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Overdekte wielerpiste Zolder  -  Stand van zaken

De bouw van een overdekte wielerpiste in Zolder, de tweede in Vlaanderen, werd 
aangekondigd in maart 2014. Vlaanderen, de provincie Limburg, de gemeente Heusden-
Zolder, de Belgische en Vlaamse wielerbond en enkele privésponsors zouden investeren 
in het project. In maart 2016 raakte bekend dat het project on hold werd gezet omwille 
van onverwachte btw-kosten. Door verstrengde bouwnormen werd eind 2016 nog meer 
vertraging aangekondigd en moest de kostenraming opnieuw gebeuren.

De oorspronkelijke raming van minstens 19 miljoen euro exclusief btw was gedateerd. 
Sinds de raming in 2013-2014 zijn de bouwkundige voorschriften verstrengd en moet de 
bouw aan nieuwe normen voldoen. Wordt de piste gebouwd in 2016-2017, dan moet ze 
aan de EPB-norm E50 voldoen. Vanaf 2018 moet E40 gehaald worden. In beide gevallen 
gaat het om structurele meerkosten, waardoor met elke partner van de vzw Velodroom 
de haalbaarheid opnieuw diende bekeken te worden. Na een nieuwe raming zou 
beheerder vzw Velodroom, waarin Sport Vlaanderen, de gemeente Heusden-Zolder en de 
vzw Cycling Friends zetelen, een nieuw dossier indienen in de hoop alsnog een vrijstelling 
te verkrijgen. Die werd eerder afgekeurd. Door in te zetten op actieve huur wil de vzw 
Velodroom de vrijstelling verkrijgen. Op het moment van mijn schriftelijke vraag nr. 62 
van 13 oktober 2016 was het geven van een concrete timing niet mogelijk.

1. Wat is de huidige stand van zaken in het dossier?

2. Werd een nieuwe kostenraming opgemaakt? Zo ja, graag een overzicht van de 
totaalkosten en de kosten per betrokken partner.

3. Moet er of werd er op zoek (worden) gegaan naar bijkomende private partners? Zo 
ja, welke?

4. Wat zijn de meerkosten ten opzichte van de vorige kostenraming en wat zijn de 
oorzaken van deze meerkosten?

5. Werd een nieuw dossier ingediend door de vzw Velodroom voor een btw-vrijstelling? 
Zo ja, wanneer en wat was de beoordeling? Zo neen, wat is hiervoor de planning en 
timing?

6. Opteert de vzw Velodroom nog steeds voor actieve huur en zo ja, wordt dit 
voldoende geacht voor de vrijstelling van btw?

7. Wat is de planning en timing met betrekking tot de bouw van de overdekte 
wielerpiste? Indien nog niet bekend, welke planning en timing wordt idealiter 
vooropgesteld?
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ANTWOORD 
op vraag nr. 502 van 11 april 2017
van AN CHRISTIAENS

Vooraleer dieper in te gaan op de vragen wens ik toch te benadrukken dat het project 
nooit ‘on hold’ gezet zoals in de vraag wordt gesteld. Zowel mijn administratie als de 
externe partners zijn steeds blijven doorwerken opdat het project gerealiseerd zou 
geraken.

Op de specifieke deelvragen luidt het antwoord als volgt.

1. Zie volgende antwoorden. 

2. De kostenraming van 2014 werd geactualiseerd in functie van onder meer de EPB – 
normen en specifieke infrastructurele noden. De totale raming voor het programma 
van eisen (overdekte wielerbaan 250 m + 4 middenvelden + wielergerelateerde 
materie, gymhal 1000m² netto-oppervlakte, casco ruimtes, medisch centrum, 
cafetaria, bureelruimten, vergaderzalen, onthaal, personeelsruimte, kleedkamers + 
sanitaire voorzieningen, parking, inrichting, technische ruimtes, …) bedraagt 20.3 
mio euro voor 16 475 m² oppervlakte (excl. BTW cf. ‘actieve terbeschikkingstelling’).  

De bouw zal plaatsvinden aan de hand van een zogenaamd ‘Design and Build’ 
programma.

 
3. Neen.

4. Zie antwoord op vraag 2.

5. Begin mei 2017 wordt een nieuwe aanvraag verstuurd naar de Btw – administratie. 

6. Het ganse project is opgebouwd rond het principe van de ‘actieve 
terbeschikkingstelling’, zoals dit door richtlijnen en rechtspraak ontwikkeld en 
aanvaard is. In dit concept, waarbij de bouwheer (Vzw) geniet van de volledige 
aftrek van de Btw, moet deze instaan voor het ‘logistieke’ beheer van het ganse 
complex. Meer in het bijzonder, staat de Vzw in voor het aanleveren van technisch 
personeel voor herstellingswerken, kleine onderhoudstaken, de begeleiding bij en 
tijdens de organisatie van activiteiten, de bewaking op de toegang tot het complex, 
het toezicht op de veiligheid, het verstrekken van toegang tot installaties, het 
constant in stand houden van de kwaliteit van de wielerbaan en het middenplein, het 
onderhoud van de kleedkamers en sanitaire ruimten, het verlenen van 
administratieve ondersteuning en het up to date houden van de wielerbaan en het 
middenplein aan de normen van de internationale sportorganisaties en –federaties.

Ter vergoeding van haar diensten zullen er met de verschillende uitbaters van 
deelaspecten van het complex, zogenaamde terbeschikkingstellingovereenkomsten 
afgesloten worden. Deze overeenkomsten houden in dat een uitbater van een deel 
van het complex, als tegenprestatie voor het beschikken over een deel van het 
complex, de Vzw vergoedt voor de verschillende diensten die deze Vzw aanbiedt. 

Zowel mijn administratie als geraadpleegde externe experten oordelen dat de aldus 
opgestelde documenten en statuten voldoen aan de verschillende criteria van de 
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actieve terbeschikkingstelling op basis waarvan men kan genieten van de volledige 
aftrek van de Btw op de bouw.
 

7. De exacte planning van de aanbesteding en de bouw kan ik op dit moment nog niet 
meegeven. Dat kan pas van zodra het dossier volledig rond is en er definitieve 
uitspraak is i.v.m. de BTW. Zoals reeds gezegd doen we er vanuit Vlaanderen, 
samen met de andere partners, alles aan om dit project vooruit te laten gaan zodat 
de eigenlijke bouw van de velodroom zo snel mogelijk kan aangevat worden.


