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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 rechtspersoonlijkheid 
"Sport Vlaanderen"] (B.S. 7.VI.2004, ed. 1) 3

Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Cul-
tuur, 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 provinciale 
belangen in samenwerking met private rechtspersonen. Toelagen. Vereisten inzake openbaarheid en inza-
gerecht (B.S. 28.V.1993) 19

● Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Ge-
meenschap 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 participatie 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 beleidsfocussen 
jeugdsport, [kansengroepen], innovatie[, sportkampen, rationalisatie en professionalisering in sportkader-
opleidingen] (B.S. 9.XI.2016) 63

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de algemene erkennings- en 
subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector (B.S. 5.XII.2016, ed. 2) 73

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 vaststel-
ling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport 
(B.S. 9.III.2017) 109

● Ministerieel besluit van 6 juli 2017 tot vaststelling van de lijst van de erkende Vlaamse sportfederaties 
in uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georgani-
seerde sportsector (B.S. 20.VII.2017, ed. 2)
(cf. https://www.sport.vlaanderen/sportfederaties/wegwijzer/erkende-vlaamse-sportfederaties/)

● Ministerieel besluit van 6 januari 2021 houdende de erkenning van sportorganisaties voor de olympi-
ade 2021-2024 in uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van 
de georganiseerde sportsector (B.S. 1.II.2021)

Ministerieel besluit van 23 januari 2023 tot bepaling van de wegingsfactoren van de sportgekwalificeerde 
trainers in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling 
van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector (nog niet 
gepubliceerd) 117

Globaal topsportconvenant van 1 juni 2019 119

● Ministerieel besluit van 9 juli 2021 houdende benoeming van de leden van de Stuurgroep Topsport 
(B.S. 30.VII.2021)

● Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 over de toekenning van een subsidie aan 
Sportwerk Vlaanderen vzw en aan Sportamundi vzw voor de verdere uitrol van het project SportKompas, 
een wetenschappelijk onderbouwde sportoriëntatie voor kinderen tussen 8 en 10 jaar (B.S. 13.I.2021, later 
bekrachtigd bij Decr.Vl. 25 juni 2021, B.S. 5.VII.2021)

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 stedenbouwkun-
dige verordening betreffende toegankelijkheid (B.S. 2.IX.2009)

Decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfra-
structuur (B.S. 8.VI.2017) 143

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) 149

c) Onderwijs

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen 
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)
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Decreet van 13 februari 2009 houdende de organisatie van schoolsport (B.S. 26.III.2009, ed. 1) 161

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 ho-
gescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende [studentensportorganisatie] 
(B.S. 18.IX.2009, ed. 2) 163

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 hogescholen en de erkenning en 
subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende [studentensportorganisatie] (B.S. 3.IX.2009, ed. 3) 167

● Ministerieel besluit van 25 januari 2021 houdende de erkenning van Studentensport Vlaanderen vzw 
als Vlaamse overkoepelende studentensportorganisatie voor de olympiade 2021-2024 (B.S. 16.II.2021)

d) Beroepskwalificaties

● Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie 
initiator (B.S. 6.II.2014, ed. 2)

● Besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie 
instructeur B (B.S. 10.II.2014, ed. 2)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2020 tot erkenning van de beroepskwalificatie sport- 
en spelleider (B.S. 19.VI.2020, ed. 1)

e) Tewerkstelling

Decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerk-
stelling in de sportsector (B.S. 4.XII.2013, ed. 2) 173

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 tewerkstelling in de 
sportsector (B.S. 18.II.2014, ed. 1) 179
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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 185

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) 199

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
[en van het gebruik van de openbare weg] (B.S. 9.XII.1975) (uittreksel: art. 2.7, 2.15, 2.17.3, 7bis, 7ter, 
40-43bis, 50 en 55bis) 201

Ministerieel besluit van 1 december 1975 [tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, 
bebakeningen [en platen] die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het weg-
verkeer] (B.S. 9.XII.1975) 207

Koninklijk besluit van 4 maart 2002 houdende reglementering van de organisatie van extreme ontspan-
ningsevenementen (B.S. 6.IV.2002) 209

Koninklijk besluit van 25 april 2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspan-
ningsevenementen (B.S. 7.V.2004) 211

● Wetboek van economisch recht, ingevoerd bij art. 2 W. 28 februari 2013 (B.S. 29.III.2013, ed. 1) (uit-
treksel: Boek I, Titel, 2, Hoofdstuk 7, art. I.10 en Boek IX, art. IX.1-IX.14 - Veiligheid van producten 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 aanbelan-
gen (B.S. 15.V.2014, ed. 2) 213

c) Algemeen - regionaal

Decreet van 21 mei 2021 houdende de machtiging van de Vlaamse deelnemers aan en de regeling van de 
modaliteiten van deelname aan de lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremise en ter-
rorisme (B.S. 9.VII.2021) (uittreksel: art. 2, 3, 11° en 4) 243

d) Autosport

Koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwed-
strijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben (B.S. 
5.XII.1997) 245

Wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen (B.S. 3.III.1998) (uittreksel: art. 283) 251

Ministerieel besluit van 19 november 1998 houdende de voorwaarden tot het afleveren van de bewijzen 
van bekwaamheid voor stewards, baancommissarissen en veiligheidschefs bij sportwedstrijden of sport-
competities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben (B.S. 8.XII.1998) 253

Omzendbrief OOP 25 van 1 april 2006 ter begeleiding van de koninklijke besluiten van 28 november 
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 sportcompetities voor auto's 
die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben (B.S. 11.V.2006) 257

e) Motorsport

Wet van 15 juli 1960 tot zedelijke bescherming van de jeugd (B.S. 20.VII.1960) 271

Koninklijk besluit van 10 juni 1976 houdende maatregelen tot inrichting van wedstrijden, test- en oefen-
ritten met motorvoertuigen (B.S. 13.VII.1976) 273
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● Wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen (B.S. 3.III.1998) (uittreksel: art. 283)
(cf. supra, v° d) Autosport)

f) Sportschieten

● Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens ("Wa-
penwet") (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 vergunningsplicht 
(B.S. 30.III.2007, ed. 3) 275

Decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter (B.S. 8.VI.2007, ed. 1) 277

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) 283

● Omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing van de wapenwetgeving (B.S. 2.XII.2011, ed. 2)

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

g) Voetbal - wetgeving

Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (B.S. 3.II.1999) 293

Koninklijk besluit van 11 maart 1999 tot vaststelling van de regels voor de administratieve procedure 
ingevoerd bij wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (B.S. 26.III.1999) 307

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 voetbalwedstrijden (B.S. 
20.V.1999, ed. 1) 309

Koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voet-
balstewards (B.S. 16.VI.1999, ed. 2) 311

Koninklijk besluit van 15 juni 1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van 
voetbalwedstrijden (B.S. 2.VII.1999) 315

Koninklijk besluit van 30 juni 1999 houdende oprichting van een bestand van administratieve sancties 
welke zijn opgelegd ter uitvoering van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbal-
wedstrijden (B.S. 19.VIII.1999, err. B.S. 30.IX.1999) 321

Koninklijk besluit van 7 december 1999 houdende [de] oprichting van een bestand van stadionverboden 
(B.S. 22.XII.1999) 323

Koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voet-
balwedstrijden (B.S. 4.VIII.2005) 325

Koninklijk besluit van 22 februari 2006 betreffende de installatie en de werking van bewakingscamera's 
in de voetbalstadions (B.S. 3.III.2006, ed. 2) 329

Koninklijk besluit van 6 juli 2013 houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen (B.S. 
15.VII.2013) 331

Ministerieel besluit van 29 juni 2022 tot uitvoering van artikel 11, § 2, zevende lid, van het koninklijk 
besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden 
(B.S. 9.VIII.2022) 349

Lijst van vastgestelde perimeters inzake veiligheid bij voetbalwedstrijden 351
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h) Voetbal - omzendbrieven

Omzendbrief OOP 27 van 30 juli 1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding 
van voetbalwedstrijden (B.S. 16.X.1998, ed. 1) 361

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) 365

Omzendbrief OOP 28 van 4 mei 1999 aangaande de uitvoering van de wet van 21 december 1998 betref-
fende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (B.S. 8.VII.1999, ed. 1) 367

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) 377

Omzendbrief OOP 33 van 22 januari 2001 betreffende de na te leven verplichtingen in geval van organi-
satie van een vriendschappelijke voetbalwedstrijd (B.S. 16.II.2001) 381

Omzendbrief OOP 35 van 12 maart 2002 betreffende het vervolgingsbeleid inzake voetbalaangelegen-
heden (B.S. 16.IV.2002, ed. 1) 385

Omzendbrief OOP 38 van 24 oktober 2002 betreffende de efficiënte inzet van de ordediensten naar aan-
leiding van voetbalwedstrijden en betreffende de informatiehuishouding en de taken van de spotters (B.S. 
13.XI.2002, ed. 2) 389

Omzendbrief OOP 34 van 21 februari 2006 houdende specificaties bij de uitvoering van het koninklijk 
besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden 
(B.S. 1.III.2006) 399

Omzendbrief OOP 40 van 14 december 2006 houdende richtlijnen aangaande kwetsende, racistische 
en discriminerende uitlatingen en spreekkoren naar aanleiding van voetbalwedstrijden (B.S. 2.VII.2007) 405

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) 423

Omzendbrief van 18 januari 2019 aangaande de toepassing van wet van 21 december 1998 betreffende de 
veiligheid bij voetbalwedstrijden, laatst gewijzigd bij wet van 3 juni 2018 (B.S. 5.II.2019) 431

Omzendbrief van 13 september 2019 aangaande een geïntegreerde aanpak om pyrotechniek te bannen uit 
alle voetbalstadions (B.S. 13.IX.2019) 439

Omzendbrief van 4 september 2020 - Veiligheid naar aanleiding van voetbalgerelateerde activiteiten 457

Omzendbrief OOP 42quater van 30 juni 2021 – Wijziging van de omzendbrief OOP 42ter betreffende 
het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie 
van evenementen gelieerd aan voetbal 473

i) Watersport

Koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische 
territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust (B.S. 1.IX.1981) (uittreksel: art. 1-3, 37-43, 
44 en 48) 477

Koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart (B.S. 4.VII.2019) 481

● Ministerieel besluit van 29 juli 2019 betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Plezier-
vaart (B.S. 31.VII.2019, ed. 1)

● Ministerieel besluit van 12 november 2020 betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting in het 
kader van pleziervaart (B.S. 20.XI.2020)

● Ministerieel besluit van 24 oktober 2022 betreffende het ervaringsattest in het kader van pleziervaart 
(B.S. 19.I.2023, ed. 2)
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j) Wielersport

Koninklijk besluit van 21 augustus 1967 [tot reglementering van de wielerwedstrijden en veldritten] 
(B.S. 3.X.1967) 543

Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terrein-
wedstrijden (B.S. 3.VII.2019) 545

Omzendbrief OOP 45 van 5 november 2019 ter begeleiding van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 
tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden (B.S. 14.VIII.2020, ed. 1) 553

k) Dieren

Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (B.S. 3.XII.1986) (uit-
treksel: art. 36bis) 563
 
Koninklijk besluit van 14 februari 1995 tot vaststelling van de lijst van verboden prestatieverbeterende 
stoffen bij duiven (B.S. 22.III.1995) 565

Koninklijk besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden (B.S. 
21.X.1998) 567

D. WEDSTRIJDVERVALSING

a) Internationaal

Verdrag nr. 215 van de Raad van Europa van 18 september 2014 inzake de manipulatie van sportwed-
strijden 569

b) Nationaal

Strafwetboek (Nederlandse tekst vastgesteld bij W. 10 juli 1964, B.S. 2.XII.1964) (uittreksel: art. 504bis-
504ter) 593

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) 597

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) 601

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) 603

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 betaalde sportbeoe-
fenaars (B.S. 3.VIII.2004, ed. 1) 605

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 voetbal-
scheidsrechters (B.S. 23.XI.2007) 607

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) 609
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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 basketbal-
scheidsrechters (B.S. 7.VII.2015) 611

Koninklijk besluit van 17 juni 2022 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet 
genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd (B.S. 28.VI.2022) 613

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 615

Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2005 betreffende de aanwending van de bijdrage voor 
de risicogroepen 619

Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006 tot toekenning van een syndicale premie voor de be-
taalde voetballer 621

Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2006 betreffende het vakantiegeld van de betaalde voetballer 623

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2014 betreffende de aanwending van de bijdrage 
voor de risicogroepen 625

Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2020 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 
betaalde voetbaltrainer 627

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2020 betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde 
volleybalspelers en -trainers 631

Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2021 betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimum-
inkomen 637

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2021 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van de 
betaalde voetbalspelers 639

B. NIET-PROFESSIONELE SPORTBEOEFENAAR

Decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar (B.S. 
12.IX.1996) 647

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 sport-
federaties 651

C. SOCIALE ZEKERHEID

a) Algemeen

Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschap-
pelijke zekerheid der arbeiders (B.S. 25.VII.1969) (uittreksel: art. 1quater) 653

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, 19, 31 en 43) 655

Wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van 
de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen, aan sommige werknemers 
die het slachtoffer waren van een herstructurering en aan de betaalde sportbeoefenaars (B.S. 26.I.2000) 
(uittreksel: art. 3bis/2) 663
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Koninklijk besluit van 17 januari 2000 [tot uitvoering van de wet van 20 december 1999 tot toekenning 
van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zeker-
heid aan werknemers met lage lonen, aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstruc-
turering en aan de betaalde sportbeoefenaars] (B.S. 28.I.2000, err. B.S. 24.III.2000, ed. 1) 665

Programmawet (I) van 24 december 2002 (B.S. 31.XII.2002, ed. 1) (uittreksel: art. 353bis/16) 669

Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet 
van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake 
verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 6.VI.2003, ed. 2) (uittreksel: art. 1-2, 3, 28/16 
en 70-71) 671

Administratieve instructies van de RSZ (2022/4) (uittreksel) 679

b) Arbeidsongevallen

Wet van 10 april 1971 - Arbeidsongevallenwet (B.S. 24.IV.1971) (uittreksel: art. 39, 49bis, 58, § 1, 18°, 
59quater, 85 en 86) 685

Koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met 
de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de sportbeoefenaars (B.S. 26.VIII.1987) 689

Koninklijk besluit van 14 april 1997 tot uitvoering wat sommige werkgevers van betaalde sportbeoefe-
naars betreft, van artikel 86 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (B.S. 10.VII.1997) 691

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) 695

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van 20 december 
2013 inzake gezond en ethisch sporten (B.S. 1.VII.2014, ed. 1) 701

Ministerieel besluit van 4 juli 2016 houdende de voorwaarden voor ondersteuning van het sportmedische 
geschiktheidsonderzoek voor getalenteerde sporters (B.S. 8.VIII.2016) 709

● 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 deelneming 
aan sportmanifestaties en opleidingen op de weg met motor- of bromfietsen (B.S. 30.VIII.2006, ed. 2) 711

c) Risicovechtsporten

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 tot erkenning van de kwaliteitsstandaard voor het 
organiseren van risicovechtsporten (B.S. 7.XII.2016) 713

B. ANTIDOPING

a) Internationaal

Overeenkomst ter Bestrijding van Doping, ondertekend te Straatsburg op 16 november 1989 (B.S. 
22.II.2002) 717

Internationaal Verdrag van 19 oktober 2005 tegen doping in de sport (B.S. 25.VII.2008, ed. 2) 723
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● Wereldantidopingcode 2021
Zie: https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code & https://www.wada-ama.org/sites/default/
files/resources/files/2021_wada_code.pdf

● Internationale standaarden WADA
Zie: https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/international-standards
- Prohibited list (The List is updated at least annually. The latest version is published on WADA's website in 
October and comes into force on 1 January. The official text is published by WADA in English and French.)
- 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 Gemeen-
schap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende do-
pingpreventie en -bestrijding in de sport (B.S. 14.IX.2012, ed. 1) 733

Samenwerkingsprotocol van 10 april 2019 tussen de nationale antidopingorganisaties van de Franse 
Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie, de Federale Politie en het College van Procureurs-Generaal inzake de strijd tegen doping 739

c) Vlaanderen

1) Algemeen

Decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport (Antidopingde-
creet) (B.S. 12.VII.2012, ed. 1) 749

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet 
van 25 mei 2012 (B.S. 26.III.2015) 791

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) 841

Ministerieel besluit van 29 november 2019 houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in arti-
kel 9 van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 (B.S. 13.XII.2019, ed. 2) 853

Ministerieel besluit van 20 december 2021 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 
13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat betreft de monster-
afnameprocedure en de beheersketen van monsters (B.S. 23.XII.2021, ed. 1) 867

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) 875

Ministerieel besluit van 6 mei 2013 houdende de wijze van oproeping tot monsterneming voor de sport 
wielrennen (B.S. 31.V.2013) 877

3) Vergoedingen

Ministerieel besluit van 28 februari 2013 betreffende de vergoeding voor de leden van de TTN-commis-
sie en de door de commissie geraadpleegde externe specialisten (B.S. 20.III.2013) 879

Ministerieel besluit van 11 april 2013 houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaborato-
ria, controleartsen en chaperons (B.S. 26.IV.2013) 881

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 discipli-
naire raad voor niet-elitesporters (B.S. 24.VII.2015) 883
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Ministerieel besluit van 18 mei 2016 houdende vaststelling van de vergoeding van de Atleet Paspoort 
Managementeenheid en de leden van de commissie van experten, bevoegd voor de bloedmodule en steroï-
denmodule van het biologisch paspoort (B.S. 9.VI.2016) 885

Ministerieel besluit van 22 februari 2021 houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelabo-
ratoria (B.S. 12.III.2021, ed. 1) 887

4) Aanstelling voorzitter en leden van raden en disciplinaire organen

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

● Besluit van de Vlaamse Regering van 24 januari 2020 houdende aanduiding van de leden van de Coör-
dinatieraad betreffende dopingpreventie en dopingbestrijding in de sport (B.S. 14.II.2020, ed. 2)

5) Besluiten Sport Vlaanderen / NADO Vlaanderen

● Besluit van de secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 8 ja-
nuari 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 fe-
bruari 2013 houdende aanwijzing van de secretaris van de disciplinaire commissie en de disciplinaire raad 
voor niet-elitesporters (B.S. 7.III.2013)

● Besluit van de directeur van NADO Vlaanderen van 14 juni 2016 tot aanwijzing van de personeelsle-
den 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)

● Besluit van de administrateur-generaal van Sport Vlaanderen van 20 januari 2017 houdende dele-
gatie van sommige bevoegdheden aan de algemeen directeur, de afdelingshoofden en andere personeelsle-
den 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)

● Ministerieel besluit van 22 december 2022 tot erkenning van dopingcontroleurs en controleartsen voor 
de preventie en bestrijding van doping in de sport voor de periode 2022-2023 (B.S. 30.XII.2022, ed. 1)

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) 891

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) 903
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B. VRIJWILLIGERS

a) Wetgeving

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S. 29.VIII.2005, ed. 1) 919

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) 925

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) 927

● 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 bepaald 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) 931

b) Circulaires

Circulaire nr. Ci.RH.241/425.005 van 14 juni 1991 - Belastingstelsel van de forfaitaire terugbetalingen 
van kosten van de spelers, trainers en medewerkers van amateurvoetbalclubs in de lagere afdelingen (Bull. 
nr. 708) 933

Circulaire nr. Ci.RH.241/489.207 van 24 juni 1997 - Voetbalclub - Vrijgestelde vergoeding (Bull. nr. 774) 935

Circulaire nr. Ci.RH.241/486.611 van 7 april 1998 - Gelegenheidsmedewerker van sportclub - Sportbe-
oefenaar - Vrijgestelde vergoeding (Bull. nr. 783) 937

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) 939

Circulaire van 13 november 2009 - Zevende addendum bij de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 dd. 
5.3.1999 - Belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk. 943

Circulaire nr. Ci.RH.241/601.872 (AOIF 2/2010) van 6 januari 2010 - Overzicht van de fiscale behande-
ling van vergoedingen toegekend aan vrijwilligers in de sportsector. 945

Circulaire van 23 mei 2011 - Tiende addendum bij de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 dd. 5.3.1999 - Be-
lastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk. 949

Circulaire van 14 mei 2014 - Dertiende addendum bij de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 dd. 5.3.1999 - 
Belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk. 951

Circulaire 2018/C/29 van 7 maart 2018 over stewards bij voetbalclubs 955

Circulaire 2020/C/5 van 8 januari 2020 - Negentiende addendum bij de circulaire nr. Ci.RH.241/509.803 
dd. 5.3.1999 - Belastingstelsel van de vergoedingen voor vrijwilligerswerk. 957

Geactualiseerd overzicht grensbedragen van de niet-belastbare vergoedingen 959

C. VERENIGINGSWERK

● 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. 17)
(cf. supra, v° II. STATUUT VAN DE SPORTBEOEFENAAR > C. SOCIALE ZEKERHEID > a) Algemeen)
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● Wet van 17 maart 2022 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende artikel 17 van het 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. 31.III.2022)

● Wet van 26 april 2022 tot regeling van het fiscaal stelsel van de beloningen voor verenigingsactiviteiten 
zoals bedoeld in artikel 17 van het 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 ze-
kerheid der arbeiders (B.S. 6.V.2022, ed. 1)

D. UITTREKSEL STRAFREGISTER

Decreet van 3 juni 2022 houdende de verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het 
strafregister als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, te controleren voor 
bepaalde nieuwe medewerkers (B.S. 24.VI.2022) 961

E. FISCALITEIT

a) Wetgeving

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (B.S. 30.VII.1992) (uittreksel: art. 171 partim, 198 partim, 
223 partim, 232 partim, 234 partim, 248 partim en 2756) 963

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992 (B.S. 13.IX.1993) (uittreksel: art. 87, 952partim, bijlage IIIbis-partim en bijlage IIIter-partim) 967

● Koninklijk besluit van 13 november 2022 tot invoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing 
in te houden op de in artikel 90, eerste lid, 2° bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
bedoelde premies die aan Rijksinwoners worden betaald of toegekend en tot regeling van een specifieke 
ficheverplichting (B.S. 25.XI.2022, ed. 2)

b) Mededelingen

Circulaire nr. Ci.RH.244/536.588 van 16 oktober 2001 - Belastingstelsel van toepassing op de inkomsten 
van podiumkunstenaars en sportbeoefenaars niet-inwoners. 973

Circulaire nr. Ci.R.9.Div./546.156 van 1 februari 2002 - Procedure van voorafgaand akkoord (Bull. 
nr. 824) 975

Circulaire nr. AFZ/2007-0448-1 van 12 juli 2007 - Commentaar (uittreksel) 989

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

Circulaire nr. Ci.RH.244/587.755 van 21 november 2007 - Erkenningsprocedure 993

Circulaire AFZ nr. 2/2012 (AFZ/2012-0288) van 27 april 2012 - Artiesten en sportbeoefenaars - Hef-
fingsbevoegdheid 995

Circulaire nr. Ci.RH.244/613.502 (AAFisc Nr. 35/2012) van 12 november 2012 - Vrijstelling van door-
storting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen van sportbeoefenaars 999

Circulaire van 7 oktober 2013 - Addendum bij de circulaire nr. Ci.RH.244/613.502 (AAFisc Nr. 35/2012) 
dd. 12.11.2012 1003

Circulaire van 28 augustus 2015 - Tweede addendum bij de circulaire nr. Ci.RH.244/613.502 (AAFisc 
Nr. 35/2012) dd. 12.11.2012 1005

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 sportbeoefe-
naars 1007
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Circulaire van 9 december 2016 - Derde addendum bij de circulaire nr. Ci.RH.244/613.502 (AAFisc  
Nr. 35/2012) dd. 12.11.2012 1011

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 1013

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 1015

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 1017

Circulaire 2020/C/127 van 21 oktober 2020 over het maximumbedrag van de bezoldigingen van jonge 
sportbeoefenaars - Zevende addendum aan de circulaire nr. Ci.RH.244/613.502 (AAFisc 35/2012) d.d. 
12.11.2012. 1019

Circulaire 2021/C/69 van 20 juli 2021 over het maximumbedrag van de bezoldigingen van jonge sportbe-
oefenaars - Achtste addendum aan de circulaire nr. Ci.RH.244/613.502 (AAFisc 35/2012) d.d. 12.11.2012. 1021

Circulaire 2022/C/104 van 18 oktober 2022 over de belastingvermindering voor kinderoppas
      met bijlagen:
      - Bericht tot vaststelling van het modelattest nr. 281.86 (B.S. 27.I.2022, ed. 2)
      - Attest nr. 281.86 (B.S. 27.I.2022, ed. 2) 1023

F. PAKKETREIZEN

● Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen 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

● 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)

● 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 Franstalige 
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 subsidiëring 
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 toepassing 
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)
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● 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 beoe-
fening van de bokssport en van het besluit van de Executieve van 4 juli 1985 tot vaststelling van de moda-
liteiten 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 ver-
gunning van sportschutter (B.S. 15.II.2007)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 30 maart 2007 tot organisatie van de erkenning en de subsi-
diëring 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 procedure 
voor de erkenning en de rangschikking van de sportfederaties, recreatieve sportfederaties en sportvereni-
gingen, 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 Internationale 
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 subsidiëring van 
het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (B.S. 30.VII.2008, ed. 2)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 2010 tot bepaling van het boek-
houdingsmodel van een vereniging van Franstalige sportfederaties, recreatieve sportfederaties en sportver-
enigingen (B.S. 10.VI.2010)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 tot regeling van de erken-
ning 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 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 ok-
tober 2011 betreffende de strijd tegen doping (B.S. 14.II.2012)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 19 april 2012 houdende instemming met het Samenwer-
kingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duits-
talige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie 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 artikel 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 erken-
ning van de kwaliteitsfitnesszalen (B.S. 14.VI.2013, ed. 1)

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

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

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 10 december 2015 houdende instemming met het samenwer-
kingsakkoord 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)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2018 tot instelling van de prijs van het Parlement 
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)

● 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 -program-
ma's voor de promotie en ontwikkeling van sport (B.S. 11.I.2019)

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

● Ministerieel besluit van 10 december 2019 tot vaststelling van het model van activiteitenverslag dat 
door de Plaatselijke sportcentra en de Geïntegreerde plaatselijke sportcentra ingevuld moet worden (B.S. 
6.II.2020)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 14 van 20 mei 
2020 betreffende de steun aan de actieve operatoren die erkend worden in de sportsector door de Franse 
Gemeenschap (B.S. 2.VI.2020, ed. 1), bekrachtigd bij Decreet van de Franse Gemeenschap van 26 novem-
ber 2020 (B.S. 3.XII.2020)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 november 2020 tot vaststelling van de 
procedure voor de erkenning en de classificatie van de georganiseerde sportbeweging en tot vaststelling van 
subsidies voor de ontwikkeling van sport op hoog niveau en kaderopleiding (B.S. 26.XI.2020)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2020 tot vaststelling van de 
procedure voor het indienen en het onderzoeken van de aanvragen om erkenning als topsporter, topscheids-
rechter, sportbelofte, jong talent, sporter in omscholing en trainingspartner alsook van de procedure voor 
het intrekken van die erkenning (B.S. 24.XII.2020, ed. 1)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2020 tot vaststelling van het 
model van boekhouding van sportfederaties, niet-competitieve sportfederatie, sportfederatie voor gehandi-
capten, multidisciplinaire sportverenigingen, vrijetijdssportvereniging voor gehandicapten, en sportvereni-
ging in het hoger onderwijs (B.S. 31.XII.2020, ed. 2)

● Decreet van het Waalse Gewest van 3 december 2020 houdende toekenning van subsidies voor bepaal-
de investeringen inzake sportinfrastructuur en tot opheffing van het decreet van 25 februari 1999 houdende 
toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur (B.S. 13.I.2021)

● Besluit van de Waalse Regering van 11 februari 2021 houdende uitvoering van het decreet van 3 de-
cember 2020 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur en 
tot opheffing van het decreet van 9 juli 2015 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investerin-
gen inzake sportinfrastructuur (B.S. 23.II.2021)
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● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 50 van 11 fe-
bruari 2021 betreffende de schietsport en de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbewe-
ging (B.S.2.III.2021), bekrachtigd bij Decreet van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 2021 (B.S. 
25.XI.2021)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 14 juli 2021 houdende instemming met het samenwerkings-
akkoord van 7 mei 2021 gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige 
Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkings-
akkoord van 9 december 2011 gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de 
Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreven-
tie en bestrijding in de sport (B.S. 11.VIII.2021)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 14 juli 2021 betreffende de dopingbestrijding en -preventie 
(B.S. 31.VIII.2021, ed. 1)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 2021 over sportethiek en tot oprichting van een 
waarnemingscentrum voor ethiek bij lichamelijke en sportactiviteiten, alsmede van een ethisch netwerk 
(B.S. 10.XI.2021)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 28 oktober 2021 houdende diverse bepalingen inzake sport 
(B.S. 2.XII.2021)

● Ministerieel besluit van 22 november 2021 houdende erkenning door de Franse Gemeenschap van 
het Laboratorium van de Universiteit Gent voor de analyse van dopingcontrolemonsters (B.S. 8.XII.2021)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 december 2021 tot uitvoering van het 
decreet van 14 juli 2021 betreffende de dopingbestrijding en -preventie (B.S. 24.XII.2021, ed. 1)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 24 februari 2022 houdende instemming met het Europees 
Verdrag inzake een geïntegreerde veiligheid, beveiliging en dienstenbenadering bij voetbalwedstrijden en 
andere sportevenementen, opgemaakt te Saint-Denis op 3 juli 2016 (B.S. 22.IV.2022, ed. 1)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 april 2022 tot vaststelling van de wer-
king van het Observatorium voor de ethiek van de lichamelijke en sportactiviteiten en van de vergoedingen 
van zijn leden, alsook van de werking van het netwerk voor ethiek (B.S. 22.VI.2022)

● Ministerieel besluit van 19 mei 2022 houdende vaststelling van de retributieregelen van de leden van 
de CAUT en de retributievoorwaarden van de aangewezen of erkende controleartsen en chaperons (B.S. 
19.VIII.2022, ed. 1)

● Decreet van de Franse Gemeenschap van 29 september 2022 houdende diverse bepalingen betref-
fende sport, hulpverlening aan de jeugd en jeugd (B.S. 8.XII.2022)

● Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2022 tot vaststelling van de 
prioritaire richtlijnen voor het jaar 2023 inzake subsidiëring van de organisatie van sportmodules en van 
programma's ter bevordering en ontwikkeling van de sport (B.S. 27.I.2023, ed. 2)

● Ministerieel besluit van 7 december 2022 tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en metho-
den voor het jaar 2023 (B.S. 16.XII.2022)

VI. DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

● Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 7 juli 2000 betreffende de wielersport 
(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 Vlaamse 
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie 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 Vlaamse 
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse 
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport, gedaan te Brussel op 17 decem-
ber 2014 (B.S. 18.VI.2015, ed. 2)

● Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 3 september 2020 houdende erkenning 
van de vzw "Leitverband des Ostbelgischen Sports" als koepelorganisatie voor de sport in de Duitstalige 
Gemeenschap (B.S. 29.IX.2020)

● Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 12 november 2020 tot vaststelling van 
de gedragscode voor sporters van een A-kader of B-kader in de Duitstalige Gemeenschap (B.S. 8.III.2021)

● Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 26 augustus 2021 tot uitvoering van 
het Sportdecreet van 19 april 2004 (B.S. 4.X.2021)

● Decreet van 24 januari 2022 houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake een 
integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sporteve-
nementen, gedaan te Saint-Denis op 3 juli 2016 (B.S. 15.II.2022)

● Decreet van 24 januari 2022 betreffende de bestrijding van doping in de sport (B.S. 28.II.2022, ed. 1)

● Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 10 februari 2022 tot uitvoering van 
het decreet van 24 januari 2022 betreffende de bestrijding van doping in de sport (B.S. 28.II.2022, ed. 1)

● Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 27 oktober 2022 tot vastlegging van de 
lijst van de verboden stoffen en methoden in de sport voor het jaar 2023 (B.S. 17.I.2023, ed. 2)

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, opgemaakt 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 houdende in-
stemming met het Samenwerkingsakkoord van 24 november 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de 
Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport (B.S. 5.VII.2012)

● Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 juni 2012 betreffende de 
promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan (Antidopingor-
donnantie van 21 juni 2012) (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 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport (B.S. 23.III.2016, ed. 2)
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● Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 juli 
2016 houdende vaststelling van de lijst met sportdisciplines die overeenstemmen met de categorieën 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)

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

● 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 toekenning van 
subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuren (B.S. 22.V.2019)

● Ministerieel besluit van 3 juni 2020 houdende vaststelling van de vergoedingen van de controleartsen 
en chaperons (B.S. 18.VI.2020)

● Ministerieel besluit van 29 april 2021 tot vaststelling van het formulier voor de aanvraag van een toe-
stemming wegens therapeutische noodzaak (B.S. 12.V.2021)

● Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 22 juli 2021 houdende in-
stemming met het samenwerkingsakkoord van 7 mei 2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wij-
ziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betref-
fende dopingpreventie en -bestrijding in de sport (B.S. 25.VIII.2021)

● Ministerieel besluit van 31 januari 2022 tot vaststelling van de regels van de vergoeding van de leden 
van de Disciplinaire antidopingcommissie (DADC) (B.S. 3.III.2022)

● Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 april 2022 houdende instemming met 
het Europees Verdrag inzake een geïntegreerde veiligheid, beveiliging en dienstenbenadering bij voetbal-
wedstrijden en andere sportevenementen, opgemaakt te Saint-Denis op 3 juli 2016 (B.S. 9.VI.2022)

● Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 mei 2022 houdende instemming met het Ver-
drag van de Raad van Europa inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid 
bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen, gedaan te Saint-Denis op 3 juli 2016 (B.S. 17.VI.2022)

● Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2022 houdende toekenning van 
subsidies voor gemeentelijke buurtsportinfrastructuur (B.S. 10.I.2023, ed. 2)

● Ministerieel besluit van 16 december 2022 houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en 
methoden voor het jaar 2023 (B.S. 4.I.2023, ed. 2)

● Ordonnantie van 23 december 2022 (...) tot verlenging van een termijn bepaald in de ordonnantie van 
31 mei 2018 met betrekking tot de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportin-
frastructuur (B.S. 25.I.2023)
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