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VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media
[C − 2009/35582]

18 JUNI 2009. — Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de lijst van getalenteerde sporters en houdende
de vaststelling van de toelage voor de sportmedische keuring en begeleiding voor elke getalenteerde sporter
inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

Gelet op het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, artikel 16
en 19, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van
13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, artikel 85, § 1, § 3 en § 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005,
19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007, 14 november 2007,
5 september 2008, 22 september 2008, 6 januari 2009 en 30 januari 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 mei 2009,

Besluit :

Artikel 1. De lijst van getalenteerde sporters bestaat uit :

1° de leerling-topsporters aan wie een topsportstatuut of een statuut topsportbelofte werd toegekend krachtens het
globaal topsportconvenant, vermeld in artikel 1, 8°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot
vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport;

2° de geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren en jonge topsporttalenten, vermeld in artikel 4, 1°, van het
besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de
subsidies inzake topsport;

3° de topsporters die over een arbeidsovereenkomst beschikken in het kader van het Bloso-tewerkstellingsproject
Topsport;

4° de topsporters die een tewerkstellingscontract hebben gesloten met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en
Media;

5° de Vlaamse topsporters van de Be Goldprojecten.

Art. 2. De variabele toelage voor sportmedische keuring en begeleiding, uitgevoerd door de erkende keurings-
centra, wordt als volgt vastgesteld :

1° 200 euro op jaarbasis voor elke getalenteerde sporter die jonger is dan veertien jaar;

2° 400 euro op jaarbasis voor elke getalenteerde sporter die veertien jaar of ouder is.

Art. 3. Voor de bepaling van de leeftijd geldt de leeftijd die de getalenteerde sporter bereikt heeft voor
1 januari 2009.

Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009 en houdt op van kracht te zijn op
31 december 2009.

Brussel, 18 juni 2009.

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
B. ANCIAUX

*
VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[C − 2009/35581]
18 JUNI 2009. — Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de toelage per prestatie voor de keuring

of begeleiding van getalenteerde sporters inzake medisch verantwoorde sportbeoefening

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

Gelet op het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, artikel 19, § 3;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van

13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, artikel 85, § 3 en § 4;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005,
19 mei 2006, 30 juni 2006, 1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007, 14 november 2007,
5 september 2008, 22 september 2008, 6 januari 2009 en 30 januari 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 mei 2009,

Besluit :

Artikel 1. De variabele toelage, vermeld in artikel 85, § 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008
houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, wordt
per prestatie vastgelegd in de tabel, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, met uitzondering van de prestaties
waarvoor door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering tarieven werden vastgesteld, waarvan de
variabele toelage per prestatie wordt vastgelegd door middel van dezelfde tarieven.

Art. 2. § 1. Bij elke getalenteerde sporter die zich voor sportmedische keuring aanbiedt, moet het erkend
keuringscentrum minstens jaarlijks een sportmedische anamnese en een klinisch onderzoek uitvoeren.

De sportmedische anamnese bestaat uit :

1° de persoonlijke anamnese van minstens cardiovasculaire, respiratoire, musculoskeletale en heelkundige
antecedenten en ziekenhuisopnames;

2° de familiale anamnese van minstens cardiovasculaire antecedenten.

Het sportmedisch klinisch onderzoek bestaat minstens uit een onderzoek van keel-neus-oren, visus, cardiovascu-
lair systeem, gastro-intestinaal systeem, urogenitaal systeem en musculoskeletaal systeem en een antropometrisch
onderzoek met bepaling van de huidplooidikten.

§ 2. De eerste keer dat de getalenteerde sporter zich aanbiedt voor sportmedische keuring nadat hij veertien jaar
geworden is, moet het erkend keuringscentrum bijkomend een rustelektrocardiogram, een rustspirometrie, een
urineonderzoek op stick en een bloedanalyse uitvoeren.

De bloedanalyse bestaat minstens uit een analyse van :

1° hematologische parameters;

2° sedimentatie;

3° ureum, creatinine, alanine aminotransferase (ALT), gamma glutamyl transpeptidase (gamma GT) en
lactaatdehydrogenase (LDH);

4° ferritine;

5° thyroid stimulerend hormoon (TSH) en vrij thyroxine (T4).

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Brussel, 18 juni 2009.

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
B. ANCIAUX

Bijlage

Tabel als vermeld in artikel 1

Prestatie
—

Toelage
—

jaarlijkse sportmedische anamnese en klinisch onderzoek 60 euro
hydrostatische weging 30 euro

statisch-dynamische evaluatie (eerste keer) 140 euro
statisch-dynamische evaluatie (voortgangscontrole) 100 euro

biodynamische analyse voor onder meer lopen of fietsen 55 euro
paramedisch consult per 30 minuten 20 euro

uithoudingstest : protocol met trappen van drie minuten 100 euro
sportpsychologisch screeningsinterview 75 euro

sportpsychologische testbatterij 100 euro
basisconsultatie sportvoeding 75 euro

voedingsdagboek 135 euro
isokinetische of isodynamische krachttest per test 75 euro

per extra test 37 euro
jaarlijks forfait per atleet voor begeleiding en bespreking 150 euro

eenmalig individueel medisch advies met bespreking per 30 min 60 euro
informatieve groepssessie per 2 uur 20 euro

per deelnemer

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 18 juni 2009 houdende de vastlegging van de toelage
per prestatie voor de keuring of begeleiding van getalenteerde sporters inzake medisch verantwoorde sportbeoefening,

Brussel, 18 juni 2009.
De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

B. ANCIAUX
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