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Topsportinfrastructuur  -  Ondersteuning

Tijdens de vorige legislatuur besliste de minister om een aantal topsportaccommodaties 
te subsidiëren (Leuven, Antwerpen en Waregem) of extra te ondersteunen (Gent). Deze 
beslissing paste in de expliciete ondersteuning van drie topsportcentra (Leuven, 
Antwerpen en Gent) en van een ruitertopsportcentrum in Waregem. Bovendien kreeg het 
toenmalige Bloso-centrum in Nieuwpoort een bestemming voor topsporters zeilen. 

Hoewel voor de toekomstige uitbouw van dit laatste centrum door de Bloso-administratie 
een richtplan was opgemaakt en er vanwege de stad Nieuwpoort een bereidheid tot 
samenwerking bestond, werden aan dit Bloso-centrum geen extra middelen toegekend. 

Voor de ondersteunde topsportprojecten in Leuven, Antwerpen, Gent en Waregem 
werden inzake het beheer zogenaamde ‘SLA’s’ afgesloten. Deze ‘Service Level 
Agreements’ dienden onder meer om het gebruik door topsporters en de gebruiks-
voorwaarden voor deze doelgroep te waarborgen. 

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van deze topsport-
accommodaties (datum van ingebruikname, in uitvoering, in studiefase, ….)?

2. Wat is de uiteindelijke investeringsprijs (eindafrekening) of de raming voor projecten 
in uitvoering of in studiefase? 

3. Hoeveel bedraagt de verstrekte subsidie of extra ondersteuning (in Gent)?

4. Voor welke van deze topsportaccommodaties werd een ‘SLA’ afgesloten? Graag werd 
ik in het bezit gesteld van de door alle partijen ondertekende SLA’s.

5. Waarschijnlijk zijn een aantal van de ondersteunde topsportprojecten reeds in 
gebruik genomen.

a) Maakten de (gebruiks)voorwaarden reeds het voorwerp uit van een evaluatie in 
functie van de eventueel afgesloten ‘SLA’s’? Graag werd ik in het bezit gesteld 
van de rapporten/evaluatievergaderingen.

b) Hoeveel uur op maandbasis werden de betrokken topsportaccommodaties vanaf 
de datum van ingebruikname gebruikt door de in de ‘SLA’s’ omschreven 
topsporters? (met ‘gebruiksuren per maand’ wordt bedoeld het aantal uren per 
maand, ongeacht het aantal topsportbeoefenaars)

c) Hoeveel van deze topsporters gebruikten per maand de betrokken 
voorzieningen?   



6. Wat is de situatie van het (topsport) Sport Vlaanderen-centrum Nieuwpoort inzake 
investeringen en gebruik door topsporters?

a) Welke investeringen onder de vorm van zogenaamde ‘VAK’s’ werden in dit 
centrum (per deellocatie) vanaf 2014 gedaan (aard van de investeringen + 
bedrag)?

b) Door welke topsporters zeilen/windsurfen werd dit topsportcentrum vanaf 2014 
gebruikt (aantal gebruiksuren per maand + aantal per maand)?

c) Waarom zijn er in de uitbouw van dit centrum nog geen verdere stappen gezet 
ondanks de beslissing van de minister om in dit centrum klemtonen te leggen 
inzake topsportwerking voor zeilen? 
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ANTWOORD 
op schriftelijke vraag nr. 597 van 24 mei 2017
van BERT MOYAERS

1. In het kader van het Topsportinfrastructuurplan Vlaanderen van 19 juli 2013 werden 
volgende infrastructuurprojecten inmiddels volledig gerealiseerd:

1) Bouw van een conditie- en krachtzaal in het opleidingscentrum van Tennis 
Vlaanderen (Edegemsesteenweg 100, 2610 Wilrijk), waarvan de werken werden 
gefinaliseerd in 2014 en een subsidiebedrag van € 400.000 werd uitbetaald aan 
Tennis Vlaanderen vzw (toenmalig Vlaamse Tennisvereniging);

2) Inrichting van een krachtzaal in het nieuwe complex van de topsportschool 
Antwerpen (Leonardo Lyceum Topsport Edegemsesteenweg 100, 2610 Wilrijk), 
waarvan de bouw en de inrichting van de krachtzaal werd gefinaliseerd in 2016 
en een subsidiebedrag van 150.000 in 2015 werd uitbetaald aan de Vlaamse 
Judofederatie vzw;

3) Uitbreiding van het Wezenbergzwembad (Olympisch zwemcentrum Wezenberg, 
Desguinlei 17-19, 2018 Antwerpen), waarvan de werken werden gefinaliseerd in 
2015 en een subsidiebedrag van € 3.500.000 werd uitbetaald aan de stad 
Antwerpen;

4) Aanleg van 2 kunstgras hockeyvelden op de Wilrijkse Pleinen (Vogelzanglaan, 
2020 Antwerpen), waarvan de werken werden gefinaliseerd in 2016 en een 
subsidiebedrag van € 1.000.000 werd uitbetaald aan de stad Antwerpen;

5) Realisatie van een indoor atletiekhal in het Universitair Sportcentrum KU Leuven 
(Tervuursevest 101, 3001 Heverlee), waarvan de werken werden gefinaliseerd in 
2015 en een subsidiebedrag van € 400.000 werd toegekend aan de KU Leuven;

6) Bouw en inrichting van een kracht- en fitnesszaal in de Topsporthal Vlaanderen 
(Zuiderlaan 14, 9000 Gent), waarvan de werken werden gefinaliseerd in 2015 en 
een subsidiebedrag van € 525.000 werd toegekend aan Sport Vlaanderen;

7) Verdere uitbouw van de Topsporthal Vlaanderen (Zuiderlaan 14, 9000 Gent) met 
onder andere een medisch-paramedische ruimte waarvan de werken werden 
gefinaliseerd in 2016. De totale investeringssubsidie bedraagt € 1.450.000 via 
investeringskredieten van Sport Vlaanderen;

8) Inrichting van een krachtzaal in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx 
(Zuiderlaan 8, 9000 Gent), waarvan de inrichting werd gerealiseerd in 2014 en 
een subsidiebedrag van € 50.000 werd toegekend aan Sport Vlaanderen;

9) Inrichting van de gymnastiekhal in de Topsporthal Vlaanderen (Zuiderlaan 14, 
9000 Gent), waarvan de inrichting werd gerealiseerd in 2014 en een 
subsidiebedrag van € 160.000 werd toegekend aan Sport Vlaanderen. 

10) Bouw van een overdekte paddock en aanleg van een ‘all weather’-terrein in 
Sport Vlaanderen Waregem (Veldloopstraat 11, 8790 Waregem), waarvan de 
werken werden gerealiseerd in 2016 en een subsidiebedrag van € 550.000 werd 
toegekend aan Sport Vlaanderen.

11) Aanleg van een eventingparcours in Sport Vlaanderen Waregem (Veldloopstraat 
11, 8790 Waregem), waarvan de werken werden gerealiseerd in 2016 en een 
subsidiebedrag van € 325.000 werd toegekend aan de Vlaamse Liga 
Paardensport.

De bouwwerken aan de multibalsportenhal in het Universitair Sportcentrum KU Leuven 
(Tervuursevest 101, 3001 Heverlee) werden pas in 2017 aangevangen en zullen 
vermoedelijk in augustus 2018 afgerond zijn. De totale investeringssubsidie bedraagt 



€ 1.500.000 ten gunste van de KU Leuven. Vooralsnog werden geen voorschotfacturen 
uitbetaald;

2. De totale overheidsondersteuning vanuit Vlaanderen voor de realisatie van deze 12 
topsporttrainingsinfrastructuren bedraagt 10.010.000 euro.

3. Voor de verdere uitbouw van de topsportinfrastructuur in Sport Vlaanderen Gent (incl. 
het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx) werd in totaal 2.185.000 euro uitgetrokken.

4. Met uitzondering van de investeringen in de centra van Sport Vlaanderen (Gent en 
Waregem) werd voor iedere topsportinfrastructuur een SLA afgesloten. Deze kunnen 
op eenvoudig verzoek worden bekomen bij Sport Vlaanderen.

5. De (evaluatie van de) in gebruik name van de accommodatie verschilt per 
(gefinaliseerd) topsportinfrastructuurproject. Sport Vlaanderen wordt regelmatig 
betrokken bij het opstellen van de gebruiksvoorwaarden en het afsluiten van een 
gebruiksovereenkomst. Een gedetailleerde rapportering van het aantal gebruiksuren 
en participerende topsporters (deelvragen 5b en 5c) lijkt zich enkel op te dringen in 
geval van geschillen tussen gebruiker(s) en exploitant, en gebeurde op heden (nog) 
niet. De behoeften van de  focussporten 2013-2016 inzake beschikbare 
trainingsinfrastructuur topsport werden grotendeels ingevuld met deze bijkomende 
investeringssubsidies.

1) Conditie- en krachtzaal in het opleidingscentrum van Tennis Vlaanderen: 
uitsluitend intern gebruik door de geregistreerde topsporters van Tennis 
Vlaanderen, vooralsnog werd geen gebruiksovereenkomst afgesloten; 

2) Krachtzaal in de topsportschool Antwerpen: gebruik door de geregistreerde 
topsporters van alle topsportfederaties die participeren in de topsportschool 
Antwerpen, concrete afspraken inzake gebruik worden gemaakt in de 
stuurgroepvergadering van het Stedelijk Lyceum Topsport;

3) Wezenbergzwembad: gedeeld gebruik door de geregistreerde topsporters van de 
Vlaamse Zwemfederatie en de BRABO-leden, concrete afspraken inzake gebruik 
worden gemaakt in een overlegcommissie die voorgezeten wordt door Sport 
Vlaanderen; 

4) Kunstgras hockeyvelden: uitsluitend gebruik door de geregistreerde topsporters 
van de Vlaamse Hockeyliga, gebruiksovereenkomst nog af te sluiten tussen 
Vlaamse Hockeyliga en stad Antwerpen;

5) Indoor atletiekhal: gebruik door de geregistreerde topsporters van de Vlaamse 
Atletiekliga, jaarlijkse gebruiksovereenkomst tussen KU Leuven en de Vlaamse 
Atletiekliga;

6) Topsporthal Vlaanderen: gebruik door de geregistreerde topsporters van alle 
topsportfederaties die participeren in de topsportschool Gent, concrete afspraken 
inzake het gebruik worden gemaakt met Sport Vlaanderen Gent en vastgelegd in 
een gebruiksovereenkomst;

7) Krachtzaal in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx: uitsluitend intern gebruik 
door de geregistreerde topsporters van de Vlaamse Wielerbond, vooralsnog werd 
geen gebruiksovereenkomst afgesloten;

8) Gymnastiekhal in de Topsporthal Vlaanderen: gebruik door de geregistreerde 
topsporters van de GymnastiekFederatie Vlaanderen, concrete afspraken inzake 
het gebruik worden gemaakt met Sport Vlaanderen Gent en vastgelegd in een 
gebruiksovereenkomst;

9) Overdekte paddock, ‘all weather’-terrein en eventingparcours in Sport Vlaanderen 
Waregem: gebruik door de geregistreerde topsporters van de Vlaamse Liga 
Paardensport, concrete afspraken inzake het gebruik worden gemaakt met Sport 
Vlaanderen Waregem en vastgelegd in een gebruiksovereenkomst;

De gebruiksovereenkomsten kunnen op eenvoudig verzoek worden verkregen bij Sport 
Vlaanderen.



6. In de nota aan de Vlaamse Regering van 19/07/2013 werd specifiek voor zeilen 
gesteld: “De zeilsport als topsport is vandaag vooral een internationaal 
trainingsgebeuren en kan in Vlaanderen zeer moeilijk worden ingevuld. Bovendien zijn 
de noden van de Vlaamse Yachting Federatie reeds gedeeltelijk ingevuld via het Bloso-
centrum te Nieuwpoort waar reeds in nieuwe infrastructuur (o.a. renovatie van de 
overnachtingsinfrastructuur) wordt voorzien”.

a) Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen onder de vorm van 
zogenaamde ‘VAK’s’ in Sport Vlaanderen Nieuwpoort vanaf 2014: 

 

Locatie & type werken 2014 2015 2016 2017 Eindtotaal
Hoofdgebouw 5 115,56 € 3 900,18 € 9 236,81 € 52,07 € 18 304,62 €

Klein (sport)materiaal 182,15 € 182,15 €
Bouw & renovatie 5 115,56 € 7 236,07 € 52,07 € 12 403,70 €
Sanitair 3 900,18 € 1 818,59 € 5 718,77 €

Loods 1 414,09 € 1 414,09 €
Klein (sport)materiaal 247,65 € 247,65 €
Bouw & renovatie 1 166,44 € 1 166,44 €

Omgeving 4 923,43 € 9 893,73 € 4 547,62 € 605,00 € 19 969,78 €
Groenonderhoud 2 002,99 € 2 002,99 €
Studiewerken 9 049,78 € 9 049,78 €
Klein (sport)materiaal 4 923,43 € 733,26 € 2 544,63 € 8 201,32 €
Bouw & renovatie 110,69 € 605,00 € 715,69 €

Sportverblijf 150 794,57 € 6 059,16 € 156 853,73 €
Bouw & renovatie 150 345,16 € 6 059,16 € 156 404,32 €
Sanitair 449,41 € 449,41 €

Eindtotaal 10 038,99 € 15 208,00 € 164 579,00 € 6 716,23 € 196 542,22 €

b) Sport Vlaanderen Nieuwpoort werd de voorbije jaren in hoofdzaak gebruikt door 
recreatieve sporters met de organisatie van sportklassen, sportkampen, 
sportdagen en binnenlandse stages. Slechts in beperkte mate maken ook de 
(Vlaamse) topsporters gebruik van de beschikbare accommodatie. In de maand 
juli vindt de jaarlijkse Vlaanderen-Europa Nieuwpoortweek plaats. In 2016 vond 
begin oktober de Q-cup optimist manche op spaarbekken plaats en enkele weken 
later organiseerde de KBYV een trainingsweek voor Laser 4.7 Lowfield met o.a. 
deelname van Wannes Van Laer.

c) De ‘visienota 2020 Centra’, waarin de centra van Sport Vlaanderen worden 
geëvalueerd in functie van hun bovenlokale gebruik en noden, wordt verder 
gefinaliseerd. Ook voor Sport Vlaanderen Nieuwpoort zal een specifiek voorstel 
uitgewerkt worden 


