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Afslanking provincies  -  Bevoegdheid Sport

Na een jarenlange strijd zal de bevoegdheid Sport van de provincies vanaf 1 januari 2018 
naar het lokale en het Vlaamse niveau worden overgedragen. Daarmee komt er eindelijk 
duidelijkheid voor de talrijke provinciale ambtenaren die geruime tijd in onzekerheid over 
hun toekomst leefden.

1. Welke sportinfrastructuur of infrastructuur die sportgerelateerd is, zal uiteindelijk 
worden overgedragen aan respectievelijk de Vlaamse overheid en de lokale besturen 
(met opgave van de stad/gemeente)?

2. Wat is de visie die bij de overdracht van deze infrastructuur werd gevolgd?

a) Waarom wordt bijvoorbeeld de sportinfrastructuur van Brasschaat naar Sport 
Vlaanderen overgeheveld, maar de gecentraliseerde sportinfrastructuur van het 
Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke niet? Sommige daar aanwezige 
sportvoorzieningen, zoals de enige publieke golf in Vlaanderen of het 50-m 
overdekt zwembad, overtreffen duidelijk het provinciale niveau en bezitten zelfs 
een Vlaamse uitstraling. Idem wat betreft de sport- en beweegaccommodaties in 
de provinciale domeinen in Harelbeke of Zwevegem.

b) Is de sportinfrastructuur in Brasschaat dusdanig uniek dat ze terug naar het 
Vlaamse niveau diende te worden overgeheveld? Nog geen 20 jaar geleden 
moest Bloso bij beslissing van de toenmalige Vlaamse Regering deze 
infrastructuur nog afstoten omwille van het lokale karakter van de infrastructuur, 
de beperkte uitstraling en de onduidelijke eigendomsstructuur. 

Wat dat laatste betreft: is daar intussen duidelijkheid over? Wie is actueel 
eigenaar van de gronden waarop de betrokken infrastructuur in Brasschaat zich 
bevindt?

c) Wordt het Provinciaal Topsportbad S&R Olympia in Brugge overgedragen, hetzij 
naar het stedelijke niveau, hetzij naar de Vlaamse overheid? Indien dit niet het 
geval is, wat is de onderliggende reden voor deze niet-overdracht? Wie zal bij 
niet-overdracht de specifieke componenten ‘maintain’ en ‘operate’, die deel 
uitmaken van de DBFMO-structuur bij deze accommodatie, evalueren en 
beoordelen?

3. Is het al duidelijk waar het personeel van de provincies zal worden tewerkgesteld?

a) Graag krijg ik een lijst van de naar Sport Vlaanderen over te hevelen provinciale 
personeelsleden (of over te hevelen personeelsleden tewerkgesteld in aan de 



provincie gerelateerde structuren), met vermelding van naam, de functie bij de 
provincie, de nieuwe functie bij Sport Vlaanderen en de nieuwe werkplaats.

b) Volgens welke criteria zullen deze personeelsleden aan een bepaalde Sport 
Vlaanderen-afdeling worden toegewezen? 

c) Hebben de provinciale personeelsleden een keuze- en inspraakmogelijkheid 
(gehad) bij de toewijzing van hun nieuwe job en werkplaats bij Sport 
Vlaanderen?

4. Zijn er nu reeds personeelsleden van de provincie (of van aan de provincie 
gerelateerde structuren) voltijds of deeltijds werkzaam bij Sport Vlaanderen? 

a) Zo ja, dan ontvang ik graag een lijst met vermelding van de naam, de functie bij 
de provincie, de nieuwe functie bij Sport Vlaanderen, het aantal prestatie-uren 
per week bij Sport Vlaanderen en de nieuwe werkplaats. 

b) Waarom worden deze personeelsleden nu reeds bij Sport Vlaanderen 
tewerkgesteld? Hebben zij voor deze functie enige selectie doorlopen? 

c) Met welke middelen worden deze personeelsleden vergoed voor het werk dat zij 
nu reeds bij Sport Vlaanderen verrichten? 

5. Wat is de financiële impact van de overheveling van de provinciale bevoegdheden 
van sport naar Sport Vlaanderen? Graag een overzicht van:

a) de geplande investeringskosten voor 2018 en 2019 in de uitbouw/ 
renovatie/groot onderhoud van de overgedragen accommodaties;

b) de geraamde onderhoudskosten voor 2018 (energiekosten, waterverbruik, kleine 
en grote onderhoudsuitgaven, …);

c) de personeelskosten voor 2018 per infrastructuur (in geval van tewerkstelling in 
een bestaand ex-provinciaal centrum) of per Sport Vlaanderen-afdeling;

d) de geraamde organisatiekosten voor 2018 per infrastructuur (lesgevers, 
verzekeringen, maaltijden, ….);

e) de geraamde inkomsten voor 2018 per infrastructuur en per 
inkomstenverwekker.

6. Welke financiële middelen worden van de provincies overgedragen, hetzij naar de 
lokale besturen, hetzij naar Sport Vlaanderen? Graag een overzicht van:

a) het bedrag dat per provincie wordt overgedragen naar de lokale besturen/Sport 
Vlaanderen;

b) de gedetailleerde berekeningswijze van deze bedragen;

c) de bestemming van deze bedragen.
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ANTWOORD 
op vraag nr. 107 van 15 november 2017
van BERT MOYAERS

1. Het Sportcentrum Peerdsbos in Brasschaat wordt overgedragen aan Sport 
Vlaanderen. Het Huis van de Sport wordt overgedragen aan de stad Gent en het 
provinciaal Wielercentrum in Wilrijk wordt overdragen aan de stad Antwerpen.  

2.

a) Voor elke accommodatie werd bekeken of ze overgedragen kon worden aan een 
lokaal bestuur, overgenomen kon worden door Sport Vlaanderen of best bij de 
provincie bleef.

Sportcentrum Peerdsbos wordt momenteel uitgebouwd tot een bovenlokaal 
expertisecentrum voor G-sport. Dit overstijgt duidelijk het lokale niveau 
waardoor het te verantwoorden is dat dit centrum over gaat naar Sport 
Vlaanderen.

De Provinciale recreatiedomeinen zoals bijvoorbeeld in Wachtebeke, Harelbeke, 
Neerpelt en Zwevegem bevatten verschillende functies zoals sport, cultuur, 
toerisme, educatie, verblijf, horeca, … Het beheer van deze sites opsplitsen over 
verschillende overheden (lokaal bestuur, provincie, Vlaanderen) en afzonderlijke 
diensten en agentschappen zou niet leiden tot de beoogde efficiëntiewinst. 
Daarom blijft het beheer van deze domeinen bij de provincies. De provincies 
behouden hiervoor ook de middelen (financieel en personeel) en kunnen hierop 
nog activiteiten organiseren. 

b) Het Sportcentrum te Brasschaat wordt momenteel omgebouwd tot een 
bovenlokaal expertisecentrum voor G-sport.  De accommodatie is specifiek 
uitgerust voor G-sporters. Er is een uitleendienst voor G-sportmateriaal en ook 
in de programmatie wordt prioriteit gegeven aan G-sport. Dit sluit aan bij de 
overdracht van de bevoegdheid G-sport naar Vlaanderen. 

De eigendomssituatie is uitgeklaard, de provincie is volle eigenaar van het 
sportcentrum. Met de overdracht van de bevoegdheden, gaat ook het 
patrimonium over naar Vlaanderen. 

c) Het Provinciaal zwembad S&R Olympia in Brugge blijft bij de provincie vermits 
dit enkel een juridische en financiële constructie is. De componenten ‘maintain’ 
en ‘operate’ worden verder opgevolgd volgens de gemaakte afspraken in de 
DBFMO-overeenkomst.

3.

a) De informatie van de betrokken personeelsleden kan ik u niet bezorgen wegens 
de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze informatie zal 
wel voorwerp uitmaken van een besluit van de Vlaamse regering van 22 
december 2017 en daarna gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad waar 
u deze gegevens dan zal kunnen terugvinden. Ik geef wel het overzicht van het 
aantal over te hevelen personeelsleden per provincie die toegekend werden aan 
een toekomstige standplaats vanaf 1 januari 2018; 



 Antwerpen: 40
 Sport Vlaanderen Brasschaat: 23
 Promotiedienst Antwerpen: 8
 Promotiedienst Vlaams Brabant en Brussel: 1
 Sport Vlaanderen Hofstade: 1
 Sport Vlaanderen Willebroek: 2 
 Hoofdbestuur Brussel: 3
 G-sport Vlaanderen vzw: 2 

 Limburg: 1
 Promotiedienst Limburg: 1

 Oost-Vlaanderen: 7
 Promotiedienst Oost-Vlaanderen: 7 

 Vlaams Brabant: 8
 Promotiedienst Vlaams Brabant en Brussel: 2
 Promotiedienst Oost-Vlaanderen: 2
 Promotiedienst Antwerpen: 1
 Promotiedienst Limburg: 2
 Sport Vlaanderen Hasselt: 1

 West-Vlaanderen: 6
 Promotiedienst West-Vlaanderen: 3
 Sport Vlaanderen Brugge: 2
 Hoofdbestuur Brussel: 1 

Het gaat in totaal over 62 personeelsleden die zullen worden overdragen aan 
Sport Vlaanderen.

b) In functie van de bevoegdheden die overkomen werden nieuwe organogrammen 
opgemaakt. Op basis van deze organogrammen werden vacante plaatsen 
voorgesteld in de provinciale Promotiediensten, op het hoofdbestuur in Brussel of 
in de verschillende centra van Sport Vlaanderen. De toewijzing gebeurde in 
overleg met het personeel waarbij rekening werd gehouden met het huidige 
functieprofiel en, in de mate van het mogelijke, met de woonplaats en de eigen 
voorkeur van het personeel. De toekomstige standplaatsen werden begin 
november 2017 via de provinciegriffier en de gedeputeerde voor sport door Sport 
Vlaanderen officieel kenbaar gemaakt aan alle 62 over te dragen personeelsleden. 

c) De toekomstige standplaatsen werden bepaald na individuele gesprekken tussen 
de betrokken personeelsleden en de toekomstige leidinggevende en de 
transitiemanager van Sport Vlaanderen. Deze gesprekken gebeurden op de 
toekomstige werkplek zodat men kennis kon maken met toekomstige collega’s en 
praktische afspraken maken over de concrete taakinvulling vanaf 1 januari 2018. 

4.

a) Sinds 1 juli voert de directeur van het APB Sport Antwerpen al taken uit ten 
behoeve van Sport Vlaanderen naast zijn functie van directeur bij de provincie. 
Daarnaast zijn er, in akkoord met de griffier en de gedeputeerde voor sport van 
de provincie Antwerpen, reeds 4 medewerkers die werken vanop hun toekomstige 
standplaats op de Promotiedienst Antwerpen van Sport Vlaanderen. Deze 
medewerkers worden nog steeds aangestuurd door hun huidige leidinggevende. 
Ze werken vooral aan de lopende dossiers van de provincie, maar worden indien 
nodig en in overleg met de provincie, al ingezet voor opdrachten van Sport 
Vlaanderen ter voorbereiding op een optimale transitie vanaf 1 januari 2018.

b) Deze medewerkers werken al op hun toekomstige werkplek omwille van de 
renovatiewerken in sportcentrum Peerdsbos in Brasschaat. Het zijn alleen die 
medewerkers die sowieso anders vanaf 1 januari 2018 daar tewerkgesteld zullen 



worden op basis van hun functieprofiel en de individuele gesprekken die 
constructief verliepen. 

c) De vergoeding van de medewerkers is voorlopig niet gewijzigd in afspraak met de 
provincie Antwerpen. Het is alleen hun werkplek die tijdelijk is gewijzigd omwille 
van de renovatiewerken. Met de directeur van het APB Sport werd een halftijdse 
arbeidsovereenkomst afgesloten voor de periode van 18/10/17 tot 23/12/17 voor 
de extra prestaties die ten behoeve van Sport Vlaanderen worden geleverd.

5. Enkel het sportcentrum Peerdsbos komt over naar Sport Vlaanderen

a) Het provinciebestuur van Antwerpen investeert circa 5 miljoen euro in de 
uitbouw van het Sportcentrum Peerdsbos tot een expertisecentrum G-sport. De 
werken zijn momenteel in uitvoering. Na voorlopige oplevering wordt het 
patrimonium overgedragen naar Sport Vlaanderen. Voor de aankoop van 
duurzaam sportmateriaal voor Sportcentrum Peerdsbos is er in 2018 15.000 
euro voorzien. Daarnaast is er nog eens 5.000 euro voorzien voor de 
telefooncentrale.

b) Voor 2018 is er 190.200 euro voorzien voor de werkingskosten. Concreet 
betekent dat 39.200 euro voor vaste kosten, 4.000 euro voor water, 20.000 
euro voor elektriciteit en 8.000 euro voor aardgas en 119.000 euro voor het 
onderhoud, inclusief contracten en klein materiaal.

c) De personeelskosten 2018 voor Sportcentrum Peerdsbos bedragen 1.046.454 
euro. 

d) De organisatiekosten raamt Sport Vlaanderen op 92.400 euro. Het gaat hier 
onder andere over lesgevers (69.400 euro) en inhuringen (20.000 euro). 

e) De totale inkomsten ramen we voor 2018 op 252.750 euro, waarvan 169.000 
euro van organisaties, 73.000 euro van het gebruik door clubs en 8.000 euro 
voor de concessie.

6.

a) Het over te hevelen bedrag voor de vijf provincies samen bedraagt 7.269.367 
euro. Voor Antwerpen gaat dit over 2.985.773 euro, voor Limburg over 490.270 
euro, voor Oost-Vlaanderen over 1.152.377 euro, voor Vlaams Brabant over 
1.096.361 euro en voor West-Vlaanderen tot slot over 1.544.314 euro. Deze 
bedragen zijn inclusief de kredieten voor het personeel dat overgenomen wordt.

b) Op basis van de inventarissen van de provincies werden bilaterale gesprekken 
gevoerd met alle provincies. Eind juli 2016 werd een akkoord bereikt over de 
financiële bedragen die worden overgeheveld.

c) Met uitzondering van een dotatie van 12.500 euro voor het eigenaarsonderhoud 
van de wielerpiste in Wilrijk aan de stad Antwerpen, zullen de overige bedragen 
aangewend worden om de lonen van het over te dragen provinciepersoneel te 
betalen en om het beleid rond de overgedragen bevoegdheden te realiseren. In 
consensus met de provincies werden voor alle over te dragen provinciale 
sportbevoegdheden (G-sport, bovenlokale evenementen, bovenlokale 
sportinfrastructuur, regiowerking, sport-natuur en ruimtelijke ordening, en de 
uitleendiensten) nieuwe beleidsvisies ontwikkeld. Binnen de afdeling 
Sportpromotie van Sport Vlaanderen zullen de kredieten gebruikt worden voor 
allerlei initiatieven in verband met sport en sportmanifestaties, zoals de 
ondersteuning van bovenlokale evenementen en G-sport evenementen. Er gaan 
ook extra middelen naar experimentele bovenlokale projecten, 
schoolsportprojecten en sport in de natuur. Er zal nieuw sportmateriaal voor de 
uitleendiensten worden aangekocht en er zijn allerlei nieuwe initiatieven in 
verband met G-sport. Zo zullen onder andere opstartende en duurzame G-
sportclubs worden ondersteunt alsook experimentele en regionale G-



sportprojecten en de organisatie van G-sportkampen. Het G-sportfonds van de 
provincie Antwerpen wordt vanaf nu uitgerold in gans Vlaanderen door de vzw 
G-sport Vlaanderen, die extra subsidies zullen krijgen voor deze taak via het 
decreet op de georganiseerde sportsector. Tot slot zullen ook middelen worden 
aangewend voor het beheer en de exploitatie van het centrum Sport Vlaanderen 
Brasschaat met specifieke aandacht voor G-sport. 


