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

Wielerpiste Zolder - Stand van zaken
Net voor de zomer van 2017 vroeg ik zowel in een schriftelijke (nr. 533 van 27 april
2017) als mondelinge vraag (nr. 2282 van 1 juni 2017) naar de stand van zaken
betreffende de wielerpiste in Zolder. Ondertussen is het eerder stil geworden rond dit
dossier.
Vooral de btw-problematiek leek mogelijk nog de bouw van deze piste te verhinderen. De
fiscale administratie diende immers nog een uitspraak te doen of de vzw die het project
wenst te realiseren op de sportgerelateerde beschikbaarheidsvergoeding 6 of 21 procent
moet afdragen. Het standpunt van die fiscale administratie was dan ook cruciaal voor de
verdere levensvatbaarheid van de wielerpiste.
De minister verduidelijkte bovendien dat elke partner met betrekking tot de financiering
nog steeds garant stond voor de genomen engagementen. Op het geraamde project van
20,5 miljoen euro was 17 miljoen euro direct beschikbaar voor het bouwproject. De
overige 3,5 miljoen euro zou dan door de vzw geleend moeten worden en hiervoor zou
een dossier ingediend worden bij Limburg Sterk Merk (LSM) met de bedoeling dit bedrag
over 7 jaar terug te betalen.
1.

Begin mei 2017 werd een nieuwe aanvraag naar de btw-administratie verstuurd.
Heeft de minister ondertussen hierop al een antwoord of een richtinggevend signaal
ontvangen? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst?

2.

Werd een lening aangevraagd bij LSM? Zo ja, wat was daarvan het resultaat?

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

ANTWOORD

op vraag nr. 253 van 25 januari 2018
van BERT MOYAERS

1.

Begin 2018 werd een aangepaste aanvraag ingediend bij het BTW-hoofdbestuur.
Sport Vlaanderen heeft heel recent een antwoord ontvangen, is dit aan het bekijken
en bespreekt dit met de verschillende partners.

2.

Nee, nog niet. De lening zal worden aangevraagd van zodra het financieel plan is
aangepast o.b.v. het BTW-advies. Het financieel plan zal uitsluitsel geven over het
bedrag en de termijn van de lening die zal aangevraagd worden bij LSM.

