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MEMORIE VAN TOELICHTING

Dames en Heren,

I. AlgEmENE TOElIChTINg

1. Structureel en periodiek tekort aan sportinfra-
structuur

Vlaanderen kampt met een tekort aan sportinfra-
structuur. Zonder geschikte infrastructuur kunnen 
heel wat sporten niet worden beoefend, zeker niet op 
permanente basis. 

Bovendien leggen nationale en internationale sport-
federaties steeds meer sporttechnische criteria op 
aangaande sportinfrastructuur. Ook de burger stelt 
steeds meer en hogere kwaliteitseisen. De overheid 
ten slotte verstrengt de eisen inzake milieu en volks-
gezondheid. Voormelde evolutie heeft tot gevolg dat 
een deel van de bestaande sportinfrastructuur niet of 
niet meer voldoet aan de vooropgestelde eisen.

Ondanks de inspanningen die de jongste jaren wer-
den geleverd door zowel de Vlaamse, provinciale als 
gemeentelijke overheden, blijkt er op lokaal vlak 
zowel een structureel (in 40% van de gemeenten) als 
periodiek (in 30% van de gemeenten) tekort aan over-
dekte en openluchtsportinfrastructuur te bestaan. 
Hierna worden de voornaamste tekorten opgesomd:

Nood aan sporthallen en sportlokalen

Volgens de behoeftenormen (0,2 m² per inwoner) is er 
in Vlaanderen een tekort aan ruim 270.000 m² netto 
sporthaloppervlakte, wat overeenstemt met een 200-
tal middelgrote sporthallen. Voor Brussel is er een 
tekort van circa 30 middelgrote sporthallen. Sport-
hallen worden overwegend polyvalent gebruikt. 

Inzake sportlokalen (die zich doorgaans richten tot 
de beoefening van klassieke sporten) situeren de 
behoeften zich overwegend op het vlak van renovatie: 
de randvoorwaarden om te sporten zijn er in te veel 
gevallen nog minimaal (afwezigheid van sportvloer, 
kleedkamers en sanitair). 

Nood aan openluchtsportvelden

Tussen de 15 à 30% van de circa 11.000 publiek toe-
gankelijke openluchtsportvelden (voor voetbal, tennis, 

basketbal, atletiek enzovoort) zijn stedenbouwkun-
dig ‘zonevreemd’ gesitueerd en dreigen te verdwijnen. 
Ook de accommodatie (kleedkamers, verlichtingsin-
stallatie, specifieke sportbevloering enzovoort) laat in 
veel gevallen te wensen over. De vraag naar nieuwe, 
gegroepeerde traditionele openluchtsportvelden ter 
vervanging van bestaande zonevreemd ingeplante 
terreinen is daarom erg groot. 

Daarnaast telt Vlaanderen slechts een 30-tal kunst-
grasvelden voor ploegsporten (voetbal, hockey, korf-
bal enzovoort), terwijl er nood is aan circa 280 van 
dergelijke terreinen. 

Uitgesproken behoeften situeren zich ook inzake 
ruimte- en milieugebonden sportruimten (golf, 
natuursporten, motor- en autocross).

Nood aan zwembaden

Het aantal publiekelijk toegankelijke zwembaden 
nam de afgelopen jaren dramatisch af. Tussen 1995 
en 2004 verdwenen in Vlaanderen – mede als gevolg 
van verstrengde normen inzake hygiëne, milieu en 
veiligheid – 127 zwembaden, zowel openbare als pri-
vaat uitgebate. Ter vergelijking: het aantal zwemba-
den dat werd geopend in de periode van 1990-2003 
bedraagt 17. Gevolg: in liefst 27 Vlaamse en Brus-
selse regio’s is er een objectief  tekort aan overheids-
zwembaden (minder dan 100 m² verschil tussen het 
beschikbaar overdekt zwembadwater en de voorop-
gestelde norm van 200 m²/20.000 inwoners). Boven-
dien kampen vele overheidszwembaden met enorm 
stijgende exploitatiekosten (toenemende energiekos-
ten, verstrengde VLAREM-wetgeving, eisen van de 
Legionella-wetgeving enzovoort). 

2. Bestaande regelgeving

Het decreet tot vaststelling van de regels inzake de 
dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeente-
fonds (5 juli 2002) bepaalt dat de Vlaamse Regering 
middelen toekent volgens vastgestelde criteria, maar 
de lokale besturen beslissen vrij over de besteding 
van deze middelen. Dit decreet heeft dus de auto-
nomie van de lokale besturen versterkt. Het heeft 
eveneens bijgedragen tot een vereenvoudiging van de 
regelgeving: de gemeenten ontvangen de middelen 
rechtstreeks zonder dat zij daarvoor gelijk welk dos-
sier moeten indienen.

In het kader van het kerntakendebat werd afgespro-
ken dat de oprichting van basisinfrastructuur voor 
sportbeoefening een taak is voor de gemeentelijke 
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overheden, en dat bovenlokale infrastructuur voor 
sportbeoefening een taak is voor de provinciale over-
heden. De Vlaamse overheid draagt de verantwoor-
delijkheid inzake topsportinfrastructuur. 

De hierboven opgesomde tekorten geven echter 
duidelijk aan dat lokale besturen vaak genoopt zijn 
andere prioriteiten te leggen met de middelen die zij 
ter beschikking krijgen via het Gemeentefonds. De 
bouw van nieuwe en noodzakelijke sportinfrastruc-
tuur wordt vaak uitgesteld of  afgevoerd bij gebrek 
aan de nodige budgettaire middelen. Grote dupe 
van deze situatie zijn de sportbeoefenaars die in hun 
woonomgeving over onvoldoende (of  onvoldoende 
kwalitatieve) infrastructuur beschikken om – al dan 
niet in clubverband – hun favoriete sport(en) te beoe-
fenen. 

3. Beleidskader

Het nieuwe decreet wenst voormeld probleem zo snel 
mogelijk te verhelpen door het opzetten van een sub-
sidiëringsmechanisme in combinatie met het principe 
van publiek-private samenwerking (PPS). Er werd 
evenwel voor geopteerd om het decreet te integreren 
in de bestaande regelgeving.

Het nieuwe decreet sluit dan ook aan bij het de-
creet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring 
van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een 
Sport voor Allen-beleid dat bepaalt dat lokale bestu-
ren een sportbeleidsplan moeten opstellen in ruil voor 
subsidiëring. Het vierde hoofdstuk van dit sportbe-
leidsplan moet gewijd worden aan de beschrijving 
van een globaal meerjarenplan met betrekking tot 
de lokale sportinfrastructuur. Dit Sport voor Allen-
decreet is dus te beschouwen als een eerste stap om 
lokale besturen te verplichten na te denken over hun 
langetermijnbeleid inzake sportinfrastructuur. Om 
hen een nog grotere (financiële) duw in de rug te 
geven, voorziet het nieuwe decreet in een gedeeltelijke 
financiering van nieuw op te richten of  te renoveren 
sportinfrastructuur in de mate dat wordt voldaan aan 
de in het decreet opgesomde voorwaarden.

In de beleidsnota Sport 2004-2009 wordt het voeren 
van een planmatig sportinfrastructuurbeleid als stra-
tegische doelstelling vastgelegd. Dit wordt concreter 
uitgewerkt in de beleidsbrief  Sport 2007. Het uitwer-
ken van een Vlaams Sportinfrastructuurplan is een 
belangrijk onderdeel van deze strategische doelstel-
ling.

4. Uitgangspunten van het nieuwe decreet

De Vlaamse overheid wil in de eerste plaats een 
inhaalbeweging in sportinfrastructuur realiseren 
zodat op korte termijn (2007-2011) 35% van de nood 
aan sportinfrastructuur weggewerkt wordt. Meer spe-
cifiek zal een eerste inhaalbeweging zich concentreren 
op volgende types sportinfrastructuur: kunstgrasvel-
den, eenvoudige sporthallen, eenvoudige zwemba-
den en multifunctionele sportcentra. Het is evenwel 
de bedoeling dat het nieuwe decreet een kader biedt 
om op middellange termijn het globale tekort weg te 
werken. De mogelijkheid moet dus opengelaten wor-
den om later een inhaalbeweging voor andere types 
infrastructuur te realiseren, indien een voorafgaande 
behoeftestudie de nood aan deze types aantoont.

Volgende doelstellingen en uitgangspunten zijn bij de 
aanloop naar het nieuwe decreet cruciaal gebleken:

– Versnelde realisatie van sportinfrastructuur: door 
het investeringsritme in sportinfrastructuur met 
behulp van private financiering op te drijven, 
kunnen een aantal behoeften betreffende sportin-
frastructuur versneld worden weggewerkt.

– Flexibiliteit: een aantal sportinfrastructuurpro-
jecten zijn nog niet geïdentificeerd, de mogelijk-
heid moet dus worden opengelaten om later in die 
domeinen sportinfrastructuur te realiseren.

– ESR95-neutraliteit: de infrastructuur moet buiten 
de sector overheid worden gefinancierd; enkel de 
periodieke betalingen mogen een impact hebben 
op het vorderingensaldo.

– Reductie van risico’s voor de overheid: door de 
gekozen structuur worden de onvoorziene uitga-
ven voor de overheid zoveel als mogelijk beperkt 
en wordt de private sector maximaal geresponsa-
biliseerd.

– Koppeling van betaling aan beschikbaarheid: het 
systeem van de beschikbaarheidvergoeding zal het 
principe inhouden van kortingen voor zowel niet-
beschikbaarheid als afwijkingen van de opgelegde 
prestatie-eisen.

– Optimale waarde-kostprijs verhouding: risico’s 
moeten worden verdeeld tussen de lokale over-
heid en de private sector opdat de private sector 
optimaal geresponsabiliseerd wordt. Er moet vol-
doende concurrentie zijn voor de realisatie van elk 
type sportinfrastructuur en de standaardisatie van 
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concepten van sportinfrastructuur mag niet ten 
koste gaan van innovatie en flexibiliteit vanwege 
de private sector.

– Autonome beslissingsbevoegdheid van de lokale 
overheid: de lokale overheden blijven autonoom 
in hun keuze om in de voorgestelde structuur te 
stappen en behouden binnen de voorgestelde 
structuur een significante beslissingsbevoegdheid.

Rekening houdend met voormelde doelstellingen 
en uitgangspunten is er voor geopteerd om de sub-
sidie afhankelijk te stellen van een aantal specifieke 
voorwaarden zoals de tussenkomst van de Vlaamse 
Regering, die middels inachtneming van de wetge-
ving overheidsopdrachten voor de realisatie van een 
bepaald type sportinfrastructuur voor een lokale 
overheid of  de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
een private partner selecteert, die in uitvoering van de 
gegunde opdracht een projectvennootschap opricht.
Deze laatste sluit vervolgens een DBFM(O)-contract 
(Design, Build, Finance, Maintenance) af  met het 
lokale bestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommis-
sie wiens subsidieaanvraag werd geselecteerd.

De projectvennootschap staat in voor ontwerp, bouw, 
financiering en onderhoud van de sportinfrastruc-
tuur. In ruil voor het beschikbaar stellen en houden 
van de sportinfrastructuur betaalt het lokale bestuur 
aan de projectvennootschap een beschikbaarheids-
vergoeding. Het is de bedoeling dat de Vlaamse 
Gemeenschap via het in dit decreet uitgewerkte sub-
sidiemechanisme tot 30% van deze jaarlijkse beschik-
baarheidsvergoeding kan gaan subsidiëren. 

Indien praktisch haalbaar zullen meerdere sportin-
frastructuurprojecten tegelijk in de markt geplaatst 
worden (geclusterde gunning) zodat de inschrijvers 
de mogelijkheid hebben om korting te geven indien 
zij meerdere infrastructuurprojecten kunnen realise-
ren. De schaalgrootte zal eveneens tot gevolg hebben 
dat meer sportinfrastructuur kan worden opgericht.

II. ARTIkElSgEWIjzE TOElIChTINg

Artikel 1

Dit decreet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld 
in artikel 127 van de Grondwet.

Artikel 2

In dit artikel wordt via een aantal definities een 
nadere invulling gegeven aan het toepassingsgebied 
van dit decreet. Door deze bepalingen in dit artikel 
op te nemen, hoeven ze niet meer elders bepaald 
noch herhaald te worden.

Artikel 3

De Vlaamse Regering wordt de opdracht gegeven 
om de alternatieve financiering van sportinfrastruc-
tuurprojecten via DBFM(O)-contract, opgezet op 
initiatief  van een lokale overheid of  de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, voor te bereiden, te onder-
steunen, te coördineren, te beheren en te facilteren 
(§1). De idee is dat  kennis en expertise inzake de rea-
lisatie van sportinfrastructuur en het sportinfrastruc-
tuurplan worden gecentraliseerd en gecoördineerd 
worden aangewend. De realisatie van het sportinfra-
structuurplan via het mechanisme van een contrac-
tuele publiek-private samenwerking leidt ertoe dat 
samenwerking wordt gezocht met het Kenniscentrum 
PPS. Ook kan de Vlaamse Regering een beroep doen 
op de specifieke kennis en ervaring  van de Participa-
tiemaatschappij Vlaanderen (PMV). De samenwer-
king met deze en andere Vlaamse overheidsactoren 
kan desgevallend worden geregeld in een samenwer-
kingsprotocol (§2).

De tussenkomst van de Vlaamse Regering in de alter-
natieve financiering van lokale sportinfrastructuur-
projecten neemt een dubbele vorm aan: 

– enerzijds zal de Vlaamse Gemeenschap de in toe-
passing van dit decreet geselecteerde en gerang-
schikte sportinfrastructuurprojecten subsidiëren, 
volgens de modaliteiten van dit decreet en de in 
uitvoering daarvan gesloten subsidieovereenkomst 
(zie artikel 13). Dit is de ondersteunende en facili-
terende rol van de Vlaamse Regering;

– anderzijds zal de Vlaamse Regering onder meer 
overgaan tot het uitschrijven en voeren van één of 
meerdere gunningsprocedures, conform de wet-
geving inzake overheidsopdrachten. De Vlaamse 
Regering kan in dit verband ook overgaan tot 
het clusteren en het gegroepeerd gunnen van wel-
bepaalde sportinfrastructuurprojecten die voor 
subsidiëring in aanmerking komen. Dit is de voor-
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bereidende, coördinerende en beherende rol van 
de Vlaamse Regering.

De in §3 van dit artikel geponeerde toepassing van 
de wetgeving inzake overheidsopdrachten kan onder 
meer de vorm aannemen van een opdrachtencentrale, 
zoals bedoeld in artikel 2, 4°, van de wet van 15 juni 
2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
Hierbij gunt de Vlaamse Regering overheidsopdrach-
ten (in casu DBFM(O)-contracten) of  sluit ze raam-
overeenkomsten, als aanbestedende overheid, die 
bestemd zijn voor de lokale besturen of  de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, eveneens aanbestedende 
overheden.

Het sluiten van de DBFM(O)-overeenkomst met 
de door de Vlaamse Regering aangeduide project-
vennootschap is voor het lokale bestuur of  voor de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie een verbintenis die 
voortvloeit uit dit decreet en de in uitvoering daarvan 
tussen het lokale bestuur of  de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie met de Vlaamse Regering gesloten 
subsidieovereenkomst. Dit is evenzeer het geval voor 
de controle die de Vlaamse Regering uitvoert op de 
correcte uitvoering van de DBFM(O)-overeenkomst. 

Artikel 4

Het is de bedoeling dat de Vlaamse Regering tijdens 
de duur van de onderhandelingen en de duur van 
de DBFM(O)-overeenkomst als centraal meldpunt 
optreedt voor vragen of  problemen vanuit de lokale 
besturen of  de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(1° en 2°). De Vlaamse Regering kan dan de opge-
bouwde expertise ter beschikking stellen.

De exacte draagwijdte van de samenwerking tussen 
de lokale overheid en de Vlaamse Regering zal wor-
den vastgelegd in een subsidieovereenkomst (zie arti-
kel 13). 

Teneinde te garanderen dat alle begunstigden van 
de subsidie op voet van gelijkheid worden behan-
deld, zal de Vlaamse Regering hiertoe een model van 
DBFM(O)-overeenkomst opstellen. De minimumin-
houd van dit model wordt decretaal vastgelegd (3°).

Artikelen 5 en 6

Rekening houdend met de behoefte aan sportinfra-
structuur zal de vraag tot subsidiëring wellicht hoger 

liggen dan de middelen die ter beschikking staan. Om 
voormelde reden zullen de subsidieaanvragen niet 
enkel worden getoetst aan de toekenningsvoorwaar-
den maar zal tevens een rangorde worden opgesteld. 
Dit onderzoek zal gebeuren door een selectieadvies-
commissie die zal bestaan uit experten die een bijzon-
dere kennis hebben inzake sport, sportbeleid, lokale 
besturen, (sport)infrastructuur en publiek-private 
samenwerking. Bij haar onderzoek dient de selectie-
adviescommissie zich te laten leiden door de in dit 
decreet aangereikte selectiecriteria.

De Vlaamse Regering wordt de opdracht gegeven de 
werking en samenstelling van de selectieadviescom-
missie te regelen.

Artikelen 7 tot 13

Artikel 7 poneert het principe dat de subsidiëring 
wordt gekoppeld aan de realisatie van lokale sport-
infrastructuurprojecten via het mechanisme van een 
DBFM(O)-overeenkomst.

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om het type 
sportinfrastructuur dat wordt gesubsidieerd vast te 
leggen in functie van de op dat ogenblik geldende 
behoefte. Hiermee wordt beoogd in functie van de 
beschikbare middelen het type sportinfrastructuur 
op te richten waarvoor de nood het grootst is.

Uit de beleidsnota blijkt dat een eerste fase zich zal 
concentreren op de aanleg van kunstgrasvelden en 
de oprichting van sporthallen, zwembaden en multi-
functionele sportcentra. 

De artikelen 8 en 9 regelen de volledigheidseis en 
de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de subsidie-
aanvraag. Om ontvankelijk te zijn is vereist dat een 
sportbeleidsplan in de zin van het decreet van 9 maart 
2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en  
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie voor het voeren van een Sport voor Allen-
beleid is ingediend en werd goedgekeurd door de 
Vlaamse minister bevoegd voor Sport. Immers, het 
vierde hoofdstuk van voormeld beleidsplan bevat een 
meerjarenplan voor de sportinfrastructuur en sport-
accommodatie. Het bevat, indien het is opgesteld 
volgens de regels van de kunst, een globaal overzicht 
en inventaris van de aanwezige sportinfrastructuur. 
Wanneer de subsidieaanvraag wordt ingediend door 
een verzelfstandigd agentschap van de lokale over-
heden, spreekt het voor zich dat niet het verzelfstan-
digde agentschap, maar de lokale overheid in kwestie 
het sportbeleidsplan heeft ingediend. 
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Als tweede ontvankelijkheidsvoorwaarde wordt 
gesteld dat de subsidieaanvraag binnen de door de 
Vlaamse Regering bepaalde termijn moet ingediend 
zijn. Bedoeling is immers het tekort aan sportinfra-
structuur binnen een relatief  korte termijn te onder-
vangen. Met buiten de termijn ingediende aanvragen 
kan dan ook geen rekening worden gehouden. 

De Vlaamse Regering zal instaan voor het bepalen 
van de nadere regels inzake vorm en inhoud van de 
subsidieaanvraag (artikel 8).

Artikel 10 legt de selectiecriteria vast die de selectie-
adviescommissie moet hanteren om over te gaan tot 
de selectie en rangschikking van de subsidieaanvra-
gen. 

In eerste instantie wordt ervoor geopteerd sport-
infrastructuur prioritair op te richten daar waar de 
nood het grootst is. Dit houdt in dat rekening dient 
te worden gehouden met een optimaal geografische 
spreiding, de lokale behoefte aan sportinfrastructuur 
en de vroegere initiatieven en inspanningen die de 
lokale overheid of  Vlaamse Gemeenschapscommis-
sie ondernomen heeft in het kader van realisatie van 
sportinfrastructuur ten voordele van de bevolking. 
De Vlaamse Regering wordt gemachtigd deze selec-
tiecriteria op basis van een behoeftestudie per type 
sportinfrastructuur nader te verfijnen.

Om de bestaande vraag naar sportinfrastructuur 
zoveel mogelijk te beantwoorden, zijn de bestem-
ming van en de toegang tot de sportinfrastructuur 
van essentieel belang. Wat dit eerste aspect betreft, 
moet duidelijk zijn dat geen exclusief  gebruik aan de 
sportinfrastructuur kan worden toegekend. Zij dient 
bestemd te worden voor het gebruik door meerdere 
sportclubs, scholen, organisaties en individuele sport-
beoefenaars. Zij dient dus ten dienste te staan van 
verschillende bevolkingsgroepen en kan niet worden 
voorbehouden aan topsport.

Wat de toegang betreft, kan onder andere de aan-
wezigheid van voldoende parkeergelegenheid in de 
omgeving een rol spelen evenals de bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer of  de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid voor mindervaliden.

Tot slot moet de oprichting van de sportinfrastruc-
tuur realiseerbaar zijn binnen een door de Vlaamse 
Regering vastgestelde termijn. Zoals reeds aangege-
ven, is het opzet van dit decreet om zo snel moge-
lijk tegemoet te komen aan de bestaande noden. Om 
die doelstelling te bereiken dient vast te staan dat 

de sportinfrastructuur waarvoor de subsidie wordt 
aangevraagd, kan worden gerealiseerd binnen een 
welbepaalde termijn. Dit impliceert onder meer dat 
de subsidieaanvrager een bouwrijp perceel beschik-
baar heeft, dat voor de gewenste sportinfrastructuur 
een geschikte locatie is te vinden in het kader van de 
ruimtelijke ordening en de noodzakelijke toelatingen 
tijdig kunnen worden bekomen.

Teneinde elke lokale overheid de mogelijkheid te 
geven een aanvraag in te dienen maar de sportinfra-
structuurprojecten toch binnen de vooropgestelde 
termijn te kunnen realiseren, wordt aan de Vlaamse 
Regering de opdracht gegeven te zorgen dat de lokale 
overheden worden geïnformeerd. Desgevallend kan 
de Vlaamse Regering een beroep doen op een oproep-
systeem, de zogenaamde call. 

Artikel 12 bepaalt dat de Vlaamse Regering beslist 
over de selectie en rangschikking van de subsidieaan-
vragen opgesteld door de selectieadviescommissie, 
rekening houdend met de beschikbare middelen.

Eens de subsidieaanvraag is goedgekeurd, sluit de 
lokale overheid of Vlaamse Gemeenschapscommissie 
een subsidieovereenkomst af  met de Vlaamse Rege-
ring overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 13 
van dit decreet.

De rechten en plichten der partijen worden hierin 
afgelijnd (artikel 13, §2). Hier kan voor het overige 
worden verwezen naar de toelichting bij artikel 3 van 
het decreet. 

Zoals vermeld is er voor geopteerd het subsidieme-
chanisme te enten op de sluiting van een DBFM(O)-
overeenkomst. De Vlaamse Regering wordt de 
opdracht gegeven een model van DBFM(O)-over-
eenkomst op te stellen (zie artikel 4). Dit model van 
DBFM(O)-overeenkomst zal mee in het bestek wor-
den opgenomen bij de selectie van de private part-
ner. 

Artikelen 14 en 15

De Vlaamse Regering wordt gemachtigd per type 
sportinfrastructuur het subsidiepercentage vast te 
stellen. In functie van het type sportinfrastructuur 
kan de nood tot subsidiëring immers groter of  klei-
ner zijn. De subsidie mag in geen geval meer bedra-
gen dan 30% van het subsidiabele gedeelte van de 
beschikbaarheidsvergoeding. De Vlaamse Regering 
bepaalt welk gedeelte van de beschikbaarheidsver-
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goeding in aanmerking komt voor subsidiëring en 
dus het subsidiabel gedeelte uitmaakt. Tevens is het 
cruciaal dat vaststaat waarvoor precies een financiële 
tussenkomst wordt toegekend. Het kostenplaatje en 
dus de beschikbaarheidsvergoeding is verschillend 
naargelang de voorzieningen (aantal kleedkamers, 
sauna, cafetaria edm.) die al dan niet opgenomen zijn 
in de te realiseren sportinfrastructuur. Teneinde het 
gelijkheidsbeginsel te waarborgen evenals rekening 
te houden met de budgettaire implicaties, heeft de 
Vlaamse Regering de taak om vooraf  het type wer-
ken en diensten dat kan worden gesubsidieerd vast 
te stellen. 

De Vlaamse Regering staat in voor de uitbetaling van 
de subsidies en stelt de nadere regels van uitbetaling 
vast.

Artikel 16

Dit artikel bepaalt de inwerkingtreding van het 
decreet.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Kris PEETERS

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

Bert ANCIAUX

––––––––––––––––




