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SOCIO-ECONOMISCHE IMPACTSTUDIE VAN HET GEORGANISEERDE SPORTEN IN VLAANDEREN



1,43 mln.     Sporters

6.448           Voltijdse werknemers

18.500     Sportclubs

>300.000      Vrijwilligers

71            Sportfederaties

>70.000    Trainers



SOCIO-ECONOMISCHE IMPACTSTUDIE VAN HET GEORGANISEERDE SPORTEN IN VLAANDEREN

Sporten in clubverband 
levert de Vlaamse economie elk jaar 
ruim 2 miljard euro op. 

6.448           Voltijdse werknemers

TOT € 500 mln.      Ziektekostbesparing

+ € 1,5 à 2 mld.      Social return on investment

€ 2 mld.            Economische output

De fysieke en mentale voordelen van sporten zorgen daarnaast nog eens voor 1,5 à 2 miljard 
euro extra opbrengsten voor de samenleving.  Dat blijkt uit de eerste sociaal-economische  
impactstudie van het georganiseerd sporten in Vlaanderen,  uitgevoerd in 2021 door Deloitte in 
opdracht van de Vlaamse Sportfederatie.  Elke euro uitgegeven aan georganiseerd sporten ge-
nereert € 1,8 tot € 2,5 aan sociale return in Vlaanderen.  Sport speelt dus ontegensprekelijk een 
belangrijke rol om onze economie én onze bevolking in vorm en gezond te houden.



INLEIDING

Socio-economische impact van het georganiseerd sporten in Vlaanderen

De Vlaamse Sportfederatie wil met deze studie de 
overheid en bedrijven motiveren om in te zetten op het 
stimuleren en promoten van georganiseerd  
sporten.  Die steun is nodig,  want trends zoals de  

structurele toename van het aantal sporters en de be-

leidsvraag tot meer professionalisering van de  

sportclubs zorgen voor een stijgende druk op de  

financiering en werking van sportfederaties en  

sportclubs.

Deze studie toont de ruime economische impact van 

het georganiseerd sporten in Vlaanderen aan door de 

directe, indirecte en geïnduceerde economische output 

van het georganiseerde sporten te berekenen a.d.h.v. 

macro-economische input-output model van Leontief. 

De vereiste data om dit model te voeden werd verza-

meld door een kwantitatieve bevraging naar opbreng-
sten en kosten bij een steekproef van de 71 sportfe-
deraties en ruim 18.500 sportclubs in Vlaanderen.  We 

gaan bovendien een stap verder dan het traditioneel me-

ten van de positieve impact van fysieke activiteit,  maar 

tonen de positieve impact aan van het georganiseerd 
sporten op de bredere gezondheid (fysieke,  mentale en 
sociale welzijn) van mensen.

Bijna 1 op de 4 inwoners in Vlaanderen, 
ruim 1,43 miljoen, doet aan georganiseerd sporten, 
een stijging met 15% op 5 jaar tijd.
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SPORTLANDSCHAP

Het georganiseerd sportlandschap in Vlaanderen

De Vlaamse Sportfederatie is de koepelorganisatie voor 
de verschillende erkende sportfederaties en hun geas-
socieerde sportclubs.  Ze versterkt de werking en het 

aanbod van sportfederaties en -clubs en vertrekt daarbij 

vanuit hun noden om zo oplossingen op maat aan te 

bieden.  In dialoog met andere actoren in het Vlaams 

sportlandschap vertegenwoordigt de Vlaamse Sportfe-

deratie de sportfederaties en -clubs.

In Vlaanderen zijn er momenteel 71 erkende sport-
federaties.  Deze zijn telkens de stuwende kracht achter 
één of meerdere sporten.  Zij ondersteunen de sport-

clubs en hun leden,  promoten toegankelijke  

sportbeoefening voor alle leeftijden en niveaus,  

organiseren en coördineren activiteiten,  competities  

en evenementen én garanderen de kwaliteit van en 

goed bestuur binnen de sportclubs.  In totaal zijn er ruim 
18.500 sportclubs in Vlaanderen.  Zij vormen  

de directe schakel tussen de aangeboden sport en  

hun sporters.

De Vlaamse Sportfederatie, alle 71 sportfederaties en 
de ruim 18.500 sportclubs zijn de ruggengraat van het 
Vlaams georganiseerd sportlandschap.

 71 sportfederaties

 18.500 sportclubs

 1,43 miljoen sporters

> 70.000 trainers

> 300.000 vrijwilligers



Georganiseerd sporten zorgt voor een tewerkstelling 
van 6.448 VTE, naast de 300.000 vrijwilligers.

ECONOMISCH

Impact op de economie

De georganiseerde sport heeft een grote economische 

impact,  zowel op vlak van economische bijdrage als  

op vlak van tewerkstelling.  Zo genereert ze met  
1,4 miljoen actieve sporters een jaarlijkse economische 
output van 2 miljard euro of € 1.410 per unieke  
sporter.  Voor elke euro die binnen het georganiseerde 

sportcircuit wordt uitgegeven,  wordt er dus 2,5 euro 

aan inkomsten in de economie gegenereerd.  Op vlak 

van werkgelegenheid creëert de georganiseerde sport 

een tewerkstelling van 6.448 voltijdse werknemers.   

In de realiteit zijn veel meer mensen betrokken,  omdat 

bestuurders of zelfs de meer dan 70.000 trainers vaak 

niet voltijds actief zijn in hun club.  Ook de meer dan 

300.000 vrijwilligers zijn niet opgenomen in dit cijfer. 

Daartegenover gaat slechts 0,3% van de Vlaamse be-
groting rechtstreeks naar sport.  Toch zijn de sportfede-
raties zelf zeer afhankelijk van subsidies 
(48% van totale inkomsten),  waarbij de subsidies 

per unieke sporter met 4% gedaald zijn t.o.v.  2016.
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Elke unieke sporter zorgt voor € 1.410 
bijdrage aan de economie, door het bestaan 
van georganiseerd sporten.

VOORDELEN

Fysiek welzijn

Georganiseerd sporten kan een belangrijk instrument 
zijn ter bevordering van de fysieke activiteit in  
Vlaanderen.  Zo helpt het om de minimale hoeveelheid 

van fysieke activiteit te behalen: 150 minuten per week 

voor volwassenen en senioren en minstens 60 minuten 

per dág voor kinderen en jongeren.

Het behalen van die richtlijnen heeft een positieve  

impact op de prevalentie van chronische aandoeningen  

met positieve implicaties voor het fysiek welzijn.   

Het vermindert ook het risico op fysieke chronische  
aandoeningen (bv.  aandoeningen aan het hart- en vaat-

stelsel of het voorkomen van kanker),  met gevolg dat 

mensen die voldoende fysiek actief zijn langer vrijgesteld 

zijn van alle fysieke ongemakken.  Structureel georgani-

seerd sporten of het uitvoeren van fysieke activiteit heeft 

ook gevolgen voor de levensduur.  Voldoende  
fysieke activiteit vermindert de sterfte tot 30%.

Mentaal welzijn

Op mentaal vlak zorgt georganiseerd sporten voor 
meer zelfvertrouwen en een verbeterd lichaamsbeeld.  
Gevoelens van vreugde,  plezier,  respect en aanvaarding 

bevorderen ook sterk het mentale welzijn.  Reducties tot  
30% van het risico op mentale chronische aandoeningen 

(bv.  depressies,  chronische vermoeidheid of dementie) 

zijn gerapporteerd.  Dit heeft ook als gevolg een lagere 
kans op een negatieve gemoedstoestand door het voor-

komen van chronische aandoeningen.

Sociaal welzijn

Georganiseerde sport is uniek gepositioneerd om door 

middel van fysieke activiteit ook een invloed te hebben 

op het sociaal welzijn en de bredere maatschappij.  Zo 

hebben sportclubs de mogelijkheid om in te zetten op 

participatie van verschillende doelgroepen (vrouwen, 
jeugd,  ouderen,  G-sporters,  kansengroepen of mensen 
met een migratieachtergrond).  Deze participatie acti-

veert het gevoel van samenhorigheid en aanvaarding 

wat de sociale integratie in de maatschappij  
bevordert.  Georganiseerd sporten resulteert ook vaak in 

een sterk en samenhangend sociaal netwerk.



Extra voordelen t.o.v. 
niet-georganiseerd sporten

Georganiseerd sporten biedt een kader en structuur 

wat resulteert in een hogere kans om op regelmatige 
basis te sporten.  Het georganiseerd sporten in club-

verband zorgt voor intrinsieke motivatie van het  

individu doordat het een engagement aan is gegaan 

t.o.v.  de andere sporters en de club.  Daarnaast worden  

sportclubs steeds professioneler,  zowel op vlak van or-

ganisatie als begeleiding.  Hierdoor kan de sporter in vele 

gevallen rekenen op (professionele) begeleiding wat o.a.  

de preventie op blessures bevordert.

Social Return On Investment (SROI)

Het georganiseerd sporten in Vlaanderen heeft een  

sociale impact van ca. 1,5 tot 2 miljard euro,  gezien  

directe uitgaven aan georganiseerde sport ca.  

€ 821 miljoen bedraagt.  Dit komt neer op een  
gezondheids- en bredere maatschappelijke impact  

van ca.  € 1.000 - € 1.400 per unieke sporter.  Dit omvat o.a.  

de verlaagde gezondheidskosten voor chronische aandoe-

ningen,  de verlaging van het ziekteverzuim,  

maar ook het verhoogd gepercipieerd welzijn van de spor-

ters en arbeidsproductiviteit.

Gezondheidskost

Uitgaven aan chronische aandoeningen in België  

bedroegen in 2019 minstens 17 miljard euro of ongeveer  

40% van de totale gezondheidsuitgaven.  Met een  

gezondere Vlaamse bevolking gaan meteen ook lagere 

gezondheidskosten en andere maatschappelijke kostenbe-

sparingen gepaard.  Zo kost een gezond persoon  
gemiddeld 7x minder aan de gezondheids zorg dan een 
chronisch zieke.  Een reductie van 100.000 mensen met 
een chronische aandoening kan resulteren in een bespa-
ring van ruim 500 miljoen euro.

Georganiseerd sporten heeft, 
in tegenstelling tot louter fysieke activiteit, 
een brede impact op sociaal welzijn.
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Georganiseerd sporten heeft, 
in tegenstelling tot louter fysieke activiteit, 
een brede impact op sociaal welzijn.

Om deze sector te versterken, te zorgen dat meer mensen 
hun weg vinden naar het georganiseerd sporten 
én de positieve effecten op gezondheid en welzijn te capteren, 
kunnen overheden en bedrijven een belangrijke rol spelen.

Conclusies

Met 1,4 miljoen actieve sporters genereert de  
georganiseerde sportsector in Vlaanderen een  
jaarlijkse economische output van 2 miljard euro,   
en een werkgelegenheid van meer dan 6.400 voltijdse 
werknemers.

Hieruit volgen belangrijke voordelen,  in de eerste plaats 

op vlak van fysiek en mentaal welzijn.  1 op 4 Vlamingen 

kampt met een chronische aandoening,  een cijfer dat in 

stijgende lijn gaat.  Dit vertaalt zich in een hoge kost voor 

de gezondheidszorg.  Mensen meer aan het  

bewegen krijgen en houden zal cruciaal zijn in het omke-

ren van deze opwaartse tendens.  Hierbij is  

georganiseerde sport een belangrijk instrument ter 
preventie van chronische aandoeningen op de lange 
termijn om zo het fysiek en mentaal welzijn te  

verhogen.  Het structurele en begeleidende karakter van 

georganiseerde sport,  samen met de bijkomende  

positieve impact op het sociaal welzijn zorgt voor een 

unieke positie in Vlaanderen. 

Om deze sector te versterken en te zorgen dat meer 

mensen hun weg vinden naar het georganiseerd  

sporten,  kunnen zowel overheden als bedrijven een 
belangrijke rol spelen.  Dat kan door in te zetten op 

campagnes en publieke middelen aan te wenden in 

de ondersteuning van de sector,  én door er via juiste 
maatregelen en financiële incentives voor te zorgen dat 

privaat geld makkelijker zijn weg vindt naar de georgani-

seerde sport. 



Extra middelen 
• voor decreet georganiseerde sportsector  

• vanuit andere beleidsdomeinen 

(inclusie/gelijke kansen,  welzijn)

Extra middelen 
• voor lokale subsidiereglementen met nadruk op jeugdwerking,  gekwalificeerde trainers,  inclusie

• voor clubs om te werken aan professionalisering/bestuurversterking (bv.  Clubgrade) 

Belastingvermindering
• schenking/sponsoring door bedrijven

• lidgelden sportclubs

• schenkingen door particulieren

Btw-vrijstelling
• grens voor kleine ondernemingen optrekken

• versoepeling voor kantines

Begrotingstips op alle niveaus

FEDERAAL

VLAAMS

LOKAAL

Zet in op:

Zet in op:

Zet in op:
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Vrijstelling onroerende voorheffing
• voor sportclubs, ook zonder onderwijs context  

en inclusief ‘extra infrastructuur’

Extra investeringen 
• in sportinfrastructuur (luchtzuiverheid  

+ nieuwe infrastructuren i.f.v.  groei)

Extra investeringen 
• in sportinfrastructuur (luchtzuiverheid  

+ nieuwe infrastructuren i.f.v.  groei)

Stimulans via werkgevers 
• sportcheques

• flexibele verloning

Aftrekbaarheid 
• leeftijdsgrens sportkamp/stage  

optrekken

Vragen, 

opmerkingen, 

ideeën ?

Neem contact op met  

Pieter Hoof, 

pieter@vlaamsesportfederatie.be

09 396 80 60



plezanter
gezond

gekker
positiever

vrienden

energieker

dynamisch

leerrijk team

tof

spannender

leuker

motiveren

lachenbelevinggenieten
enthousiast

amuseren

#Sportclubbing
Want sporten in clubverband is zoveel méér.


