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Sport op school  -  Bovenlokale infrastructuur

Op 21 oktober 2016 keurde de Vlaamse regering het Globaal Sportinfrastructuurplan 
voor Vlaanderen goed. Dit plan vormt een kader op langere termijn om gericht te 
investeren in sportinfrastructuur en op een doordachte manier de inhaalbeweging in te 
zetten. Eén van de krachtlijnen uit het sportinfrastructuurplan is het verminderen van de 
financiële drempel voor bovenlokale sportinfrastructuur door middel van een structurele 
subsidieregeling met jaarlijkse oproepen. Een andere belangrijke krachtlijn is het 
verminderen van de financiële drempel voor topsporttrainingsinfrastructuur. Dit decreet 
regelt de subsidiëring voor de bouw of renovatie van bovenlokale sportinfrastructuur die 
zo veel mogelijk mensen aan het sporten zetten en de subsidiëring voor de bouw, 
renovatie of inrichting van topsportinfrastructuur (prioritaire gebruik voor topsport).

Ook scholen kunnen een dossier indienen voor een bovenlokale sportinfrastructuur. De 
basiscriteria waaraan de dossiers moeten voldoen om “bovenlokaal” genoemd te worden, 
is echter voor heel wat scholen niet haalbaar. Zo moet de basisinvestering bv 500.000 
euro zijn, moet elke bovenlokale sportinfrastructuur bruikbaar zijn voor topsporters, 
slaapgelegenheid aanbieden (voor sportstages, sportkampen etc…). 

Een ander basiscriterium voor het bepalen van het bovenlokale karakter van de 
infrastructuur is bereikbaarheid. Hierbij maken ze gebruik van een reistijdanalyse uit het 
onderzoek van WES&KUL. Deze analyse bepaalt hoe ver sporters/sportclubs willen reizen 
om gebruik te maken van de infrastructuur. 

1. Hoeveel scholen (basis, secundair, hogescholen of universiteiten) beschikken over 
een sportinfrastructuur met een bovenlokaal karakter en zijn dus in de mogelijkheid 
om een dossier voor subsidiëring voor de bouw of renovatie van bovenlokale 
sportinfrastructuur in te dienen?

2. Door wie wordt op heden deze bovenlokale infrastructuur het meeste bezocht? staat 
deze open voor andere scholen (basis, secundair, hogescholen of universiteiten) 
studenten of verenigingen? Graag een overzicht sinds 2014 van de bezetting per jaar 
opgesplitst en per soort groep.

3. De VUB is een topsportuniversiteit die haar zwembad enzovoort ter beschikking stelt 
voor basisscholen, organiseert zelf sportkampen enzovoort. 

Heeft de minister zicht hoeveel de VUB en andere scholen vragen voor het gebruik 
van de faciliteiten (tariefplannen voor basisscholen etc?) 



4. Werd de reistijdanalyse ook gemaakt voor scholen? Indien dit niet het geval is, 
overweegt de minister, in overleg met de collega minister van sport, om de reistijd 
van scholen te berekenen? 
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1. Mijn diensten beschikken enkel over informatie betreffende het hoger onderwijs. Alle 
universiteiten en de meeste hogescholen beschikken over een sportinfrastructuur die 
een bovenlokaal karakter hebben in de zin van het decreet van 5 mei 2017 houdende 
de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur, 
gesteld dat zij een nieuwe basisinvestering van minstens 500.000 euro zouden willen 
doen en zich zouden inschrijven voor de projectsubsidie.  

2. Mijn diensten beschikken niet over deze informatie.

3. Mijn diensten beschikken enkel over informatie betreffende het leerplichtonderwijs 
van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De scholengroepen van het 
GO! hebben de bevoegdheid om overeenkomsten te sluiten inzake de verhuring van 
gebouwen met een looptijd van minder dan 9 jaar. De scholengroepen zijn dus ook 
vrij in het bepalen van de verhuurprijs. 

4. Mijn diensten beschikken enkel over informatie betreffende het hoger onderwijs. Er 
wordt geen reistijdanalyse gemaakt met betrekking tot het gebruik van 
sportinfrastructuur van hogescholen en universiteiten. 


