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Onveilige sporthallen  -  Terbeschikkingstelling aan scholen

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 het antwoord op een parlementaire vraag die ik gesteld heb aan minister Crevits blijkt 
dat 34% van de basisscholen geen eigen sportinfrastructuur hebben en dus gebruik 
moeten maken van deze gewone sporthal in de eigen of nabijgelegen gemeente of stad. 

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 maken 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?



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

ANTWOORD 
op schriftelijke vraag nr. 587 van 18 mei 2017
van STEVE VANDENBERGHE

1. De cijfers waarnaar in de krantenartikels van 27/3/2017 verwezen wordt, komen uit 
een bevraging van Sport Vlaanderen bij gemeenten en steden i.h.k.v. de 
behoeftenstudie sportinfrastructuur (2016). De bevraging peilde naar de behoefte 
aan nieuwe sportinfrastructuur en tegelijk ook naar knelpunten bij bestaande 
infrastructuur.
De knelpunten zijn zeer uiteenlopend van aard. Het gaat niet alleen om ouderdom of 
slijtage van de infrastructuur maar ook om te hoog oplopende energiekosten, het 
niet meer voldoen aan de behoeften, aan sporttechnische vereisten of wettelijke 
verplichtingen, een ontoereikende capaciteit of een ongunstig binnenklimaat.
Uit de bevraging bleek dat bij 539 sportinfrastructuren één of meerdere van deze 
knelpunten bestaan. 
Het gaat niet om 539 sporthallen maar om 539 sportinfrastructuren: er werden ook 
knelpunten gemeld bij andere sportinfrastructuren. Concreet gaat het om vb. 78 
zwembaden, 154 sporthallen, 102 natuurgrasvelden, 13 schietstanden, 13 
kunstgrasvelden enzovoort. Samen 539 sportinfrastructuren dus. Dat is 3.2% van de 
aanwezige sportinfrastructuur in de gemeenten uit de steekproef.

Bovendien betekent het bestaan van een knelpunt nog niet dat de accommodatie 
onveilig is. Voor sporthallen werden bijvoorbeeld knelpunten genoteerd bij 15% van 
het totaal aantal sporthallen (uit de gemeenten die aan de enquête hebben 
deelgenomen). Bij 94 sporthallen (80%) werd aangegeven dat een renovatie 
noodzakelijk is om de infrastructuur verder te exploiteren. Voor 24 sporthallen 
(20%) werd aangegeven dat de knelpunten zouden leiden tot een sluiting. Voor 50% 
van de sporthallen werd de sluiting ingeschat op korte termijn (binnen de 3 jaar), in 
de overige gevallen zou de sluiting op middellange termijn nodig zijn (tussen de 3 en 
de 10 jaar).

Het is belangrijk om deze nuancering aan te brengen. Stellen dat 539 sporthallen 
bouwvallig en onveilig zijn, is absoluut niet correct. Uiteraard mag en zal de 
problematiek ook niet geminimaliseerd worden: de antwoorden van de 
gemeentebesturen geven een belangrijk signaal. Het toont duidelijk aan dat 
investeringen in sportinfrastructuur noodzakelijk zijn. Het nieuwe decreet ter 
ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur speelt hierop in door ook in te 
zetten op renovatie: zie verder onder het antwoord op vraag 3.

2. Het is mij niet bekend welke scholen gebruik maken van welke sportinfrastructuren. 
Deze gegevens zijn alleen gekend bij de gemeenten en de steden. 

3. Het is duidelijk dat gemeenten, steden, scholen en andere actoren in de toekomst 
moeten kunnen investeren in sportinfrastructuur. Vlaanderen wil daar zeker 
ondersteuning in bieden. Daarom werd in oktober 2016 het Globaal 
Sportinfrastructuurplan Vlaanderen opgemaakt. Een van de krachtlijnen van dit 
strategische plan is het verminderen van de budgettaire drempel bij het realiseren 
van bovenlokale en topsportinfrastructuur. Dit resulteerde in de opmaak van het 
nieuwe decreet voor ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en 
topsportinfrastructuur dat op 5 mei 2017 werd goedgekeurd door het Vlaams 
Parlement. Er zal jaarlijks een budget van 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor 



investeringen in bovenlokale sportinfrastructuur met in 2017 een extra impuls van 
maar liefst 30 miljoen euro. Eind september kunnen de eerste subsidieaanvragen 
worden ingediend. 

Sport Vlaanderen heeft momenteel het communicatietraject opgestart om potentiële 
investeerders tijdig in te lichten over de inhoud van het decreet. Gemeenten en 
steden die een sportinfrastructuur met een bovenlokaal karakter willen realiseren, 
kunnen vanaf dan een subsidieaanvraag indienen, rekening houdend met de 
verschillende minimale eisen en selectiecriteria die in het decreet worden gesteld. 

Voor lokale projecten zal Vlaanderen geen financiële ondersteuning kunnen voorzien. 
Deze investeringen behoren tot de verantwoordelijkheid van het lokale bestuur. 
Sport Vlaanderen zal wel een faciliterende rol opnemen door het delen van kennis en 
good practices. 

Voorts hebben collega Crevits en ikzelf in 2016 voorzien in financiële ondersteuning 
voor scholen die wensen te investeren in eigen schoolsportinfrastructuur en deze 
wensen open te stellen voor een breder publiek. Er werden in totaal meer dan 150 
subsidieaanvragen ingediend, wat aantoont dat er een grote nood is aan 
investeringen. Ik zal dit jaar samen met collega Crevits bekijken in welke mate deze 
oproep kan worden herhaald. 


