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TEN GELEIDE V

PLAN VII

I. ORGANISATIE VAN DE SPORT

A. DE OVERHEID

a) Bestuurlijk beleid

Decreet van 7 mei 2004 [betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijk-
heid "Sport Vlaanderen"] (B.S. 7.VI.2004, ed. 1) 3

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media (B.S. 15.VI.2006) 7

b) Vlaamse Sectorraad Sport

Decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en 
Media (B.S. 15.I.2008) 11

c) Cultuurpact

Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact (B.S. 31.V.1974) 15

d) Lokaal sportbeleid

Omzendbrief B.A.-93/03 van 21 april 1993 betreffende de uitoefening van gemeentelijke en pro-
vinciale belangen in samenwerking met private rechtspersonen. Toelagen. Vereisten inzake open-
baarheid en inzagerecht (B.S. 28.V.1993) 19

● Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale 
besturen kunnen worden opgelegd (B.S. 11.VIII.2011)

Decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid (B.S. 
16.VIII.2012) 21

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering van het decreet 
van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid (B.S. 4.I.2013) 27

e) Participatiebeleid

● Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering 
van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport - Participatiedecreet (B.S. 4.IV.2008)

● Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van het decreet van 
18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participa-
tie in cultuur, jeugdwerk en sport (B.S. 19.VIII.2008)

B. ERKENNING EN SUBSIDIERING

a) Sportverenigingen

Decreet 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector 
(B.S. 11.VII.2016) 35
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Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 betreffende de uitvoering van het decreet 
van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de 
vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfo-
cussen jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen (B.S. 9.XI.2016) 55

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de algemene erken-
nings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector (B.S. 5.XII.2016, ed. 2) 65

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 betreffende de uitvoering van het decreet 
van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de 
vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocus 
topsport (B.S. 9.III.2017) 115

● Ministerieel besluit van 6 juli 2017 tot vaststelling van de lijst van de erkende Vlaamse sportfe-
deraties in uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de 
georganiseerde sportsector (B.S. 20.VII.2017, ed. 2)

Globaal topsportconvenant van 1 juni 2019 123

b) Infrastructuur

● Decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het 
Vlaams Gemeentefonds (B.S. 31.VIII.2002, ed. 2)

● Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke steden-
bouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid (B.S. 2.IX.2009)

Decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en top-
sportinfrastructuur (B.S. 8.VI.2017) 147

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 houdende de uitvoering van het decreet van 
5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur 
(B.S. 20.VII.2017, ed. 2) 151

c) Onderwijs

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 tot vaststelling van de bij decreet te bekrach-
tigen decretale specifieke eindtermen “topsport” algemeen en technisch secundair onderwijs (B.S. 
20.IV.2006, ed. 2) 157

● Decreet van 2 juni 2006 tot bekrachtiging van de decretale specifieke eindtermen “topsport” 
algemeen en technisch secundair onderwijs (B.S. 13.VII.2007) (cf. supra B. Vl. Reg. 10 maart 2006)

Decreet van 13 februari 2009 houdende de organisatie van schoolsport (B.S. 26.III.2009, ed. 1) 163

Decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie 
en de promotie van het sportaanbod van de [studentensportvoorzieningen] van de Vlaamse universi-
teiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende [studenten-
sportorganisatie] (B.S. 18.IX.2009, ed. 2) 165

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 
3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie 
van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hoge-
scholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende [studentensportorganisa-
tie] (B.S. 3.IX.2009, ed. 3) 169

d) Beroepskwalificaties

● Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalifi-
catie initiator (B.S. 6.II.2014, ed. 2)
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● Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalifi-
catie instructeur B (B.S. 10.II.2014, ed. 2)

● Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalifi-
catie trainer A (B.S. 10.II.2014, ed. 2)

● Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalifi-
catie trainer B (B.S. 10.II.2014, ed. 2)

● Besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 tot erkenning van de beroepskwalificatie 
personal trainer (B.S. 7.IV.2014)

● Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie 
fitnessbegeleider (B.S. 13.VI.2016, ed. 1)

● Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie 
groepsfitnessbegeleider (B.S. 13.VI.2016, ed. 1)

● Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2016 tot erkenning van de beroepskwalificatie 
zwembad- en openwaterredder (B.S. 13.VI.2016, ed. 1)

● Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 tot erkenning van de beroepskwalificatie 
sportverzorger (B.S. 13.V.2019)

● Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 tot erkenning van de beroepskwalificatie 
wielerverzorger (B.S. 13.V.2019)

● Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2019 tot erkenning van de beroepskwalificatie 
topsporter (B.S. 31.VII.2019, ed. 1)

e) Tewerkstelling

Decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de 
tewerkstelling in de sportsector (B.S. 4.XII.2013, ed. 2) 177

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de uitvoering van het decreet 
van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstel-
ling in de sportsector (B.S. 18.II.2014, ed. 1) 183

C. VEILIGHEID

a) Algemeen - internationaal

Verdrag nr. 218 van de Raad van Europa van 3 juli 2016 inzake een integrale benadering van 
veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen 191

b) Algemeen - nationaal

Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 (B.S. 27.III.1968, 
err. B.S. 23.IV.1968) (uittreksel: art. 9) 205

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het weg-
verkeer [en van het gebruik van de openbare weg] (B.S. 9.XII.1975) (uittreksel: art. 40-43bis, 50 en 
55bis) 207

Ministerieel besluit van 1 december 1975 [tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schij-
ven, bebakeningen [en platen] die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer] (B.S. 9.XII.1975) 213



XII 

 ANALYTISCHE INHOUDSTAFEL

Folio

Koninklijk besluit van 4 maart 2002 houdende reglementering van de organisatie van extreme 
ontspanningsevenementen (B.S. 6.IV.2002) 215

Koninklijk besluit van 25 april 2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve ont-
spanningsevenementen (B.S. 7.V.2004) 217

● Wetboek van economisch recht, ingevoerd bij art. 2 W. 28 februari 2013 (B.S. 29.III.2013, ed. 1) 
(uittreksel: Boek I, Titel, 2, Hoofdstuk 7, art. I.10 en Boek IX, art. IX.1-IX.14 - Veiligheid van pro-
ducten en diensten)

Omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 betreffende de operationalisering van het referentiekader 
CP 4 over het genegotieerd beheer van de publieke ruimte n.a.v. gebeurtenissen die de openbare orde 
aanbelangen (B.S. 15.V.2014, ed. 2) 219

c) Autosport

Koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van 
sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg 
plaatshebben (B.S. 5.XII.1997) 251

Wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen (B.S. 3.III.1998) (uittreksel: art. 283) 257

Ministerieel besluit van 19 november 1998 houdende de voorwaarden tot het afleveren van de 
bewijzen van bekwaamheid voor stewards, baancommissarissen en veiligheidschefs bij sportwed-
strijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben 
(B.S. 8.XII.1998) 259

Omzendbrief OOP 25 van 1 april 2006 ter begeleiding van de koninklijke besluiten van 28 novem-
ber 1997 (Belgisch Staatsblad van 5 december 1997) en van 28 maart 2003 (Belgisch Staatsblad van 
15 mei 2003) houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompeti-
ties voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben (B.S. 11.V.2006) 263

d) Motorsport

Wet van 15 juli 1960 tot zedelijke bescherming van de jeugd (B.S. 20.VII.1960) 279

Koninklijk besluit van 10 juni 1976 houdende maatregelen tot inrichting van wedstrijden, test- en 
oefenritten met motorvoertuigen (B.S. 13.VII.1976) 281

● Wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen (B.S. 3.III.1998) (uittreksel: art. 283)  
(cf. supra v° c) Autosport)

e) Sportschieten

● Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 
("Wapenwet") (B.S. 9.VI.2006, ed. 3)

Ministerieel besluit van 15 maart 2007 tot bepaling van de lijst van vuurwapens ontworpen voor 
het sportschieten, waarvoor houders van een sportschutterslicentie vrijgesteld zijn van de vergun-
ningsplicht (B.S. 30.III.2007, ed. 3) 283

Decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter (B.S. 8.VI.2007, ed. 1) 285

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2007 houdende de uitvoering van het decreet van 
11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter (B.S. 15.VI.2007, ed. 3) 291

● Omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing van de wapenwetgeving (B.S. 2.XII.2011, 
ed. 2)
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● Omzendbrief van 22 mei 2013 - aanvulling omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing 
van de wapenwetgeving (B.S. 24.V.2013)

f) Voetbal - wetgeving

Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (B.S. 3.II.1999) 303

Koninklijk besluit van 11 maart 1999 tot vaststelling van de regels voor de administratieve proce-
dure ingevoerd bij wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (B.S. 
26.III.1999) 319

Koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de regels voor de onmiddellijke inning van 
een geldsom ingevoerd bij de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwed-
strijden (B.S. 20.V.1999, ed. 1) 321

Koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van 
voetbalstewards (B.S. 16.VI.1999, ed. 2) 323

Koninklijk besluit van 15 juni 1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanlei-
ding van voetbalwedstrijden (B.S. 2.VII.1999) 327

Koninklijk besluit van 30 juni 1999 houdende oprichting van een bestand van administratieve sanc-
ties welke zijn opgelegd ter uitvoering van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid 
bij voetbalwedstrijden (B.S. 19.VIII.1999, err. B.S. 30.IX.1999) 329

Koninklijk besluit van 7 december 1999 houdende [de] oprichting van een bestand van stadionver-
boden (B.S. 22.XII.1999) 331

Koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van 
voetbalwedstrijden (B.S. 4.VIII.2005) 333

Koninklijk besluit van 22 februari 2006 betreffende de installatie en de werking van bewakingsca-
mera’s in de voetbalstadions (B.S. 3.III.2006, ed. 2) 337

Koninklijk besluit van 6 juli 2013 houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen 
(B.S. 15.VII.2013) 341

Lijst van vastgestelde perimeters inzake veiligheid bij voetbalwedstrijden 361

g) Voetbal - omzendbrieven

Omzendbrief OOP 27 van 30 juli 1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aan-
leiding van voetbalwedstrijden (B.S. 16.X.1998, ed. 1) 369

Omzendbrief OOP 27ter van 15 januari 1999 tot wijziging van de omzendbrief OOP 27 van 30 juli 
1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden (B.S. 
25.II.1999) 373

Omzendbrief OOP 28 van 4 mei 1999 aangaande de uitvoering van de wet van 21 december 1998 
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (B.S. 8.VII.1999, ed. 1) 375

Omzendbrief OOP 27quater van 8 juni 1999 tot wijziging van de omzendbrief OOP 27 van 30 juli 
1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden (B.S. 
24.VII.1999) 387

Omzendbrief OOP 33 van 22 januari 2001 betreffende de na te leven verplichtingen in geval van 
organisatie van een vriendschappelijke voetbalwedstrijd (B.S. 16.II.2001) 391

Omzendbrief OOP 35 van 12 maart 2002 betreffende het vervolgingsbeleid inzake voetbalaange-
legenheden (B.S. 16.IV.2002, ed. 1) 395
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Omzendbrief OOP 38 van 24 oktober 2002 betreffende de efficiënte inzet van de ordediensten 
naar aanleiding van voetbalwedstrijden en betreffende de informatiehuishouding en de taken van de 
spotters (B.S. 13.XI.2002, ed. 2) 399

Omzendbrief OOP 34 van 21 februari 2006 houdende specificaties bij de uitvoering van het ko-
ninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voet-
balwedstrijden (B.S. 1.III.2006) 409

Omzendbrief OOP 40 van 14 december 2006 houdende richtlijnen aangaande kwetsende, racis-
tische en discriminerende uitlatingen en spreekkoren naar aanleiding van voetbalwedstrijden (B.S. 
2.VII.2007) 415

Omzendbrief OOP 42ter van 26 mei 2018 betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een 
groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal 
(B.S. 26.VI.2018) 435

Omzendbrief van 18 januari 2019 aangaande de toepassing van wet van 21 december 1998 betref-
fende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, laatst gewijzigd bij wet van 3 juni 2018 (B.S. 5.II.2019) 445

Omzendbrief van 13 september 2019 aangaande een geïntegreerde aanpak om pyrotechniek te ban-
nen uit alle voetbalstadions (B.S. 13.IX.2019) 453

h) Watersport

Koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgi-
sche territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust (uittreksel: art. 1-3, 37-43, 44 
en 48) (B.S. 1.IX.1981) 471

Koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart (B.S. 4.VII.2019) 475

● Ministerieel besluit van 29 juli 2019 betreffende de samenstelling van de Commissie voor de 
Pleziervaart

i) Wielersport

Koninklijk besluit van 21 augustus 1967 [tot reglementering van de wielerwedstrijden en veldrit-
ten] (B.S. 3.X.1967) 531

Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-
terreinwedstrijden (B.S. 3.VII.2019) 533

j) Dieren

Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (uittreksel: 
art. 36bis) (B.S. 3.XII.1986) 541
 
Koninklijk besluit van 14 februari 1995 tot vaststelling van de lijst van verboden prestatieverbete-
rende stoffen bij duiven (B.S. 22.III.1995) 543

Koninklijk besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden 
(B.S. 21.X.1998) 545

D. WEDSTRIJDVERVALSING

a) Internationaal

Verdrag nr. 215 van de Raad van Europa van 18 september 2014 inzake de manipulatie van 
sportwedstrijden 547
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b) Nationaal

Strafwetboek (Nederlandse tekst vastgesteld bij W. 10 juli 1964, B.S. 2.XII.1964) (uittreksel: 
art. 504bis-504ter) 571

II. STATUUT VAN DE SPORTBEOEFENAAR

A. BETAALDE SPORTBEOEFENAAR

a) Bijzondere wetgeving

Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars (B.S. 
9.III.1978) 575

Koninklijk besluit van 10 augustus 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van 
de bevoegdheid van het Nationaal Paritair Comité voor de sport (B.S. 17.X.1978) 579

Koninklijk besluit van 18 juli 2001 tot vaststelling, voor de uitoefening van bepaalde sporttakken, 
van de minimumleeftijd die vereist is om een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars 
te kunnen aangaan (B.S. 2.VIII.2001) 581

Koninklijk besluit van 13 juli 2004 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding bedoeld in 
artikel 5, tweede lid, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor be-
taalde sportbeoefenaars (B.S. 3.VIII.2004, ed. 1) 583

Koninklijk besluit van 6 november 2007 tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van 
de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot 
de voetbalscheidsrechters (B.S. 23.XI.2007) 585

Koninklijk besluit van 13 november 2012 tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van 
de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot 
de trainers in het voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen (B.S. 5.XII.2012) 587

Koninklijk besluit van 19 juni 2015 tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de 
wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de 
basketbalscheidsrechters (B.S. 7.VII.2015) 589

Koninklijk besluit van 5 april 2019 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men 
moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd (B.S. 24.IV.2019) 591

b) Cao’s gesloten in het Nationaal Paritair Comité van de Sport

Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2004 tot oprichting van een "Sociaal Fonds voor 
de sport" en tot vaststelling van zijn statuten 593

Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2005 betreffende de aanwending van de bijdrage 
voor de risicogroepen 597

Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006 tot toekenning van een syndicale premie voor 
de betaalde voetballer 599

Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006 betreffende het vakantiegeld van de betaalde 
voetballer 601

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2014 betreffende de aanwending van de bij-
drage voor de risicogroepen 603

Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2018 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaar-
den van de betaalde voetbaltrainer 605
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Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2018 betreffende de arbeids- en loonvoorwaar-
den van de betaalde voetbalspeler 609

Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2018 betreffende het gewaarborgd gemiddeld 
minimuminkomen 617

Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2018 betreffende de arbeidsvoorwaarden van 
de betaalde volleybalspelers en -trainers 619

B. NIET-PROFESSIONELE SPORTBEOEFENAAR

Decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar 
(B.S. 12.IX.1996) 623

Aanpassing van de tijdperken bepaald in artikel 3 van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling 
van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar, aan de behoeften van bepaalde sporttakken 
of sportfederaties 627

C. SOCIALE ZEKERHEID

a) Algemeen

Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
(B.S. 5.XII.1969, err. B.S. 22.XII.1970) (uittreksel: art. 6, 6bis, 17, 17quinquies, 31 en 43) 629

Administratieve instructies van de RSZ (2019/4) (uittreksel) 631

b) Arbeidsongevallen

Wet van 10 april 1971 - Arbeidsongevallenwet (B.S. 24.IV.1971) (uittreksel: art. 39, 58, § 1, 18°, 
59quater, 85 en 86) 637

Koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in ver-
band met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de sportbeoefenaars (B.S. 
26.VIII.1987) 639

Koninklijk besluit van 9 mei 1988 tot uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 au-
gustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de sportbeoefenaars (B.S. 20.X.1988) 641

Koninklijk besluit van 14 april 1997 tot uitvoering wat sommige werkgevers van betaalde sportbe-
oefenaars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 10.VII.1997) 643

c) Beroepsvoetballers

Wet van 3 maart 1977 betreffende de toepassing van de socialezekerheidswetgeving op de beroeps-
voetbalspelers (B.S. 17.III.1977) 645

III. GEZOND EN ETHISCH SPORTEN

A. GEZOND EN ETHISCH SPORTEN

a) Algemeen

Decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten (B.S. 31.I.2014, ed. 2) 649
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Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van 20 de-
cember 2013 inzake gezond en ethisch sporten (B.S. 1.VII.2014, ed. 1) 655

Ministerieel besluit van 4 juli 2016 houdende de voorwaarden voor ondersteuning van het sportme-
dische geschiktheidsonderzoek voor getalenteerde sporters (B.S. 8.VIII.2016) 663

● Wet van 29 maart 2019 betreffende de terugbetaling van diagnostische en genetische testen in 
geval van plotse dood bij jonge sporters (B.S. 17.V.2019)

b) Leeftijdsgrenzen

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2006 tot bepaling van de leeftijdsgrenzen voor deelne-
ming aan sportmanifestaties en opleidingen op de weg met motor- of bromfietsen (B.S. 30.VIII.2006, 
ed. 2) 665

c) Risicovechtsporten

● Ministerieel besluit van 25 juni 2015 houdende benoeming van de leden van de expertencommis-
sie risicovechtsporten (B.S. 8.VII.2015, ed. 2)

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 tot erkenning van de kwaliteitsstandaard 
voor het organiseren van risicovechtsporten (B.S. 7.XII.2016) 667

B. ANTIDOPING

a) Internationaal

Overeenkomst ter Bestrijding van Doping, ondertekend te Straatsburg op 16 november 1989 (B.S. 
22.II.2002) 671

Internationaal Verdrag van 19 oktober 2005 tegen doping in de sport (B.S. 25.VII.2008, ed. 2) 677

● Wereldantidopingcode 2015 van 15 november 2013, zoals gewijzigd
(Momenteel onder revisie, update verwacht november 2019, inwerkingtreding 1 januari 2021)
Zie: https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code

● Internationale standaarden WADA 
(Momenteel onder revisie, update verwacht november 2019, inwerkingtreding 1 januari 2021)
Zie: https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/international-standards
- Prohibited list (op 30 september 2019 vastgelegd voor het jaar 2020, jaarlijkse update)
- International standard for testing and investigations (ISTI)
- International standard for therapeutic use exemptions (ISTUE)
- International Standard for Laboratories (ISL)

b) Nationaal

Samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Ge-
meenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie be-
treffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport (B.S. 14.IX.2012, ed. 1) 689

Samenwerkingsprotocol van 10 april 2019 tussen de nationale antidopingorganisaties van de Fran-
se Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, de Federale Politie en het College van Procureurs-Generaal inzake de 
strijd tegen doping 695

c) Vlaanderen

1) Algemeen

Decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport (Antidoping-
decreet) (B.S. 12.VII.2012, ed. 1) 705
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Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidoping-
decreet van 25 mei 2012 (B.S. 26.III.2015) 735

Ministerieel besluit van 23 november 2018 houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in 
artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het 
Antidopingdecreet van 25 mei 2012 (B.S. 11.XII.2018) 769

Ministerieel besluit van 11 december 2018 tot vaststelling van de formulieren voor de aanvraag van 
een toestemming wegens therapeutische noodzaak (B.S. 24.XII.2018) 775

2) Aanvullende wijzen van oproeping

Ministerieel besluit van 6 mei 2013 houdende de wijze van oproeping tot monsterneming voor de 
sport bodybuilding (B.S. 31.V.2013) 787

Ministerieel besluit van 6 mei 2013 houdende de wijze van oproeping tot monsterneming voor de 
sport wielrennen (B.S. 31.V.2013) 789

3) Vergoedingen

Ministerieel besluit van 28 februari 2013 betreffende de vergoeding voor de leden van de TTN-
commissie en de door de commissie geraadpleegde externe specialisten (B.S. 20.III.2013) 791

Ministerieel besluit van 11 april 2013 houdende vaststelling van de vergoeding van de controlela-
boratoria, controleartsen en chaperons (B.S. 26.IV.2013) 793

Ministerieel besluit van 9 juli 2015 tot vastlegging van de vergoedingen van de voorzitter, de leden, 
de plaatsvervangende voorzitter en de plaatsvervangende leden van de disciplinaire commissie en de 
disciplinaire raad voor niet-elitesporters (B.S. 24.VII.2015) 797

Ministerieel besluit van 18 mei 2016 houdende vaststelling van de vergoeding van de Atleet Pas-
poort Managementeenheid en de leden van de commissie van experten, bevoegd voor de bloedmo-
dule en steroïdenmodule van het biologisch paspoort (B.S. 9.VI.2016) 799

4) Aanstelling voorzitter en leden van raden en disciplinaire organen

● Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2015 houdende de aanstelling van de Vlaamse 
leden van de Coördinatieraad betreffende dopingpreventie en dopingbestrijding in de sport (B.S. 
10.XI.2015)

● Ministerieel besluit van 24 maart 2017 houdende benoeming van de voorzitter en de leden 
van de disciplinaire commissie en de disciplinaire raad voor breedtesporters en begeleiders (B.S. 
31.III.2017, ed. 2)

5) Besluiten Sport Vlaanderen / NADO Vlaanderen

● Besluit van de secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 
8 januari 2013 houdende aanwijzing van de vertegenwoordiger van de NADO bij de procedures 
voor de disciplinaire commissie en disciplinaire raad voor niet-elitesporters (B.S. 22.I.2013)

● Besluit van de secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 
21 februari 2013 houdende aanwijzing van de secretaris van de disciplinaire commissie en de disci-
plinaire raad voor niet-elitesporters (B.S. 7.III.2013)

● Besluit van de directeur van NADO Vlaanderen van 14 juni 2016 tot aanwijzing van de perso-
neelsleden die toezien op de naleving van de opgelegde disciplinaire maatregelen (B.S. 27.VI.2016)

● Besluit van de directeur van NADO Vlaanderen van 14 juni 2016 houdende aanduiding van een 
Atleet Paspoort Managementeenheid (B.S. 30.VI.2016)
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● Besluit van de administrateur-generaal van Sport Vlaanderen van 20 januari 2017 houdende 
delegatie van sommige bevoegdheden aan de algemeen directeur, de afdelingshoofden en andere 
personeelsleden van het agentschap Sport Vlaanderen (B.S. 2.II.2017)

● Besluit van de administrateur-generaal van Sport Vlaanderen van 20 januari 2017 houdende 
de delegatie van bevoegdheden aan de directeur van NADO Vlaanderen (B.S. 2.II.2017)

● Besluit van de directeur van NADO Vlaanderen van 5 februari 2018 houdende benoeming van 
de leden van de TTN-commissie (B.S. 19.II.2018)

● Besluit van de directeur van NADO Vlaanderen van 13 december 2018 houdende vaststelling 
van diverse formulieren in uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 (B.S. 24.XII.2018)

6) Erkenning controleartsen

● Ministerieel besluit van 5 december 2018 houdende erkenning van controleartsen voor de pre-
ventie en bestrijding van doping in de sport, voor de periode 2019-2020 (B.S. 17.XII.2018), aange-
vuld bij M.B. 25 januari 2019 (B.S. 13.II.2019) en M.B. 5 februari 2019 (B.S. 21.II.2019)

IV. SPORT EN ONDERNEMEN

A. ARBEIDSBEMIDDELING

Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling (B.S. 29.XII.2010, ed. 2, 
err. B.S. 20.I.2011, ed. 2) 803

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende 
de private arbeidsbemiddeling (B.S. 29.XII.2010, ed. 2, err. B.S. 20.I.2011, ed. 2) 815

B. VRIJWILLIGERS

a) Wetgeving

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S. 29.VIII.2005, ed. 1) 833

Koninklijk besluit van 19 december 2006 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden 
van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers (B.S. 22.XII.2006, ed. 2) 839

Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het 
sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers (B.S. 22.XII.2006, ed. 4) 841

● Koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten 
van vrijwilligers (B.S. 22.VI.2007, ed. 2)(bevat louter wijzigingen aan andere teksten)

Koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals be-
paald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, 
voor bepaalde categorieën van vrijwilligers (B.S. 28.XII.2018) 845

b) Circulaires

Circulaire nr. Ci.RH.241/425.005 van 14 juni 1991 - Belastingstelsel van de forfaitaire terugbe-
talingen van kosten van de spelers, trainers en medewerkers van amateurvoetbalclubs in de lagere 
afdelingen (Bull. nr. 708) 847

Circulaire nr. Ci.RH.241/489.207 van 24 juni 1997 - Voetbalclub - Vrijgestelde vergoeding (Bull. 
nr. 774) 849
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Circulaire nr. Ci.RH.241/486.611 van 7 april 1998 - Gelegenheidsmedewerker van sportclub - 
Sportbeoefenaar - Vrijgestelde vergoeding (Bull. nr. 783) 851

Circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 van 5 maart 1999 in verband met de niet-belastbare bedragen 
van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk (Bull. nr. 791) 853

Circulaire van 13 november 2009 - Zevende addendum bij de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 
dd. 5.3.1999 857

Circulaire nr. Ci.RH.241/601.872 (AOIF 2/2010) van 6 januari 2010 - Overzicht van de fiscale 
behandeling van vergoedingen toegekend aan vrijwilligers in de sportsector. 859

Circulaire van 23 mei 2011 - Tiende addendum bij de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 dd. 5.3.1999 865

Circulaire van 14 mei 2014 - Dertiende addendum bij de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 dd. 
5.3.1999 867

Circulaire 2018/C/22 van 16 februari 2018 - Zeventiende addendum bij de circulaire nr. Ci.
RH.241/509.803 dd. 5.3.1999 871

Circulaire 2018/C/29 van 7 maart 2018 over stewards bij voetbalclubs 873

Circulaire 2019/C/17 van 19 februari 2019 - Achttiende addendum bij de circulaire nr. Ci.
RH.241/509.803 dd. 5.3.1999 875

Geactualiseerd overzicht grensbedragen van de niet-belastbare vergoedingen 877

C. VERENIGINGSWERK

Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie 
(B.S. 26.VII.2018) 879

Koninklijk besluit van 15 oktober 2018 tot vaststelling van het model van de standaardovereen-
komst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 5 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de 
economische relance en de versterking van de sociale cohesie (B.S. 7.XI.2018) 893

Koninklijk besluit van 15 oktober 2018 tot uitvoering van artikelen 19 en 25 van de wet van 18 juli 
2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (B.S. 7.XI.2018) 897

Koninklijk besluit van 21 december 2018 houdende toezicht op de naleving van de bepalingen 
van Titel 2 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de 
sociale cohesie (B.S. 9.I.2019) 899

Koninklijk besluit van 21 december 2018 tot uitvoering van artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet 
van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (B.S. 
10.I.2019) 901

Circulaire 2019/C/38 van 2 mei 2019 over de aanpassingen aan het verenigingswerk en de occasi-
onele diensten tussen burgers 903

D. FISCALITEIT

a) Wetgeving

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (B.S. 30.VII.1992) (uittreksel: art. 171 partim, 232 
partim, 248 partim en 2756) 905

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen 1992 (B.S. 13.IX.1993) (uittreksel: art. 952partim, bijlage IIIbis-partim en bijlage IIIter-partim) 909
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b) Circulaires

Circulaire nr. Ci.RH.244/536.588 van 16 oktober 2001 - Belastingstelsel van toepassing op de 
inkomsten van podiumkunstenaars en sportbeoefenaars niet-inwoners. 915

Circulaire nr. Ci.R.9.Div./546.156 van 1 februari 2002 - Procedure van voorafgaand akkoord 
(Bull. nr. 824) 917

Circulaire nr. AFZ/2007-0448-1 van 12 juli 2007 - Commentaar (uittreksel) 933

● Omzendbrief FB/VLABEL/2007 - Vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goe-
deren bestemd voor onderwijs (B.S. 11.IX.2007)

Circulaire nr. Ci.RH.244/587.755 van 21 november 2007 - Erkenningsprocedure 937

Circulaire AFZ nr. 2/2012 (AFZ/2012-0288) van 27 april 2012 - Artiesten en sportbeoefenaars - 
Heffingsbevoegdheid 939

Circulaire nr. Ci.RH.244/613.502 (AAFisc Nr. 35/2012) van 12 november 2012 - Vrijstelling van 
doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen van sportbeoefenaars 943

Circulaire van 7 oktober 2013 - Addendum bij de circulaire nr. Ci.RH.244/613.502 (AAFisc Nr. 
35/2012) dd. 12.11.2012 947

Circulaire van 28 augustus 2015 - Tweede addendum bij de circulaire nr. Ci.RH.244/613.502 
(AAFisc Nr. 35/2012) dd. 12.11.2012 949

Circulaire AAFisc Nr. 40/2015 (nr. 701.057) van 2 december 2015 - Addendum bij de circulaire 
AFZ nr. 2/2012 d.d. 27.04.2012 (AFZ/2012-0288) - Toewijzing heffingsbevoegdheid inkomsten 
sportbeoefenaars 951

Circulaire van 9 december 2016 - Derde addendum bij de circulaire nr. Ci.RH.244/613.502 (AAFisc 
Nr. 35/2012) dd. 12.11.2012 955

Circulaire 2017/C/69 van 6 november 2017 - Vierde addendum aan de circulaire nr. Ci.
RH.244/613.502 (AAFisc 35/2012) d.d. 12.11.2012 957

Circulaire 2018/C/120 van 30 oktober 2018 - Vijfde addendum aan de circulaire nr. Ci.
RH.244/613.502 (AAFisc 35/2012) d.d. 12.11.2012 959

Circulaire 2019/C/110 van 18 oktober 2019 - Zesde addendum aan de circulaire nr. Ci.
RH.244/613.502 (AAFisc 35/2012) d.d. 12.11.2012 961

E. PAKKETREIZEN

● Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrange-
menten en reisdiensten (B.S. 1.XII.2017, ed. 2)

● Koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop 
van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (B.S. 11.VI.2018)

V. FRANSE GEMEENSCHAP

● Decreet van het Waalse Gewest van 25 februari 1999 houdende toekenning van subsidies voor 
bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur (B.S. 18.III.1999)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 januari 2001 tot vaststelling 
van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor de aankoop van sportmateriaal (B.S. 
21.II.2001)
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● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 januari 2001 tot vaststelling van 
de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor de activiteiten die de promotie van de sport 
en de bekendheid van de Franse Gemeenschap in de hand werken (B.S. 21.II.2001)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juni 2001 betreffende de Fransta-
lige Commissie voor de gezondheidspromotie bij de sportbeoefening (B.S. 26.VII.2001)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende de erkenning en subsidi-
ering van een vereniging van sportcentra (B.S. 18.IV.2003)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring 
van de plaatselijke sportcentra en geïntegreerde plaatselijke sportcentra (B.S. 18.IV.2003)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2003 houdende toepassing 
van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van een vereniging van 
sportcentra (B.S. 17.X.2003, ed. 1)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2003 houdende toepas-
sing van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke 
sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra (B.S. 7.XI.2003, ed. 1)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 2003 tot opheffing van 
het koninklijk besluit van 5 juli 1962 tot reglementering van de bokswedstrijden en -exhibities en van 
de beoefening van de bokssport en van het besluit van de Executieve van 4 juli 1985 tot vaststelling 
van de modaliteiten en van de voorwaarden voor de training van de jonge wielrijders tussen 12 en 15 
jaar, gehouden op of buiten de openbare weg (B.S. 7.XI.2003)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 24 november 2006 betreffende de toekenning van de 
vergunning van sportschutter (B.S. 15.II.2007)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 30 maart 2007 tot organisatie van de erkenning en 
de subsidiëring van een vereniging van Franstalige sportfederaties, recreatieve sportfederaties en 
sportverenigingen (B.S. 17.VII.2007)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 2 juli 2007 houdende subsidiëring van de opleiding 
van de jonge voetbalspelers (B.S. 18.X.2007)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 2007 tot vaststelling van de pro-
cedure voor de erkenning en de rangschikking van de sportfederaties, recreatieve sportfederaties en 
sportverenigingen, tot regeling van hun subsidiëring alsook die van de clubs aangesloten bij erkende 
verenigingen die aangepaste sportactiviteiten organiseren (B.S. 22.X.2007)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 1 februari 2008 houdende instemming met de Inter-
nationale Conventie tegen het dopinggebruik in de sport, opgemaakt te Parijs op 19 oktober 2005 
(B.S. 10.III.2008)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 23 mei 2008 betreffende de erkenning en de subsidië-
ring van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (B.S. 30.VII.2008, ed. 2)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 maart 2010 tot vaststelling van 
de procedure voor het indienen en het onderzoeken van de aanvragen om erkenning als topsporter, 
sportbelofte en trainingspartner, en van de procedure voor het intrekken van die erkenning (B.S. 
3.VI.2010, ed. 2)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 2010 tot bepaling van het 
boekhoudingsmodel van een vereniging van Franstalige sportfederaties, recreatieve sportfederaties 
en sportverenigingen (B.S. 10.VI.2010)
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● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 2011 tot vaststelling van 
de sporttakken en de leeftijdscategorieën met het oog op de erkenning van de topsporters, sportbelof-
ten en trainingspartners en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 
van 10 maart 2010 (B.S. 3.III.2011)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 tot regeling van de 
erkenning en de subsidiëring van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (B.S. 22.IV.2011)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 2011 tot instelling van de Hoge Sportraad 
(B.S. 6.XII.2011)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping 
(B.S. 16.XII.2011, ed. 3)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2011 tot bepaling van 
het boekhoudingsmodel voor de erkende sportfederaties, recreatieve sportfederaties en sportvereni-
gingen (B.S. 18.I.2012, ed. 2)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 20 december 2011 betreffende het sportschieten (B.S. 
29.II.2012)

● Ministerieel besluit van 28 december 2011 tot vaststelling van de formuliermodellen bedoeld bij 
de artikelen 11, 14, 22, 23 en 24 van het besluit van 8 december 2011 tot uitvoering van het decreet 
van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping (B.S. 14.II.2012)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 19 april 2012 houdende instemming met het Samen-
werkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, 
de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende do-
pingpreventie en -bestrijding in de sport (B.S. 26.VI.2012)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 september 2012 tot uitvoering 
van het decreet van 20 december 2011 betreffende het sportschieten (B.S. 13.XI.2012)

● Ministerieel besluit van 18 oktober 2012 tot vaststelling van het model van verslag bedoeld in ar-
tikel 22 van het decreet van 20 december 2011 betreffende het sportschieten (B.S. 27.XI.2012, ed. 1)

● Ministerieel besluit van 18 oktober 2012 tot vaststelling van de modellen van voorlopige licentie 
en sportschutterlicentie (B.S. 27.XI.2012, ed. 1)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2013 tot instelling van een procedure voor de 
erkenning van de kwaliteitsfitnesszalen (B.S. 14.VI.2013, ed. 1)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 20 maart 2014 houdende verschillende maatregelen 
inzake sportethiek, met inbegrip van het opmaken van de code voor sportethiek en de erkenning en 
de subsidiëring van een comité voor sportethiek (B.S. 16.V.2014)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 betreffende de risicopreventie voor ge-
zondheid op sportgebied (B.S. 7.VIII.2014)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 11 april 2014 houdende organisatie van de erkenning 
en de subsidiëring van een interuniversitaire vereniging tot ondersteuning van de sportprestatie (B.S. 
14.VIII.2014, ed. 2)

● Besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2015 betreffende de subsidies die verleend worden 
voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur en tot opheffing van het besluit van de Waalse 
Regering van 10 juni 1999 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake 
sportinfrastructuur (B.S. 20.VII.2015, ed. 2)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 tot uitvoering van 
het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping (B.S. 30.XI.2015)
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● Ministerieel besluit van 10 december 2015 tot vaststelling van de nadere regels voor de bezoldi-
ging van de leden van de TTN-commissie en van de voorwaarden voor de bezoldiging van contro-
leartsen en chaperons (B.S. 14.I.2016)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 10 december 2015 houdende instemming met het 
samenwerkingsakkoord van 17 december 2014 gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot 
wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de 
Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport (B.S. 27.I.2016)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 10 december 2015 houdende instemming met het 
samenwerkingsakkoord van 15 mei 2014 tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap 
en de Duitstalige Gemeenschap over de toetreding tot het Uitgebreid gedeeltelijk akkoord over sport 
(EPAS), ingevoerd door de resolutie van de Raad van Europa van 11 mei 2007, zoals gewijzigd op 
13 oktober 2010 (B.S. 3.II.2016)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 januari 2016 tot goedkeuring van 
het huishoudelijk reglement van de Commissie voor risicopreventie voor gezondheid op sportgebied 
(B.S. 12.II.2016)

● Ministerieel besluit van 11 december 2017 tot vaststelling van het model van activiteitenverslag 
dat ingevuld moet worden door de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcen-
tra (B.S. 5.IV.2018)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2018 tot instelling van de prijs van het Par-
lement van de Franse Gemeenschap voor de promotie van Vrouwensport (B.S. 17.IV.2018)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 14 november 2018 inzake de subsidiëring van de 
organisatie van sportmodules en -programma's voor de promotie en ontwikkeling van sport (B.S. 
14.XII.2018, ed. 1)

● Ministerieel besluit van 29 november 2018 tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen 
en methoden voor het jaar 2019 (B.S. 6.XII.2018, ed. 2)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2018 tot uitvoering van 
het decreet van 14 november 2018 inzake de subsidiëring van de organisatie van sportmodules en 
-programma's voor de promotie en ontwikkeling van sport (B.S. 11.I.2019)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2018 tot bepaling van 
de prioritaire oriëntaties voor het jaar 2019 inzake subsidiëring van de organisatie van sportmodules 
en programma's ter bevordering en ontwikkeling van sport (B.S. 15.I.2019)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2019 betreffende de in de Franse Gemeenschap 
georganiseerde sportbeweging (B.S. 7.X.2019)

VI. DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

● Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 7 juli 2000 betreffende de wie-
lersport (B.S. 11.X.2000)

● Decreet van 19 april 2004 - Sportdecreet (B.S. 24.XI.2004)

● Decreet van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie (B.S. 
20.XII.2004, ed. 2)

● Decreet van 30 januari 2006 ter voorkoming van de gezondheidsschaden bij sportbeoefening 
(B.S. 12.IV.2006)
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● Decreet van 20 november 2006 over het statuut van de sportschutters (B.S. 19.I.2007, ed. 2)

● Decreet van 25 juni 2012 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaam-
se Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport, gedaan te Brussel 
op 9 december 2011 (B.S. 14.IX.2012, ed. 1)

● Decreet van 18 mei 2015 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaam-
se Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen 
de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport, ge-
daan te Brussel op 17 december 2014 (B.S. 18.VI.2015, ed. 2)

● Ministerieel besluit van 18 september 2015 tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën 
voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige 
Gemeenschap (B.S. 3.XII.2015)

● Decreet van 22 februari 2016 betreffende de bestrijding van doping in de sport (B.S. 1.III.2016)

● Besluit van de Regering van 17 maart 2016 tot uitvoering van het decreet van 22 februari 2016 
betreffende de bestrijding van doping in de sport (B.S. 6.VII.2016)

VII. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

● Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 februari 2008 
houdende instemming met de internationale Conventie tegen het dopinggebruik in de sport, opge-
maakt te Parijs op 19 oktober 2005, en de Bijlagen I en II (B.S. 10.III.2008)

● Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 juni 2012 houden-
de instemming met het Samenwerkingsakkoord van 24 november 2011 tussen de Vlaamse Gemeen-
schap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport (B.S. 5.VII.2012)

● Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 juni 2012 betref-
fende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan 
(B.S. 5.VII.2012)

● Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 
10 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie 
van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan (B.S. 18.III.2016, 
ed. 3)

● Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 10 maart 2016 
houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 december 2014 tussen de Vlaamse 
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen 
de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport (B.S. 
23.III.2016, ed. 2)

● Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 
14 juli 2016 houdende vaststelling van de lijst met sportdisciplines die overeenstemmen met de ca-
tegorieën A, B, C en D (B.S. 9.VIII.2016)

● Ministerieel besluit van 5 december 2016 tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend 
formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag en de 
toekenning van een toestemming voor gebruik wegens therapeutische noodzaak (B.S. 16.XII.2016, 
ed. 2)



XXVI 

 ANALYTISCHE INHOUDSTAFEL

Folio

● Verordening nr. 17-01 van 12 mei 2017 houdende het ondersteunende sportbeleid van de Vlaam-
se Gemeenschapscommissie, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20162017-0796 (B.S. 18.V.2017)

● Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 31 mei 2018 met betrekking tot de 
toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur (B.S. 11.VII.2018)

● Ministerieel besluit van 5 december 2018 houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen 
en methoden voor het jaar 2019 (B.S. 19.XII.2018)

● Ministerieel besluit van 19 februari 2019 tot vaststelling van het formulier voor de aanvraag van 
een toestemming wegens therapeutische noodzaak (B.S. 28.II.2019)

● Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de wijze 
van toekenning van de subsidies beoogd door de ordonnantie van 31 mei 2018 betreffende de toeken-
ning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuren (B.S. 22.V.2019)
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