
 

Datum van de indiening: 22 januari 2020 

 

Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: De gevolgen van het uitblijven van een adequaat sportkadaster voor het 

sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

 

Geacht collegelid, 

 

In 2012 besloot de toenmalige Brusselse Hoofdstedelijke Regering een sportkadaster, hierna 

het kadaster, op te stellen om alle sportinfrastructuur en actieve sportorganisaties op het 

gewestelijk grondgebied in kaart te brengen. Dit is absoluut noodzakelijk omdat het kadaster 

de basis moet vormen voor sportkeuzes voor zowel de burger als Brusselse overheden: wat is 

het aanbod en wat kan nog verbeterd worden? 

 

De ontwikkelaar van het kadaster, de vzw PEPS-SPORT, kreeg daarvoor de hulp van de 

Franstalige Gemeenschapscommissie (Cocof), de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), 

de gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Pas sinds 2018, 6 jaar na de beslissing, is het kadaster via een website raadpleegbaar voor het 

grote publiek: www.sportsbrussels.be. Maar die website kent tal van problemen en is geen echt 

kadaster, maar eerder een verouderde Gouden Gids. Zo zijn sommige sportclubs, die wel 

degelijk bestaan, nergens terug te vinden en heeft de Nederlandstalige versie van de website 

vele taalfouten (zo wordt ‘je cherche une infrastructure’ vertaald naar ‘kijkend infrastructuur’). 

Dit project heeft reeds bijzonder veel geld gekost en het resultaat is ronduit bedroevend.  

 

Op 21 januari 2020 ondervroeg ik Brussels minister Bernard Clerfayt omtrent een stand van 

zaken betreffende het kadaster en hij deelde me mee dat er nog steeds geen kadaster is. 

 

Volgens een schriftelijk antwoord van voormalig staatssecretaris voor Gemeentelijke 

Sportinfrastructuur Fadila Laanan, zou de directie Investeringen van de Overheidsdienst 

Brussel Plaatselijke Besturen een driedelig ontwerp van overeenkomst hebben voorbereid met 

het bestuur van de Cocof en van de VGC. Dit ontwerp zou als doel hebben “een database met 

sportgegevens te delen tussen de openbare instellingen die bevoegdheden hebben inzake sport 

op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.” 

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

- Welke gevolgen heeft het uitblijven van een sportkadaster voor het sportbeleid van de 

VGC? 

 

- Wat is de stand van zaken m.b.t. de overeenkomst tussen Brussel Plaatselijke Besturen 

en de Colleges van de VGC en de Cocof? Werd die overeenkomst gefinaliseerd? Wat 

houdt die overeenkomst precies in? Kunnen we een afschrift krijgen? 

 

- In de Beleidsverklaring 2018-2019 stelde het vorige College dat “de kennis over de 

lokale sportnoden door omgevingsanalyses per gemeente uitgebreid moet worden.” Dit 

is exact het doel van een sportkadaster. Waarom vinden we deze bepaling niet meer 

terug in de Beleidsverklaring 2019-2020? 

 

- Heeft het College van de VGC de vele fouten en tekortkomingen op de Nederlandstalige 

versie aangekaart bij de sportfacilitator van perspective.brussels? In bevestigend geval, 

http://www.sportsbrussels.be/


 

wat wordt ondernomen om de Nederlandstalige website fatsoenlijk te maken? Indien 

neen, waarom niet en wanneer kaart u het aan? 

 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 


