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Wielerpiste Zolder  -  Stand van zaken

De bouw van een overdekte wielerpiste in Zolder wordt gerealiseerd met steun van 
Vlaanderen, de provincie Limburg, de gemeente Heusden-Zolder, de Belgische en 
Vlaamse wielerbond en enkele privésponsors. Zij zouden samen 19 miljoen euro 
investeren in het project. 

In maart 2016 liep het project voor het eerst vertraging op door onverwachte btw-
kosten. Door verstrengde bouwnormen eind 2016 moest de kostenraming opnieuw 
gebeuren. De oorspronkelijke raming van minstens 19 miljoen euro exclusief btw was 
gedateerd. Sinds de raming in 2013-2014 zijn de bouwkundige voorschriften verstrengd 
en moet de bouw aan nieuwe normen voldoen. Zou de piste gebouwd worden in 2016-
2017, dan moest ze aan de EPB-norm E50 voldoen. Vanaf 2018 moet E40 gehaald 
worden. De nieuwe raming in functie van de EPB-normen en infrastructurele noden 
bedraagt 20,3 miljoen euro voor 16.475m² oppervlakte. De betrokken partners zouden 
deze kosten financieren.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 502 van 11 april 2017 liet de minister weten 
dat het dossier door de vzw Velodroom (Sport Vlaanderen, gemeente Heusden-Zolder en 
vzw Cycling Friends) opnieuw werd ingediend bij de btw-inspectie om een vrijstelling te 
verkrijgen. Volgens de administratie voldeed het dossier aan de voorwaarden. Een exacte 
planning van de aanbesteding en de bouw was op dat moment nog niet bekend. Eerst 
moest de uitspraak over de btw-vrijstelling duidelijkheid scheppen. In antwoord op mijn 
schriftelijke vraag nr. 27 van 6 oktober 2017 gaf de minister aan dat nog steeds gewacht 
werd op een uitspraak van de dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.

1. Wat is de huidige stand van zaken van het dossier? 

2. Is de beslissing van de btw-inspectie reeds bekend en zo ja, wat was hiervan het 
resultaat?

3. Graag een overzicht van de meest recente planning en timing.
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Vragen 1,2 en 3 worden gezamenlijk verwerkt in 1 antwoord.

Wat het dossier van de velodroom en de Gymhal betreft zijn reeds verschillende stappen 
ondernomen. 

Zo werd op 9 januari 2018 de vzw sportcomplex Vlaanderen/Heusden-Zolder opgericht. 
Op 12 januari 2018 werden de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 5 februari 2018 werd het standpunt van de BTW-administratie ontvangen. Het standpunt 
van de BTW-administratie is als volgt:

- De BTW-administratie verleent volledige aftrek van BTW van de bouw voor het geheel 
van het sportcentrum. Dit betekent dat er geen BTW moet betaald worden op de bouw.

- Het dienstenpakket wordt aanvaard als een complexe dienst en is onderworpen aan 
een BTW-tarief van 21%.

- De investeringssubsidies en werkingstoelagen voor de bouw zijn niet onderhevig aan 
BTW.

Met deze gegevens gaat Sport Vlaanderen met specialisten terug aan de slag om het financieel 
plan te actualiseren en aan te passen aan de BTW-implicaties.

Dan wordt met de partners dit financieel plan afgestemd met het oog op afronding.

Met het resultaat zal de werkelijke nood voor de bijkomende lening van LSM kunnen berekend 
worden en kunnen de gesprekken met LSM plaatsvinden. De verdere timing is afhankelijk van 
deze gesprekken.
Aan de hand van het geactualiseerde financieel plan kunnen ook de gesprekken terug opstarten 
met een fitnesspartner en een partner die het inspanningslab kan bemannen.


