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Basis- en secundaire scholen  -  Gebruik van onveilige sporthallen

Uit een bevraging van Sport Vlaanderen bij 262 gemeenten blijkt dat de sporthallen in de 
Vlaamse gemeenten er erg aan toe zijn. 539 sporthallen, gymzalen en andere 
sportinfrastructuur in Vlaanderen zijn in zo’n bouwvallige staat of voldoen niet meer aan 
de wettelijke normen, dat ze moeten worden gesloten of dringend gerenoveerd. Maar 
daar is geen geld voor. 

Uit cijfers van een parlementaire vraag die ik gesteld heb aan de minister blijkt dat 34% 
van de basisscholen geen eigen sportinfrastructuur heeft en dus gebruik moet maken van 
de gewone sporthal in de eigen of nabijgelegen gemeente of stad. 

Gezien de ‘onveilige’ staat van de 539 sporthallen in Vlaanderen en de noodzaak van 
36% van de basisscholen om gebruik te maken van deze stedelijke of gemeentelijke 
sporthallen, had ik graag ook volgende zaken gevraagd aan de minister.

1. Heeft de minister een overzicht van de 539 onveilige sporthallen en van de basis- en 
secundaire scholen die er gebruik van maken? Graag een overzicht per provincie.

2. 36% van de basisscholen maakt gebruik van externe sportinfrastructuur. 

Hoeveel van deze scholen maken momenteel gebruik van een onveilige sporthal? 
Graag cijfers en percentages en een overzicht per provincie.

3. Welke oplossingen/alternatieven stelt de minister voor aan de basis- en secundaire 
scholen die gebruikmaken van deze sportzalen indien de gemeenten/steden de 
noodzakelijke investeringen niet meer zullen/kunnen doen?



HILDE CREVITS 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS

ANTWOORD
op vraag nr. 399 van 27 maart 2017
van STEVE VANDENBERGHE

1. Mijn administratie beschikt niet over een overzicht van de betreffende sporthallen in 
de Vlaamse gemeenten, ook niet van de basis- en secundaire scholen die ervan gebruik 
maken. Sport Vlaanderen voerde de bevraging van de gemeenten naar hun behoeften 
aan sportaccommodatie uit. Zij beschikken over de betreffende datasets. 

2. Zie antwoord op vraag 1.

3. Uit het eindrapport van de bevraging van Sport Vlaanderen blijkt dat de opgesomde 
knelpunten niet noodzakelijk wijzen op onveiligheid. De knelpunten zijn ook ongelijk 
verdeeld over de verschillende types van accommodaties. Scholen maken doorgaans 
maar gebruik van enkele types sportaccommodatie. In functie van de vastgestelde 
problemen zullen de gepaste maatregelen genomen worden.


