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Advies bij het voorontwerp van besluit ondersteuning van
bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur
Op 24 april 2017 ontving de Vlaamse Sportraad van het kabinet van Vlaams minister van Sport
Philippe Muyters een adviesvraag bij “het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
houdende de uitvoering van het decreet van xx xx 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale
sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur”.
De Vlaamse Sportraad behandelde de adviesvraag op de vergadering van 27 april 2017 waarbij
Karolien De Sadeleer (kabinet van minister Muyters) en Diederik Van Briel (Sport Vlaanderen) een
toelichting gaven. Het advies werd definitief goedgekeurd op 5 mei 2017.
Situering
Het Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen (oktober 2016) schetst een kader om op lange
termijn te investeren in bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Het plan vormde
de basis voor een voorontwerp van decreet.
Op 20 januari 2017 gaf de Vlaamse Sportraad een positief advies bij het voorontwerp van decreet. Hij
merkte op dat het voorontwerp van decreet een zeer algemeen kader is waarvan de invulling van
cruciale bepalingen wordt overgelaten aan het uitvoeringsbesluit. Op 26 april 2017 werd het decreet
goedgekeurd in het Vlaams Parlement.
Dit voorontwerp van besluit geeft uitvoering aan het decreet.

Advies
De Vlaamse Sportraad geeft een gunstig advies aan het voorontwerp van besluit. Achter het decreet
en het besluit staat een sterke en gefundeerde visie waarbij duidelijke keuzes worden gemaakt. Dit
Vlaams beleidskader voor sportinfrastructuur zal zorgen voor stabiliteit, transparantie en
continuïteit. Hopelijk zullen de eerste oproepen een stimulans zijn voor de inhaalbeweging op het
vlak van sportinfrastructuur en zal er in de toekomst steeds voldoende budget zijn om te voldoen aan
de grote vraag in de sportsector. De Vlaamse Sportraad geeft aan dat dit initiatief op zich sterk
onderbouwd en positief is, maar dat het om een relatief laag totaalbudget gaat. Het is ook positief
dat het toekomstige ministerieel besluit (en elke eventuele wijziging) wordt voorgelegd aan de
Vlaamse Sportraad.
De Vlaamse Sportraad maakte een aantal opmerkingen:
Tijdige en correcte communicatie naar het werkveld
De indiendata voor projecten van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur zijn
gepland voor september 2017. De leden vragen om zo snel mogelijk werk te maken van de
communicatie naar de sportsector. De informatie waarop de projecten worden beoordeeld (bv. de
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gehanteerde interpretatieregels voor de beoordelingscriteria, de mate van bovenlokaliteit van elk
type sportinfrastructuur en bijhorende simulaties, etc.) moeten ter beschikking worden gesteld aan
de kandidaat-indieners.
In de communicatie moet de administratie ook duidelijk communiceren over de gevolgen die
gekoppeld zijn aan de geselecteerde berekeningswijze (art.7 in het voorontwerp van besluit). De
term ‘maximumbedrag’ moet verduidelijkt worden aan de indieners. De gehanteerde methode
houdt immers in dat het maximale subsidiebedrag van 1.250.000 euro wellicht nooit zal worden
toegekend (want het is bijna onmogelijk om score van 100% te halen).
Indienen van dossiers voor topsportinfrastructuur
De Vlaamse Sportraad uit zijn bezorgdheid rond de subsidieaanvragers voor topsportinfrastructuur.
Voor subsidieaanvragen topsportinfrastructuur is er slechts één indienmoment per olympiade. Deze
bepaling zal leiden tot tijdsdruk tijdens het eerste overgangsjaar. Indien kandidaten voor
topsportinfrastructuur geen dossier kunnen indienen tegen eind september 2017, moeten ze vier
jaar wachten tot de volgende olympiade. Voor de subsidieaanvragers voor bovenlokale
sportinfrastructuur is er daarentegen wél een jaarlijks indienmoment.
De leden vragen om in te spelen om deze situatie, bv. door eventueel een tweede indienmoment te
hanteren indien er onvoldoende sterke dossiers worden ingediend in 2017 en door tijdig bilateraal
contact met de topsportfederaties te hebben.
Niet-subsidieerbare kosten: bepaling rond horecavoorzieningen
De kosten voor horecavoorzieningen zijn uitgesloten voor subsidiëring. Nochtans zijn
slaapgelegenheden (en de bijhorende eetgelegenheden) voor sporters in beide kanalen een
belangrijk aspect. Bij bovenlokale sportinfrastructuur is “slaapgelegenheid” een criterium voor de
bovenlokaliteit van een sportinfrastructuurproject (art.3 van het voorontwerp van besluit) en bij
topsportinfrastructuur is de uitbouw van het één-campus-model een beoordelingscriterium (art.17
van het decreet). Wellicht moet de formulering in het besluit aangepast worden, zodat het duidelijk
gaat om café- en restaurantvoorzieningen.
De sociale toegankelijkheid van sportinfrastructuur
De Vlaamse Sportraad wijst op het belang van sociale toegankelijkheid op het vlak van
sportinfrastructuur, zeker bij projecten die worden ondersteund met Vlaamse middelen. In art.5 van
het voorontwerp van besluit wordt bij de duiding van “billijke toegangsprijzen” verwezen naar
“marktconforme toegangsprijzen”. De leden vragen om in dit artikel ook te vragen dat er werk wordt
gemaakt van een gedifferentieerd prijzenbeleid, bv. met bepaalde tarieven voor kansengroepen.
Opletten voor belangenconflicten
De Vlaamse Sportraad vraagt aandacht voor de principes van goed bestuur tijdens de beoordeling
van de dossiers. Er moeten procedures zijn om tijdig in te spelen op mogelijke belangenconflicten.
Vermijd bij de samenstelling van de beoordelingscommissie dat in de beoordeling van de dossiers
voor bepaalde leden van de beoordelingscommissie belangenconflicten kunnen optreden.
Bijvoorbeeld in de dossiers waarbij Sport Vlaanderen zelf betrokken is (bv. een dossier voor de
uitbouw van een centrum Sport Vlaanderen), moet hierover gewaakt worden.
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Samengevat
De Vlaamse Sportraad geeft een gunstig advies aan het voorontwerp van besluit.
In het advies formuleerden de leden van de Vlaamse Sportraad enkele suggesties:
1. zorg voor een tijdige en correcte communicatie naar het werkveld en verduidelijk de term
‘maximumbedrag’ aan de indieners;
2. wees bewust van de tijdsdruk voor de subsidieaanvragers topsportinfrastructuur en speel daar
op in door eventueel een tweede indienmoment te hanteren indien onvoldoende sterke dossiers
ingediend worden in 2017;
3. onderzoek de bepaling rond horecavoorzieningen in het kader van niet-subsidieerbare kosten;
4. vraag in art.5 van het voorontwerp van besluit aan de indieners op welke manier er werk wordt
gemaakt van een gedifferentieerd prijzenbeleid;
5. let op voor mogelijke belangenconflicten tijdens de beoordeling van ingediende dossiers.
______________________________

Frank Bulcaen, voorzitter
Sophie Cools, ondervoorzitter
Nai Han Lau, secretaris
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