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TOPSPORTFONDS. REGLEMENT VOOR ERKENNING EN SUBSIDIË RING 
TOPSPORT 
 
Artikel 1  
 
Onder de hierna vermelde criteria kan een erkenning en toelage worden toegekend ter stimulering 
en ondersteuning van de topsportwerking en -ontwikkeling van topsportverenigingen,  individuele 
topsporters en samenwerkingsverbanden in functie van topsport. 
 
Artikel 2 Voorwaarden tot erkenning en subsidiëring 
 
De vzw Antwerpen Sportstad kan een erkenning en, binnen de perken van het beschikbare krediet 
van het topsportfonds, dat bestaat uit een dotatie vanuit de stedelijke begroting, en mogelijk 
aangevuld met fondsen aangedragen door privé-partners, een geldelijke toelage verlenen aan  

• topsportvereningen 
• individuele topsporters 
• Samenwerkingsverbanden tussen Antwerpse (top)sportverenigingen 

 
§1 Voorwaarden topsportvereniging 
Om  erkend te worden als subsidieerbare topsportvereniging moet de sportvereniging een aanvraag 
doen en voldoen aan volgende voorwaarden 

• Een erkende Antwerpse sportvereniging zijn; 
• Rechtspersoonlijkheid hebben; 
• Een sporttak beoefenen die vermeld staat op de Vlaamse sporttakkenlijst of die wordt 

beoefend op de Olympische Spelen of de Wereldspelen; 
• Sportprestaties leveren op hoog niveau en/of beloftevolle jongeren voorbereiden om 

sportprestaties te leveren op hoog niveau 
Een hoog niveau is sterk afhankelijk van de beoefende sporttak en de (Antwerpse) 
populariteit van de sporttak.  
In de objectivering  van het niveau zal binnen dit reglement, naast de hoogte van de 
sportprestaties, ook rekening worden gehouden met de aanwezige topsportstructuur, 
topsportcultuur en de maatschappelijke return. 

 
§2 Voorwaarden individuele topsporter 
Om erkend te worden als subsidieerbare individuele topsporter van Antwerpen moet de topsporter 
een aanvraag doen en voldoen aan volgende voorwaarden op het ogenblik van de aanvraag: 

• Een sporttak beoefenen die vermeld staat op de Vlaamse sporttakkenlijst of die wordt 
beoefend op de Olympische Spelen of de wereldspelen; 

• Sportprestaties leveren op hoog niveau 
Een hoog niveau is sterk afhankelijk van de beoefende sporttak en de (Antwerpse) 
populariteit van de sporttak.  
In de objectivering  van het niveau zal binnen dit reglement, naast de hoogte van de 
sportprestaties, ook rekening worden gehouden met de topsportomkadering van de atleet en 
de maatschappelijke return. 

• de individuele topsporter moet een aantoonbare band hebben met de stad Antwerpen opdat 
hij/zij kan beschouwd worden als Antwerpenaar.  
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• de individuele topsporter dient aangesloten te zijn bij een door de federatie en/of bond 
erkende sportvereniging. 

• de sportvereniging dient de atleet te verzekeren (BA en lichamelijk letsel). 
 
§3 Voorwaarden samenwerkingsverband tussen Antwerpse (top)sportverenigingen 
Om erkend te worden als subsidieerbaar samenwerkingsverband moet het samenwerkingsverband 
een aanvraag doen en voldoen aan volgende voorwaarden op het ogenblik van de aanvraag: 

• Minstens één van de sportverenigingen voldoet aan de criteria om erkend te zijn als 
Antwerpse topsportvereniging 

• Bij voorkeur wordt er 1 overkoepelende juridische structuur opgericht. Indien deze 
overkoepelende juridische structuur afwezig is, fungeert 1 van de erkende Antwerpse 
sportverenigingen als prioritaire partner 

• Er is een samenwerkingsovereenkomst met duidelijke taakafspraken en een bepaling van 
de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van elke partij. 

 
Artikel 3 Aanvraag erkenning en subsidies topsport 
 
De aanvraag bestaat uit volgende onderdelen: 
§1 voor topsportverenigingen en samenwerkingsverbanden 

• Beschrijving van de aanwezige topsportstructuur. 
• Beschrijving van de topsportwerking en/of beschrijving hoe beloftevolle jongeren worden 

voorbereid om sportprestaties te leveren op hoog niveau. 
• Beschrijving van de geleverde sportprestaties op hoog niveau/doorgroei beloftevolle 

jongeren 
• Beschrijving van de toekomstige ambities op structureel, sporttechnisch, zakelijk en 

sportief  vlak 
• Een financieel plan dat een overzicht geeft van hoe het financieel beheer wordt gevoerd. Het 

bevat een begroting van het komende jaar en een financieel verslag van het voorbije jaar.  
De begroting vermeld duidelijk wat gefinancierd wordt met eigen middelen, wat elders wordt 
gesubsidieerd en wat er extra kan gefinancierd worden indien er subsidies verkregen worden. 
Indien er een verslag van een bedrijfsrevisor beschikbaar is, wordt dit bijgevoegd. 

• Beschrijving van de maatschappelijke resultaten die de topsportvereniging of het 
samenwerkingsverband behaalt/wenst te behalen op vlak van: 

o jeugdwerking; 
o integratie; 
o samenhorigheid, fierheid; 
o individuele ontplooiing; 
o samenwerking met buurt/school/andere sportverenigingen/…; 
o een uitgebreid en divers aanbod om doelgroepen kansen te geven; 
o promotie van sport en stad; 
o ethisch en medisch verantwoord sporten; 
o stimuleren van een gezonde levensstijl; 
o uitdragen sporttechnische en andere kennis naar andere Antwerpse 

sportverenigingen… 
o voorbeeldfunctie 
o supportersacties 
o accommodatie verder ontwikkelen en openstellen 
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o ….  

 
§2 voor topsportatleten 
 

• Beschrijving van de geleverde sportprestaties op hoog niveau 
• Beschrijving van de sporttechnische en administratieve omkadering 
• Beschrijving van de toekomstige ambities 
• Beschrijving van de maatschappelijke resultaten die de topsportatleet behaalt/wenst te 

behalen op vlak van: 
o Samenhorigheid en fierheid; 
o individuele ontplooiing; 
o promotie van sport en stad; 
o voorbeeldfunctie 

� ethisch en medisch verantwoord sporten; 
� stimuleren van een gezonde levensstijl; 
� … 

o …. 
• Een financieel plan dat een overzicht geeft van hoe het financieel beheer wordt gevoerd. Het 

bevat een gedetailleerde begroting met indicatie van de meerwaarde van de subsidie voor de 
atleet en de return die de atleet kan leveren aan het sportpromotiebeleid van de stad. 
De begroting vermeld duidelijk wat gefinancierd wordt met eigen middelen, wat elders wordt 
gesubsidieerd en wat er extra kan gefinancierd worden indien er subsidies verkregen worden. 

 
 
Artikel 4 Procedure  
 
§1 Aanvraag 
 
De aanvraag tot erkenning en subsidiëring kan men enkel indienen bij vzw Antwerpen Sportstad. 
De aanvraag gebeurt digitaal via de daartoe voorziene website.  De aanvraag wordt ingediend 
uiterlijk 28 februari. Uiterlijk 15 maart krijgt de aanvrager melding of er al dan niet informatie 
ontbreekt. De aanvrager krijgt twee weken de tijd, na de kennisgeving, om de nodige informatie 
aan te leveren. 
 
§2 Beoordelingscriteria 
 
De aanvraag wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie rekening houdend met volgende 
criteria: 

• Sportieve prestaties  
• Populariteit sporttak, sportvereniging en/of atleet 
•  Aanwezigheid topsportstructuur en topsportcultuur 
• De financiële en inhoudelijke haalbaarheid (op basis van het financieel plan) 
• De vooropgestelde ambities 
• De beoogde maatschappelijke resultaten op vlak van sportpromotie, mentale en fysieke 

gezondheid, individuele ontplooiing en samenhorigheid. 
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§3 Beoordelingscommissie 
 
De beoordelingscommissie beoordeelt alle aanvragen en maakt haar advies over aan de raad van 
bestuur van de vzw Antwerpen Sportstad. De beoordelingscommissie formuleert tevens aan de 
raad van bestuur van de vzw Antwerpen Sportstad de inhoudelijke krijtlijnen voor toewijzing van 
budgetten. 
 
De raad van bestuur zal elk jaar de nominatieve samenstelling meedelen aan het college van 
burgemeester en schepenen.  De leden van de beoordelingscommissie dienen de vergadering te 
verlaten indien zij rechtstreeks of via familiebanden betrokken zijn bij de besproken aanvraag. De 
beoordeling zal gebeuren binnen de krijtlijnen van het stedelijke meerjarenplan, het geldend 
sportbeleid en de accenten die door het stadsbestuur via dit reglement gelegd worden. 
 
§4 Beslissing 
 
Elke beslissing die betrekking heeft op het toekennen van de erkenning en de subsidiëring wordt 
genomen door de raad van bestuur van de vzw Antwerpen Sportstad. 

Zodra het college van burgemeester en schepenen hiervan kennis heeft genomen wordt de 
aanvrager op de hoogte gebracht via de door de vzw Antwerpen Sportstad daarvoor voorziene 
kanalen.  

Artikel 5 Looptijd erkenning en subsidiëring 
 
Er kan een erkenning en subsidiëring aangevraagd worden met een maximum looptijd van 3 jaar. 
De aanvrager dient te motiveren wanneer een principiële goedkeuring over 2 of 3 jaar gevraagd 
wordt. 
 
De toekenning van de erkenning en subsidies gebeurt jaarlijks en is onder voorbehoud van 
voldoende middelen binnen het fonds. Indien een meerjarige subsidiëring wordt toegezegd, dient: 
• de aanvrager elk jaar aan te tonen dat er aan de voorwaarden tot subsidiëring blijvend wordt 

voldaan; 
• de aanvrager een grondige jaarlijkse evaluatie op te maken met eventueel een voorstel tot 

bijsturing. 
 
Artikel 6 Toekenning erkenning en subsidies 
 
De grootte van de ondersteuning is afhankelijk van het ingediende dossier en de beschikbare 
kredieten ingeschreven voor het topsportfonds, waarvan de stedelijke bijdrage jaarlijks wordt 
voorzien op de stedelijke begroting. De raad van bestuur kan voor de projectsubsidies jaarlijks 
maximumbedragen vaststellen. 
 
Volgende mogelijke beslissingen kunnen genomen worden: 

• Geen erkenning als Antwerpse topsportvereniging, Antwerps 
topsportsamenwerkingsverband of Antwerps topsporter. 

• Erkenning als Antwerpse topsportvereniging, Antwerps topsportsamenwerkingsverband of 
Antwerpse topsportatleet zonder subsidies 
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• Erkenning als Antwerpse topsportvereniging, Antwerps topsportsamenwerkingsverband of 
Antwerpse topsportatleet met een forfaitaire toelage van maximum 5000 euro. 

• Erkenning als Antwerpse topsportvereniging of Antwerps topsportsamenwerkingsverband 
met een projectsubsidie. 

 
Artikel 7 Verplichting na goedkeuring erkenning en subsidies 
 
§1 Erkenning 
Tijdens de periode van erkenning moet blijvend voldaan worden aan de voorwaarden, 
geformuleerd in artikel 2. Zoniet kan de raad van bestuur van Antwerpen Sportstad vzw de 
erkenning opschorten of intrekken. 
 
§2 Erkenning en subsidiëring 
Er wordt een overeenkomst opgesteld tussen de subsidieverkrijger en vzw Antwerpen Sportstad. 
Deze overeenkomst omvat de doelstellingen, de resultaatsindicatoren, de acties, de 
uitbetalingsmodaliteiten en de wijze waarop de middelen dienen aangewend te worden. 
De subsidieverkrijger dient jaarlijks een inhoudelijk en financieel evaluatierapport voor te leggen. 
Uit dit rapport moet duidelijk blijken welke uitgevoerde acties geheel of gedeeltelijk gefinancierd 
werden door de verkregen subsidies. Dit rapport wordt voorgelegd aan de beoordelingscommissie. 
Op basis van dit rapport beslist de beoordelingscommissie of het project bij een meerjarensubsidie 
kan verder gaan. 
De subsidieverkrijger blijft tijdens de duur van de overeenkomst voldoen aan de voorwaarden, 
geformuleerd in artikel 2. 
 
Artikel 8 – Weigeren, opschorten of intrekken van erkenning en subsidiëring 
 

• De vzw Antwerpen Sportstad kan de erkenning en de subsidiëring van de sportvereniging 
weigeren, opschorten of intrekken indien de sportvereniging schulden heeft aan de stad 
Antwerpen, de vzw Antwerpen Sportstad of AG Vespa. Afbetalingsplannen die stipt 
worden opgevolgd worden niet aanzien als schuld; 

• De vzw Antwerpen Sportstad kan de erkenning en de subsidiëring van de sportvereniging 
weigeren, opschorten of intrekken indien de sportvereniging die gebruik maakt van 
stedelijke infrastructuur die wordt aangeboden in de vorm van een sportconcessie geen 
geldige of vervallen concessieovereenkomst heeft met AG Vespa. 

• De vzw Antwerpen Sportstad kan de erkenning en de subsidiëring van de sportvereniging 
weigeren, opschorten of intrekken indien de sportvereniging milieuonvriendelijk, 
kindonvriendelijk, dieronvriendelijk, discriminerend of racistisch ingesteld is. 

 
Artikel 9 Uitbetaling subsidies 
 
De toelage zal, na goedkeuring van de stedelijke begroting en na ontvangst van een door alle 
betrokken partijen ondertekende overeenkomst, in schijven uitbetaald worden. 
§1 Forfaitaire toelage 
De forfaitaire toelage wordt in twee schijven uitbetaald: een eerste schijf van 80% na 
ondertekening van de overeenkomst. Een tweede schijf van 20% na evaluatie van het afgelopen 
werkingsjaar 
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§2 Projectsubsidies 
De projectsubsidie wordt in drie schijven uitbetaald. Bij ondertekening van de overeenkomst of na 
tussentijdse gunstige evaluatie van de overeenkomst krijgt de subsidieverkrijger een voorschot van 
50%. Wanneer 50% van de totale kosten op jaarbasis is uitgegeven en bewezen krijgt de 
sportvereniging een 2de voorschot van 40%. Indien de totale kost op jaarbasis is uitgegeven en 
bewezen krijgt de subsidieverkrijger het saldo van 10%. 
 
Artikel 10 Controle  
 
De vzw Antwerpen Sportstad heeft steeds het recht om ter plaatse na te gaan of de verleende 
toelage werd aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend. De controle op de toelage 
gebeurt door personeelsleden van de vzw Antwerpen Sportstad, van de stad Antwerpen of door 
externen, daartoe aangeduid door de vzw Antwerpen Sportstad of de stad Antwerpen. 
 
Binnen de vzw Antwerpen Sportstad is een accountmanagementsysteem om problemen pro-actief 
op te volgen. 
 
De subsidieverkrijger verbindt zich ertoe de haar toegekende middelen te beheren als een goede 
huisvader. 
 
De sportvereniging zal een boekhouding voeren conform de geldende wetgeving. De vzw 
Antwerpen Sportstad heeft het recht om door haar eigen inspecteurs of door een externe 
bedrijfsrevisor onaangekondigde controles van de boekhouding te laten uitvoeren.  
Het samenwerkingsverband zal op vooraf bepaalde tijdstippen haar facturen indienen en hierop 
gecontroleerd en afgerekend worden.  
 
In de volgende gevallen zal de vzw Antwerpen Sportstad het voorziene subsidiesaldo niet 
uitbetalen en is de sportvereniging/samenwerkingsverband/individuele topsporter verplicht de 
toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terug te betalen: 
• als zij/hij de subsidie niet aanwendt voor het doel waarvoor zij is toegekend, de toegekende 

topsportsubsidies niet of slechts gedeeltelijk gebruikt werd voor zaken die stroken met de 
aangeleverde informatie in het topsportdossier, of als eender welke voorwaarde of artikel 
vermeld in dit reglement niet correct wordt nageleefd 

• als zij/hij de gevraagde verantwoordingsstukken niet of niet correct voorlegt; 
• als zij/hij zich verzet tegen controle; 
• als kan aangetoond worden dat er dubbele subsidiëring is. 
 
Indien uit de voorgelegde jaarrekening blijkt dat één of meer door vzw Antwerpen Sportstad niet 
aanvaarde reservefondsen werden aangelegd, of dat de door de vzw Antwerpen Sportstad ter 
beschikking gestelde middelen niet volledig gebruikt werden, of dat de door de vzw Antwerpen 
Sportstad ter beschikking gestelde middelen aangewend werden voor een herbesteding, dan kan 
het bedrag hiervan in mindering worden gebracht op het subsidiesaldo en/of op mogelijke subsidie 
van het daarop volgende jaar. 
 
Artikel 11 Onverenigbaarheden 
 
De toegekende topsportsubsidies mogen op geen enkele wijze overlappen met eender welke 
andere toegekende subsidie, ongeacht door welk orgaan of overheid deze subsidie werd toegekend. 
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Aanvullende subsidiëring is mogelijk, dubbele subsidiëring niet. De 
topsportvereniging/samenwerkingsverband/individuele topsporter is verplicht om alle eventuele 
overlappingen ogenblikkelijk en indien mogelijk preventief te melden aan de vzw Antwerpen 
Sportstad. 
 
Artikel 12 Afstand verhaal en verantwoordelijkheid  
 
De stad Antwerpen of vzw Antwerpen Sportstad kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij 
eventuele letsels. Indien de ondersteunde individuele topsporter omwille medische, juridische of 
andere redenen zijn sport voor (on)bepaalde tijd niet kan uitoefenen, worden gedurende die 
periode de middelen niet toegekend. Indien er op het einde van het subsidiejaar een overschot 
blijkt te zijn door de hierboven vermelde reden, zal het resterende bedrag teruggevorderd worden 
door vzw Antwerpen Sportstad.  
 
Artikel 13 
 
Dit reglement gaat in voege zodra het is goedgekeurd door de gemeenteraad en vervangt het 
voormalig reglement topsportsubsidies voor topsportwerking of gewijzigde versies ervan. 
 
Voor zover er in dit reglement niet van wordt afgeweken zijn op het verlenen van de subsidies ook 
van toepassing: 
• de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending 

van sommige toelagen; 
• het reglement op de toelagen van de stad Antwerpen van 18 december 2006. 
 
Artikel 14 – 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. 


