
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 526
van BERT MOYAERS
datum: 26 april 2017

aan PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Vlaams Sportinfrastructuurplan  -  Niet-gerealiseerde projecten

Bij de uitvoering van het Vlaams Sportinfrastructuurplan trad de Vlaamse overheid op als 
aanbestedende overheid voor de realisatie van kunstgrasvelden, sporthallen, overdekte 
zwembaden en multifunctionele centra. Hiertoe werd een overeenkomst afgesloten met 
verschillende (boven)lokale besturen die zich definitief engageerden tot de reële 
uitvoering van één of meerdere projecten. Om te vermijden dat betrokken besturen na 
aanbesteding zouden ‘uitstappen’ werden in deze overeenkomsten vrij hoge boetes 
voorzien bij het stopzetten van het project. Indien het vooropgestelde ramingsbedrag bij 
aanbesteding zou overschreden worden, konden de besturen de overeenkomst verbreken 
zonder betaling van de boete. 
 
1. Welke besturen verbraken de overeenkomst voor wat betreft: 

a) de aanleg van kunstgrasvelden (cluster 1 + 2 + 3);
b) de bouw van sporthallen (cluster 1 + 2);
c) de bouw van overdekte zwembaden;
d) de realisatie van multifunctionele centra?

2. Hoe groot was de in de overeenkomsten met deze besturen vooropgestelde 
verbrekingsboete per project en per cluster?

3. Aan welke besturen werd de vooropgestelde boete gevorderd?

4. Welke besturen betaalden deze boete?



PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

ANTWOORD 
op vraag nr. 526 van 26 april 2017
van BERT MOYAERS

1. Volgende besturen verbraken de mandaatovereenkomst voor wat betreft:
a) De aanleg van de kunstgrasvelden

 Eerste cluster kunstgrasvelden: gemeente Tienen
 Tweede cluster kunstgrasvelden: geen verbrekingen
 Derde cluster kunstgrasvelden: gemeente Brasschaat

b) De bouw van de sporthallen
 Eerste cluster sporthallen: geen verbrekingen
 Tweede cluster sporthallen: Stad Oostende en tweemaal de stad Antwerpen

c) De bouw van eenvoudige zwembaden: de gemeente Eeklo
d) De realisatie van multifunctionele centra: de stad Hasselt heeft de overeenkomst 

stopgezet en de gemeente Herent heeft de mandaatovereenkomst opgeschort.

2. In de mandaatovereenkomst werden mandaatprijzen vastgesteld waarbinnen 
Sportfacilitator gemachtigd werd om in naam van het lokale bestuur de 
gunningsprocedure voor de realisatie van het respectievelijke project te voeren. In 
geval uit de overheidsopdracht bleek dat deze mandaatprijzen werden overschreden, 
kon de overeenkomst worden verbroken. Bij een verbreking zonder geldige reden was 
de boete van rechtswege verschuldigd.

De in de overeenkomsten vastgelegde boetes bedroegen per cluster en per project
 Eerste en tweede cluster kunstgrasvelden: 190.000 euro
 Derde cluster kunstgrasvelden: 100.000 euro
 Eerste en tweede cluster sporthallen: 390.000 euro
 Eenvoudige zwembaden en Multifunctionele sportcentra: afhankelijk van de 

fase waarbinnen men zich in de overheidsopdracht bevond:
o 30.000 euro in geval van beëindiging tijdens de selectiefase
o 60.000 euro in geval van beëindiging tijdens de eerste-offertefase
o 90.000 euro in geval van beëindiging tijdens tweede offertefase

3. Rekening houdend met de bepalingen en de fasen waarin de projecten zich bevonden, 
werd de boete bij volgende gemeenten gevorderd.

 Gemeente Tienen
 Gemeente Brasschaat
 Gemeente Eeklo

4. De gemeente Brasschaat betaalde 15.000 euro. Dit als minnelijke schikking die werd 
berekend op basis van de reeds gemaakte kosten voor de gunningsprocedure en 
dergelijke. De rest van de boete werd omgezet in een investeringsverplichting in 
sportinfrastructuur t.w.v. 85.000 euro.  
De gemeente Eeklo betaalde 30.000 euro. 
De gemeente Tienen heeft tot op heden de boete nog niet betaald.


