REGLEMENT INVESTERINGSSUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN
TITEL I - DOEL EN ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 - Voorwaarden
Elke vereniging die voldoet aan volgende cumulatieve voorwaarden komt in aanmerking voor
investeringssubsidies voor sportclubs:
 een erkende Antwerpse sportclub zijn conform het reglement erkenning als Antwerpse
sportverenigingen uiterlijk op 1 juli van het jaar van aanvraag (jaar x);
 een actieve werking hebben aangeboden in het desbetreffende subsidiejaar (dat loopt van 1
mei (jaar x-1) tot 30 april (jaar x), en een actieve werking aanbieden in het toekomstige
werkingsjaar. Onder actieve werking wordt minstens een tweewekelijks sportaanbod
gedurende minstens 30 weken per jaar verstaan;
 een vzw-statuut bezitten op uiterlijk 1 juli van het jaar van aanvraag (jaar x);
 aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie;
 minstens over 50 leden beschikken op de ledenlijst afgeleverd door de federatie. Een
sportvereniging die hoofdzakelijk werkt met personen met een handicap of beperking moet
over minstens 25 leden beschikken op de ledenlijst afgeleverd door de federatie.
Artikel 2 - Definitie
Investeringssubsidies kunnen uitsluitend aangevraagd worden voor:



duurzame investeringen ten behoeve van het onderhoud, de aankoop, oprichting of
verbouwing van duurzame sport gerelateerde infrastructuur;
de aankoop en het onderhoud van duurzaam sport gerelateerd materiaal.

De investeringen moeten steeds ten goede komen van de algemene werking van de vereniging en
moeten beschikbaar zijn voor alle leden van de vereniging.
TITEL II – INVESTERING m.b.t. DUURZAAM SPORT GERELATEERD MATERIAAL
Artikel 3 - Maximale toekenning
Een sportvereniging kan binnen de investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerd materiaal:
 maximaal 70% van het goedgekeurde bedrag per goedgekeurd project;
 én maximaal 10.000 euro per goedgekeurde aanvraag;
 én maximaal 50.000 euro verspreid over vijf aaneensluitende jaren toegekend krijgen.
Indien een sportvereniging ook investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerd infrastructuur
aanvraagt, kan de toekenning tezamen maximaal 200.000 euro verspreid over vijf aaneensluitende
jaren bedragen.
Artikel 4 - Toekenning
Indien het aantal goedgekeurde aanvragen het beschikbare budget overschrijden wordt dit krediet
procentueel herverdeeld over alle goedgekeurde aankopen tot uitputting van het beschikbaar budget.
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De berekening van de investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerd materiaal voor de verschillende
goedgekeurde aanvragen gebeurt dan aan de hand van de volgende coëfficiënt:
Coëfficiënt = ‘beschikbaar budget investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerd materiaal’ gedeeld
door ‘totaal goedgekeurde aanvragen’.
TITEL III – INVESTERING m.b.t. DUURZAME SPORT GERELATEERDE INFRASTRUCTUUR
Artikel 5 – Onderverdeling
De investeringssubsidie m.b.t. sport gerelateerde infrastructuur wordt opgesplitst in twee types:
1. Type 1: aanvraag bestaat uit één of meerdere projecten en de totale investering van de projecten
is maximaal 20.000 euro.
2. Type 2: aanvraag bestaat uit één project waarbij de investering van het project groter is dan
20.000 euro.
Artikel 6 - Maximale toekenning
Een sportvereniging kan binnen de investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde infrastructuur:



maximum 70% van het goedgekeurde bedrag per goedgekeurd project toegekend krijgen.; én
maximaal 200.000 euro verspreid over vijf aaneensluitende jaren toegekend krijgen.

Indien een sportvereniging ook een investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerd materiaal aanvraagt,
kan de toekenning tezamen maximaal 200.000 euro verspreid over vijf aaneensluitende jaren
bedragen.
Uitzonderingsmaatregel bij fusie:
 Bij een fusie van twee of meerdere sportverenigingen kan, in het kalenderjaar volgend op het
jaar dat de fusie plaats vond, de maximaal toe te kennen infrastructuursubsidie éénmaal
verhoogd worden naar 400.000 euro per vijf aaneensluitende jaren. Deze vijfjarige periode
wordt berekend als de vier voorbije jaren en het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend.
 De reeds toegekende infrastructuursubsidie van de vier voorafgaande jaren van de
oorspronkelijke verenigingen gezamenlijk wordt in aanmerking genomen voor de bepaling van
het maximale toe te kennen bedrag voor het lopende jaar.
 Het tweede kalenderjaar volgend op het jaar dat de fusie plaatsvond vervalt de
uitzonderingsmaatregel voor de sportvereniging. De gefuseerde sportvereniging wordt, voor
de toepassing van dit reglement, als een nieuwe sportvereniging beschouwd die nog geen
aanvragen onder dit reglement of het reglement materiaalsubsidies heeft ingediend.
Artikel 7 – Prioriteiten investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde infrastructuur TYPE 1
De aanvragen TYPE 1 worden onderverdeeld volgens volgende prioriteiten:
PRIORITEIT 1:

PRIORITEIT 2:







Kleedkamers/sanitair - (jaarlijks) onderhoud
Sportterreinen - (jaarlijks) onderhoud
Veiligheid - aanpassing
Veiligheid - keuring
Dakwerken (alles-onder-één-dak)
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PRIORITEIT 3:

PRIORITEIT 4:















Kleedkamers/sanitair - renovatie/verbouwing
Sportterreinen – verbetering
Cafetaria - (jaarlijks) onderhoud
Cafetaria - renovatie/verbouwing
Materiaalberging - (jaarlijks) onderhoud
Materiaalberging - renovatie/verbouwing
Dakwerken afzonderlijke cafetaria en/of materiaalberging
Aankoop infrastructuur
Cafetaria - nieuwbouw of uitbreiding bestaand
Kleedkamers/sanitair - nieuwbouw of uitbreiding bestaand
Materiaalberging - nieuwbouw of uitbreiding bestaand
Neutrale publieke zones
Sportterreinen - aanleg nieuw (of uitbreiding bestaand)

Artikel 8 - Toekenning investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde infrastructuur
De toekenning van de investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde infrastructuur TYPE 1 gebeurt
aan de hand van een coëfficiënt die als volgt wordt bepaald:
Indien het aantal goedgekeurde projecten in prioriteit 1 het beschikbare budget overschrijden
wordt dit krediet procentueel herverdeeld over alle goedgekeurde projecten in prioriteit 1 tot
uitputting van het beschikbaar budget.
Coëfficiënt prioriteit 1 = ‘beschikbaar budget investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde
infrastructuur type 1’ gedeeld door ‘totaal goedgekeurde projecten prioriteit 1’.
Indien door het aantal goedgekeurde projecten in prioriteit 1 het beschikbare budget niet
volledig uitgeput is, zal het resterende bedrag aangewend worden voor de goedgekeurde
projecten van prioriteit 2. Indien het aantal goedgekeurde projecten in prioriteit 2 het
beschikbare budget overschrijden wordt dit budget procentueel herverdeeld over alle
goedgekeurde projecten in prioriteit 2 tot uitputting van het beschikbaar budget.
Coëfficiënt prioriteit 2 = ‘beschikbaar budget investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde
infrastructuur type 1’ verminderd met ‘totaal goedgekeurde projecten prioriteit 1’ gedeeld
door ‘totaal goedgekeurde projecten prioriteit 2’.
Indien door het aantal goedgekeurde projecten in prioriteit 2 het beschikbare budget niet
volledig uitgeput is, zal het resterende bedrag aangewend worden voor de goedgekeurde
projecten van prioriteit 3. Indien het aantal goedgekeurde projecten in prioriteit 3 het
beschikbare budget overschrijden wordt dit budget procentueel herverdeeld over alle
goedgekeurde projecten tot uitputting van het beschikbaar budget.
Coëfficiënt prioriteit 3 = ’beschikbaar budget investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde
infrastructuur type 1’ verminderd met ‘totaal goedgekeurde projecten prioriteit 1 en 2’
gedeeld door ‘totaal goedgekeurde projecten prioriteit 3’.
Indien door het aantal goedgekeurde projecten in prioriteit 3 het beschikbare budget niet
volledig uitgeput is, zal het resterende bedrag aangewend worden voor de goedgekeurde
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projecten van prioriteit 4. Indien het aantal goedgekeurde projecten in prioriteit 4 het
beschikbare budget overschrijden wordt dit budget procentueel herverdeeld over alle
goedgekeurde projecten tot uitputting van het beschikbaar budget.
Coëfficiënt prioriteit 4 = ’beschikbaar budget investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde
infrastructuur type 1’ verminderd met ‘totaal goedgekeurde projecten prioriteit 1, 2 en 3’
gedeeld door ‘totaal goedgekeurde projecten prioriteit 4’.
TITEL IV - PROCEDURE
Artikel 9 - Aanvraag
De sportvereniging dient uiterlijk op 30 april een aanvraag in te dienen. De aanvraag gebeurt digitaal
via de daartoe voorziene website.
Per aanvraag kan zowel voor sport gerelateerd materiaal als voor sport gerelateerde infrastructuur
een subsidie gevraagd worden.
Er kan slechts één aanvraag per vereniging per kalenderjaar worden ingediend.
Bij elke aanvraag dient de ledenlijst afgeleverd door de sportfederatie met per lid de vermelding van
naam, geboortedatum, woonplaats en aansluitingsnummer bij de federatie toegevoegd te worden.
Artikel 9 § 1 - Investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerd materiaal
Per aanvraag kan voor meerdere projecten een subsidie gevraagd worden.
Elk project van de aanvraag dient volgende bijlagen te bevatten :



gedetailleerde prijsofferte of factuur;
motivatie voor de aankoop of het onderhoud.

De aanvraag dient betrekking te hebben op de aankoop of het onderhoud van materiaal:



na 1 mei van het jaar voorafgaand aan de aanvraag (jaar x-1); of
voor 31 juli van het jaar volgend op het jaar van de aanvraag (jaar x+1).

Artikel 9 § 2 - Investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde infrastructuur
Per aanvraag kan voor beide types een subsidie gevraagd worden.
Elk project van de aanvraag dient volgende bijlagen te bevatten :


Motiveringsnota: omschrijving van de betrokken projecten en de reden waarom de sportclub
ze wenst uit te voeren.
o voor aanvragen van type 2 dient de motiveringsnota bijkomend volgende informatie te
voorzien
o plan van uitvoering (partners, fases, timing,…) van het project;
o meerwaarde van het project voor de doelstellingen van de stad Antwerpen;
o financiële haalbaarheid van het project (begroting).
 Plan of plattegrond huidige en toekomstige situatie van de betrokken locatie
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Gedetailleerde prijsofferte of factuur
Btw-plicht
Bewijs van bouwrecht: schriftelijke toestemming van de eigenaar (enkel aan te leveren indien
de aanvrager niet zelf de eigenaar is).
Indien de infrastructuur waarvoor de aanvraag wordt ingediend in concessie gegeven is aan de
sportvereniging: schriftelijke toestemming van de concessiehouder.
Indien de infrastructuur waarvoor de aanvraag wordt ingediend gehuurd wordt door de
sportvereniging : huurcontract

De aanvraag dient betrekking te hebben op infrastructuurwerken die:




Voor wat aanvragen voor investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde infrastructuur Type 1
betreft infrastructuurwerken die:
o zijn uitgevoerd na 1 mei van het jaar voorafgaand aan de aanvraag (jaar x-1); of
o zullen afgewerkt zijn uiterlijk op 31 december van het tweede kalenderjaar na de
toekenning van de infrastructuursubsidie (jaar x+2).
Voor wat aanvragen voor investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde infrastructuur Type 2
betreft infrastructuurwerken die:
o nog niet gestart zijn; én
o zullen afgewerkt zijn uiterlijk op 31 december van het tweede kalenderjaar na de
toekenning van de infrastructuursubsidie (jaar x+2).

Artikel 10 - Ontbrekende documenten
Indien bij de aanvraag bepaalde bijlagen ontbreken, krijgt de sportvereniging uiterlijk op 15 juni een
bericht met de vermelding welke documenten ontbreken. Deze mededeling betekent geenszins een
eventuele goedkeuring van het dossier, maar wordt louter informatief als een extra service naar de
sportverenigingen toe medegedeeld.
De sportvereniging heeft tot uiterlijk 30 juni de tijd om eventuele ontbrekende documenten aan te
leveren. Deze dienen op net dezelfde wijze bezorgd te worden zoals beschreven in artikel 9.
Indien deze niet tijdig worden bezorgd zal de sportvereniging geen aanspraak kunnen maken op een
subsidie onder dit reglement.
Artikel 11 – Beoordelingscommissie
De ingediende aanvragen worden voorgelegd aan een beoordelingscommissie, die bestaat uit drie
medewerkers van de sportdienst.
De beoordelingscommissie maakt haar advies over aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 12 – Bevoegdheid van het college
Elke beslissing die betrekking heeft op het toekennen van investeringssubsidies voor
sportverenigingen wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen kan steeds gemotiveerd beslissen om
investeringssubsidies niet toe te kennen op basis van billijkheids- of opportuniteitsredenen.
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Zodra het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt wordt de sportvereniging
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden geregeld door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 13 - Beroep
Sportverenigingen kunnen beroep aantekenen tegen elke beslissing omtrent de door hen
aangevraagde subsidies. Het beroep dient gemotiveerd digitaal ingediend te worden via de daartoe
voorziene website uiterlijk 14 dagen na kennisgeving van de betrokken beslissing.
De ingediende beroepen worden voorgelegd aan een beroepscommissie, die bestaat uit twee
medewerkers van de sportdienst en een vertegenwoordiger van de stedelijke sportraad.
De beroepscommissie maakt haar advies uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de
beroepstermijn over aan het college van burgemeester en schepenen.
Leden die in het betrokken subsidiejaar al gezeteld hebben in de beoordelingscommissie kunnen niet
meer zetelen in de beroepscommissie.
TITEL V - UITBETALING
Artikel 14 - Uitbetaling van de investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerd materiaal
Uiterlijk op 31 juli van het kalenderjaar volgend op het jaar van toekenning:
 moet het project waarvoor de materiaalsubsidies zijn toegekend uitgevoerd zijn; én
 moeten de betrokken facturen in het bezit van de stad zijn.
Wanneer een sportvereniging de eerder vermelde termijnen niet respecteert zal de subsidie niet
worden uitbetaald.
Een toegekende materiaalsubsidie kan slechts uitbetaald worden na
 uitvoering van de projecten waarvoor de subsidie is toegekend; en
 aanlevering van de betrokken facturen aan de stad.
Enkel facturen die op naam van de sportvereniging staan worden aanvaard.
Artikel 15 - Uitbetaling investeringssubsidies m.b.t. sport gerelateerde infrastructuur
Uiterlijk op 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van de toekenning:
 moeten de projecten waarvoor de infrastructuursubsidies zijn toegekend uitgevoerd zijn; én
 moeten de betrokken facturen in het bezit van de stad zijn.
Wanneer een sportvereniging de eerder vermelde termijnen niet respecteert zal de subsidie niet
worden uitbetaald.
Een toegekende infrastructuursubsidie kan slechts uitbetaald worden na
 uitvoering van de toegekende projecten; én
 aanlevering van de betrokken facturen aan de stad; én
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indien van toepassing: aanlevering van de noodzakelijke vergunningen.

Enkel facturen die op naam van de sportvereniging staan worden aanvaard.
Artikel 16 - Toetsing coëfficiënt
De totaal bedragen vermeld op de aangeleverde facturen worden steeds getoetst aan de coëfficiënt
zoals bepaald in artikels 4 en 8 en aan het maximum toe te kennen percentage van 70% zoals bepaald
in artikels 3 en 6. Wanneer blijkt dat het oorspronkelijk toegekende subsidie meer bedraagt dan 70%
van het definitieve factuurbedrag, wordt de aan de sportvereniging uit te betalen subsidie alsnog
gelimiteerd tot maximum de toegekende coëfficiënt met maximum 70% van het definitieve
factuurbedrag.
Artikel 17 - Gebruik stad Antwerpen of vzw Antwerpen Sportstad
De sportvereniging bevestigt door indiening en ondertekening van een subsidieaanvraag dat de stad
Antwerpen jaarlijks vijf dagen kosteloos gebruik mag maken van de betrokken infrastructuur, wanneer
de betrokken subsidie werd toegekend op basis van onderhavig reglement en wanneer het bedrag van
de nominatieve toekenning gelijk of hoger is dan 25.000 euro. Een dergelijk kosteloos gebruik gebeurt
enkel mits voorafgaand overleg en met in acht name van de agenda en competitie van de
sportvereniging.
Artikel 18 - Verkoop gesubsidieerd materiaal of infrastructuur
Sportverenigingen verbinden zich er toe om het gesubsidieerde materiaal, vanaf de formele
toekenning door het college van burgemeester en schepenen, gedurende de eerste volgende vijf jaar
niet te verkopen of vervreemden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stad.
Sportverenigingen verbinden zich er toe om de gesubsidieerde infrastructuur, vanaf de formele
toekenning door het college van burgemeester en schepenen, gedurende de eerste volgende tien jaar
niet te verkopen of vervreemden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stad.
Artikel 19 – Onverenigbaarheid
De toegekende investeringssubsidies mogen op geen enkele wijze overlappen met eender welke
andere toegekende subsidie, ongeacht door welk orgaan of overheid deze subsidie werd toegekend.
Aanvullende subsidiëring is dus steeds mogelijk, dubbele subsidiëring vanzelfsprekend niet. De
sportvereniging is verplicht om alle eventuele overlappingen ogenblikkelijk, en indien mogelijk zelfs
preventief, te melden aan de stad.
TITEL VI - CONTROLE EN SANCTIES
Artikel 20 – Aanwending
Iedere aanvrager van een toelage moet deze gebruiken voor het doel waarvoor zij is toegekend en
beheren als een goede huisvader.
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Artikel 21 - Controle
Door een aanvraag in te dienen aanvaardt de sportvereniging elke mogelijke controle van de stad
Antwerpen, noodzakelijk voor de toepassing van dit reglement.
De afgevaardigden van de stad hebben steeds toegang tot alle informatie betreffende de subsidie en
het recht om ter plaatse na te gaan of de verleende subsidie werd aangewend voor het doel waarvoor
ze werd toegekend.
Op eenvoudig verzoek van de stad bezorgt de aanvrager bijkomende informatie aan de stad.
Controles kunnen uitgevoerd worden door afgevaardigden van de stad of door hen aangestelden.
Artikel 22 - Opschorting, schrapping of terugvordering
Indien zou blijken dat de toegekende subsidie niet of slechts gedeeltelijk aangewend wordt voor het
doel zoals vermeld in de aanvraag, of indien eender welke voorwaarde of artikel vermeld in dit
reglement niet correct wordt nageleefd, kan het toegekende subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk
worden opgeschort, geschrapt of teruggevorderd. Een dergelijke sanctie kan eveneens worden
toegepast bij een club die een controle ter zake weigert.
In bovenvermelde gevallen kan het college van burgemeester en schepenen, bij gemotiveerd besluit,
de betrokken vereniging eveneens voor bepaalde tijd of volledig uitsluiten van verdere
sportsubsidiëring.
TITEL VII - SLOTBEPALINGEN
Artikel 23 – Vrijwaringsprincipe
Ieder die een subsidie van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van
stedelijke infrastructuur, neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te
werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar,
harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van het
Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.
De subsidie of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt steeds
tot sancties zoals:
 weigeren of terugvorderen van de subsidie;
 eenzijdig beëindigen van de samenwerking;
 verhuurverbod in alle stedelijke centra;
 weigering logistieke ondersteuning.
De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding van
de opgelegde sancties.
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Artikel 24 – Toepasselijke regelgeving
Voor zover er in dit reglement niet van wordt afgeweken zijn de wet betreffende de controle op de
toekenningen en de aanwending van sommige toelagen van 14 november 1983 en het reglement op
de toelagen van de stad Antwerpen van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) van toepassing.
Artikel 25 - Inwerkingtreding en overgangsbepaling
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019 en is van toepassing op aanvragen ingediend na
deze datum.
Dit reglement vervangt het reglement materiaalsubsidies van 30 januari 2017 (jaarnummer 19).
Dit reglement vervangt het reglement infrastructuursubsidies van 30 januari 2017 (jaarnummer 20).
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