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VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Investeringen in sportinfrastructuur  -  Brussel-Hoofdstad

Omwille van de complexe situatie aangaande de realisatie van sportinfrastructuur in het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, voorziet het ontwerp van decreet houdende de 
ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur in een 
bijzondere regeling wat betreft de subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur in het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Zo zullen projecten van bovenlokale 
sportinfrastructuur gelegen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad voorrang kunnen 
krijgen op de ingediende projecten van bovenlokale sportinfrastructuur gelegen in het 
Nederlandse taalgebied tot een maximaal subsidiebedrag van 5% van het mini-
mumbedrag waarin wordt voorzien voor de subsidiëring van bovenlokale projecten 
gedurende een Vlaamse beleidsperiode (cfr. artikel 10 derde lid).

In de Samenwerkingscommissie van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(RVG) van 12 juli 2017 gaf minister Muyters te kennen dat deze bijzondere regeling als 
het ware beschouwd kan worden als een consolidatie van de aanzienlijke Vlaamse 
investeringen in Brusselse sportinfrastructuur van de afgelopen jaren. 

Kan de minister een overzicht geven van deze investeringen voor de periode 2007 tot 
2017, met name een overzicht (per jaar) van:

a) de gerealiseerde sportinfrastructuurprojecten, met opgave van lokaliteit, totale 
kostprijs en aandeel van de subsidie;

b) het totaalbudget gespendeerd aan sportinfrastructuur;

c) het budget gespendeerd aan sportinfrastructuur in het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad, evenals de begrotingsposten waarop dit geboekt werd?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Philippe Muyters (776), Sven Gatz (361).



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

GECOÖRDINEERD ANTWOORD 
op vraag nr. 776 van 25 augustus 2017
van KATIA SEGERS

Omwille van de overzichtelijkheid van de antwoorden, volgt eerst een antwoord op 
deelvraag b (totaalbudget Vlaanderen voor sportinfrastructuur periode 2007 - 2017) en 
vervolgens een samengevoegd antwoord op deelvragen a en c (geselecteerde projecten 
en gerelateerde budgetten voor sportinfrastructuur in Brussel periode 2007 - 2017).

b. Totaalbudget sportinfrastructuur periode 2007 – 2017

Gedurende de periode 2007 tot 2017 werden vanuit Vlaanderen volgende initiatieven 
genomen m.b.t. sportinfrastructuur:

Legislatuur 2004-2009 (voormalig minister van sport Bert Anciaux):
2007 Facultatieve subsidies voor sportinfrastructuur:

 Duiktank Zwevegem 350.000 euro
 Sportvloer KUL 54.500 euro
 Topsporthal Noliko Maaseik 54.500

459.000 euro

Reglement van 4 juli 2008 betreffende de subsidies aan 
particuliere sportinfrastructuur 

2.238.000 euro2008

Lancering Vlaams Sportinfrastructuurplan (PPS): decreet 
van 23 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in 
sportinfrastructuur via alternatieve financiering: jaarlijkse 
subsidie van 30% van de beschikbaarheidsvergoeding voor 
een contractduur van 10 (kunstgrasvelden) of 30 jaar 
(sporthallen, zwembaden en multifunctionele 
sportcomplexen). Hiervoor werden in 2008 nog geen 
middelen voorzien of uitbetaald gezien uitbetaling pas start 
van zodra de sportinfrastructuur in gebruik genomen 
wordt.

/

Legislatuur 2009 - 2014
2011 Reglement van 28 juli 2011 voor de subsidiëring van 

investeringen in of renovatie van kleinschalige 
sportinfrastructuur van lokale overheden (sportvloeren en 
Finse pistes)

2.750.000 euro

Reglement voor de subsidiëring van investeringen in of 
renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale 
overheden (sportvloeren en Finse pistes)

3.000.000 euro 

Subsidies i.h.k.v het Vlaams Sportinfrastructuurplan (zie 
hoger)

474.000 euro

2012

FFEU: VUB sporthotel – bevestiging subsidiebelofte d.d. 
2005 en 2006 (med VR 12/07/2012)

909.000 euro

Reglement voor de subsidiëring van investeringen in of 
renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale 
overheden (sportvloeren)

3.050.000 euro

Projectoproep ondersteuning van bovenlokale 
sportinfrastructuur

10 mio euro

2013

Eénmalige investeringssubsidies voor 
topsportinfrastructuur, uitbouw topsportcentra in de 

10 mio euro



driehoek Gent, Antwerpen en Leuven
Lancering en selectiebeslissing 3de cluster kunstgrasvelden 
i.h.k.v. het Vlaams Sportinfrastructuurplan

/

Subsidies i.h.k.v het Vlaams Sportinfrastructuurplan 1.105.000 euro
Projectoproep voor ondersteuning van voetbalstadions met 
maatschappelijke return (bijsturing initiatief voormalig 
minister van sport Bert Anciaux)

10 miljoen euro2014

Subsidies i.h.k.v het Vlaams Sportinfrastructuurplan 1.787.000 euro
Legislatuur 2014 - 2019

Projectoproep voor ondersteuning van zwembaden 
nieuwbouw en renovatie

10 miljoen euro2015

Subsidies i.h.k.v het Vlaams Sportinfrastructuurplan 2.149.000 euro
Projectoproep voor ondersteuning van zwembaden 
(nieuwbouw en renovatie)

10 miljoen euro

Projectoproep voor het naschools openstellen van 
schoolsportinfrastructuur: ruim 4 miljoen euro waarvan 2.3 
miljoen euro vanuit het Vlaams sportbeleid en de rest 
vanuit het onderwijs (Agion en GO!) 

2.3 miljoen 
euro

2016

Subsidies i.h.k.v het Vlaams Sportinfrastructuurplan 2.921.000 euro
Decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van 
bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

- 35 mio euro voorzien voor voor bovenlokale 
sportinfrastructuur

- 10 mio euro voorzien voor topsportinfrastructuur 
i.h.k.v. het decreet voor ondersteuning van 
bovenlokale en topsportinfrastructuur 
sportinfrastructuur

Projecten 2017 worden ingediend tegen uiterlijk 
30/09/2017. Selectiebeslissing volgt eind 2017. Deze 
middelen zijn dus voorzien maar nog niet toegekend. Er 
werd in het decreet een bijzondere regeling voorzien voor 
Brussel.

45 mio euro2017

Subsidies i.h.k.v. het Vlaams Sportinfrastructuurplan 3.902.000 euro

a+c. Brusselse sportinfrastructuurprojecten gerealiseerd of in realisatie met 
Vlaamse subsidies periode 2007 – 2017

De afgelopen 10 jaar werden volgende bedragen toegekend voor 
sportinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk gewest:

2007 FFEU – VUB sporthotel 909.000 euro
2012 I.h.k.v. het reglement ‘kleinschalige sportinfrastructuur’: 

subsidie voor renovatie van een sportvloer te Koekelberg
40.010 euro

2013 I.h.k.v. het reglement ‘kleinschalige sportinfrastructuur’: 
subsidie voor renovatie van een sportvloer in Etterbeek en 
in Vorst

80.000 euro

2014 - I.h.k.v. de projectoproep voor ondersteuning van 
bovenlokale sportinfrastructuur (2013) werd het 
project voor de renovatie van het zwembad van de 
VUB geselecteerd in 2014: 483.000 euro

- Investeringen in sportinfrastructuur aan de VGC: 
167.000 

650.391 euro

2016 I.h.k.v. de projectoproep ‘naschools openstellen van 
schoolsportinfrastructuur’ ontvingen 3 projecten een 
subsidie: 

- Instituut Anneessens-Funck Brussel 21.845 euro

29.266 euro



- Go! Atheneum Anderlecht 5.688 euro
- GO! Atheneum Etterbeek 1.733 euro


