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Sport Vlaanderen  -  Specifieke IT-toepassingen

In de begrotingscontrole werd gemeld dat voor de ontwikkeling van specifieke IT voor 
Sport Vlaanderen, de minister 500.000 euro zou uittrekken. 

Bij de bespreking kon de minister geen duidelijk antwoord geven over het doel/invulling 
van de tools. Vandaar mijn vraag.

1. De minister gaf aan dat de tool zou dienen om na te gaan of projectdossiers voor 
bovenlokale sportinfrastructuur aan de basisvoorwaarden van het element 
‘bovenlokaliteit’ zouden voldoen. 

Is dit het enige wat de IT-toepassingen zullen doen?

2. Wat zit allemaal in dit prijzenpakket? Heeft de minister al een oplijsting van de kosten 
of offertes? Graag een overzicht.

3. Een van de basiscriteria voor bovenlokaliteit (reistijd) zou op termijn veranderen naar 
reistijdvlekken. 

Lijkt het de minister aangewezen om nu al met een digitale tool te komen als een van 
de criteria aangepast gaat worden en dit waarschijnlijk nog een kostprijs voor de IT-
ontwikkeling met zich mee zal brengen?



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

ANTWOORD
op vraag nr. 600 van 29 mei 2017
van BERT MOYAERS

1. De IT-toepassing is een digitaal dossieropvolgingssysteem dat bestaat uit volgende 
modules :

- Module waarmee kandidaat aanvragers zelf kunnen nagaan of hun dossier aan de 
basisvoorwaarden voor bovenlokaliteit zou kunnen voldoen

- Module waarmee aanvragers een volledig dossier via een heel toegankelijk 
webformulier kunnen opbouwen en uiteindelijk digitaal kunnen indienen

- Module waarmee de medewerkers van Sport Vlaanderen de ingediende dossiers 
kunnen beoordelen

- Module waarmee de commissieleden de verschillende dossiers kunnen beoordelen
- Module waarmee de verschillende projectstappen van een goedgekeurd dossier 

opgevolgd kunnen worden (mijlpalen, uitbetalingen, terugvorderingen, …)
- Module waarmee de data geanalyseerd kunnen worden.

2. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geschatte kostprijs per module. Dit is 
een inschatting omdat op het ogenblik van deze berekening de volledige 
functionaliteit van de toepassing nog niet bekend was. De inschatting van de 
hoeveelheid werk gebeurde op basis van eerdere projecten. De kostprijs werd 
uiteindelijk bepaald door de hoeveelheid werk te vermenigvuldigen met de kosten 
van de externe programmeurs die via het Raamcontract van Sport Vlaanderen met 
Cronos NV voor de levering van ICT-diensten voor Sport Vlaanderen werken.

Module Ingeschat budget
Ontvankelijk/Bovenlokaal            239.032   
Indienen Dossier            168.812   
Verwerken Dossier            128.982   
Commissie            104.876   
Beslissing / Uitbetaling/ Opvolging            199.059   
Rapportering              32.670   

Deze kosten zijn gespreid over twee jaar. De 500 keuro zijn voorzien in 2017, de rest 
in 2018.

3. De te ontwikkelen toepassing bevat veel meer functionaliteit dan alleen de 
‘reistijdvlekken’. De onderdelen waar er nu al zekerheid over is kunnen dus zonder 
probleem ontwikkeld worden.


