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Vlaams Sportinfrastructuurplan  -  Uitwerking en stand van zaken

Op 14 mei 2008 werd het decreet betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur 
via alternatieve financiering goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Bedoeling was een 
grote infrastructurele inhaalbeweging (kunstgrasvelden, sporthallen, zwembaden en 
multifunctionele sportcentra) te realiseren, teneinde zo het tekort inzake 
sportinfrastructuur substantieel terug te dringen. De Vlaamse overheid zorgt voor een 
tussenkomst, via een subsidie aan de lokale besturen, voor maximum 30% van de 
beschikbaarheidsvergoeding.

Eind 2015 gaf de minister in het antwoord op schriftelijke vraag nr. 67 van 23 oktober 
2015 van Joris Poschet aan dat volgende projecten reeds gerealiseerd en opgeleverd 
werden:

- 1ste cluster van 29 kunstgrasvelden; 
- 2de cluster van 6 kunstgrasvelden; 
- cluster van 9 sporthallen; 
- multifunctioneel zwembad Olympiabad Brugge; 
- eenvoudig zwembad Westerlo; 
- multifunctionele sporthal Heist-op-den-Berg.

De minister gaf tevens een stand van zaken over alle andere projecten (3de cluster 
kunstgrasvelden, multifunctionele zwembaden Hoogstraten, Halle en Lanaken en 
multifunctionele sporthal Aalst). 

1. Welk totaalbedrag aan beschikbaarheidsvergoedingen werd vereffend in 2015 en 
2016 in het kader van het Vlaams Sportinfrastructuurplan? 

2. Welk totaalbedrag aan beschikbaarheidsvergoedingen werd in het kader van het 
Vlaams Sportinfrastructuurplan voorzien voor 2017?

3. Graag een actuele stand van zaken m.b.t. alle andere projecten (3de cluster 
kunstgrasvelden, multifunctionele zwembaden Hoogstraten, Halle en Lanaken en 
multifunctionele sporthal Aalst) die zich eind 2015 nog in de bouwfase bevonden. 

4. Graag een overzicht van de reeds vereffende en geraamde 
beschikbaarheidsvergoedingen voor de projecten van het Vlaams 
Sportinfrastructuurplan voor de volledige looptijd (10 of 30 jaar) van elk project. 
Graag een overzicht voor zowel afgesloten als niet-afgesloten projecten. 

5. Hoe evolueerden de werkingskosten voor de werking van Sportfacilitator in de 
periode 2015-2016? Welk bedrag werd voor 2017 voorzien? 



6. In de DBFM(O)-overeenkomsten zou het principe opgenomen worden dat de 
beschikbaarheidsvergoeding slechts verschuldigd is door de subsidietrekker in functie 
van de graad van beschikbaarheid van de sportinfrastructuur.

Heeft de minister weet van voorvallen waarbij de beschikbaarheidsvergoeding 
aangepast werd omwille van de beschikbaarheid van de sportinfrastructuur? Indien 
ja, graag enige toelichting hierbij. 
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1. In begrotingsjaar 2015 werd in totaal 2.143 keuro subsidies op de 
beschikbaarheidsvergoedingen vereffend. In begrotingsjaar 2016 bedroeg dit 2.909 
keuro.

2. Voor begrotingsjaar 2017 is een bedrag van 3.902 keuro begroot (VAK en VEK)

3. Hieronder volgt een actuele stand van de projecten die zich eind 2015 nog in de 
bouwfase vonden:

a. Zwembad Hoogstraten: begin januari 2016 beschikbaar gesteld;
b. Zwembad Halle: september 2016 beschikbaar gesteld;
c. Zwembad Lanaken: oplevering gepland in het voorjaar van 2018
d. Multifunctionele sporthal Aalst. Einde 2016 beschikbaar gesteld
e. Derde cluster kunstgrasvelden: de laatste drie velden zijn in aanleg (Machelen, 

Lanaken en Tongeren). Deze zullen uiterlijk voor het bouwverlof van 2017 
beschikbaar worden gesteld.

4. Een overzicht van de reeds betaalde en geraamde subsidies op de 
beschikbaarheidsvergoedingen is als bijlage 1 toegevoegd. Dit overzicht geeft niet de 
betaaldatum van de reeds betaalde subsidies weer, maar geeft de subsidies weer 
met de overeenkomstige beschikbaarheidsperiode. De cijfers subsidies 2016 zijn nog 
niet volledig, gezien de subsidie Q4 2016 van het Eenvoudig zwembad Westerlo nog 
niet is uitbetaald. De uitbetaling van subsidies met betrekking tot kwartaalfacturen 
2017 is nog lopende.

5. In begrotingsjaren 2016 en 2017 werden geen kredieten voorzien voor de werking 
van Sportfacilitator. In begrotingsjaar 2015 werd nog een bedrag van 32.000 euro 
vereffend (VEK).

6. Tot op heden zijn er nog geen kortingen op de beschikbaarheid toegepast.

BIJLAGE

Overzicht van de reeds betaalde en geraamde subsidies op de 
beschikbaarheidsvergoedingen


