Reglement voor de toekenning van investeringssubsidies voor sportinfrastructuur

Uitgangspunten
Het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt uitgetekend op basis van de noden in
het Brussels hoofdstedelijk gewest via een voortdurend overleg met de actoren op het veld en via
diverse advieswerkgroepen. Eén van de belangrijkste noden die werden gesignaleerd is de nood aan
aangepaste infrastructuur. Door het verlenen van investeringssubsidies helpt de Vlaamse
Gemeenschapscommissie talrijke initiatieven om een veilige en aangepaste infrastructuur ter
beschikking te hebben voor de uitbouw van een kwalitatieve werking.
Deze nood bestaat ook wat betreft de infrastructuur voor een sportieve vrijetijdsbesteding. Binnen
het VGC-sportbeleid streeft men daarom enerzijds naar een optimale benutting van de bestaande
sportinfrastructuur en anderzijds naar de ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe
infrastructuur.
In het verleden is de Vlaamse Gemeenschapscommissie er via de toekenning van
investeringssubsidies in geslaagd om meer kwaliteitsvolle sportinfrastructuur ter beschikking te
stellen van de Nederlandstalige Brusselse werkingen.
Een reglementerend kader dringt zich echter op om duidelijkheid te creëren over de
subsidievoorwaarden.
Voor haar investeringssubsidies opteert de Vlaamse Gemeenschapscommissie uitdrukkelijk voor
een beleid ter ondersteuning van de initiatiefnemer, die maximaal geresponsabiliseerd wordt voor
het beheer van de infrastructuur.
Dit reglement bepaalt de selectiecriteria en de modaliteiten voor het toekennen van
investeringssubsidies voor sportinfrastructuur.

Hoofdstuk
Hoofdstuk I : Algemene bepalingen
Artikel 1.1.Het College verleent investeringssubsidies binnen de perken van de beschikbare kredieten en onder
de voorwaarden zoals bepaald in dit reglement.
Artikel 2.2.Om voor subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschapscommissie in aanmerking te komen, moet
een initiatiefnemer minstens voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden:
- hij is Nederlandstalig georganiseerd en gebruikt het Nederlands in de werking en in alle
communicatie;
- hij moet eigenaar zijn of over een zakelijk recht en/of genotsrecht beschikken dat nog minstens
20 jaar geldt voor het onroerend goed waarvoor een aanvraag werd ingediend;
- natuurlijke personen worden uitgesloten van subsidiëring
- het project moet gerealiseerd worden op het grondgebied van het Brussels hoofdstedelijk gewest;
- de werking sluit aan bij de beleidsopties sport van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
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Artikel 3.3.De initiatiefnemer is verplicht zich te houden aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Hoofdstuk II
II : Voorwaarden tot het bekomen van een investeringssubsidie
Artikel 4 .Een investeringssubsidie kan worden toegekend voor de aankoop van een gebouw of terrein, een
nieuwbouw, de uitvoering van werken of de aankoop van vast en verplaatsbaar (sport)materiaal.
De aangekochte uitrusting moet duurzaam zijn en wordt beschouwd als behorend tot de
infrastructuur op lange termijn. De aankoop van klein sportmateriaal komt niet in aanmerking voor
een investeringssubsidie.
Artikel 5 ..Verenigingen, organisaties of instellingen die beroep wensen te doen op een investeringssubsidie
dienen hiervoor een aanvraagdossier in dat minstens volgende elementen bevat:
1° de nodige identificatiegegevens;
2° indien het een aanvraag betreft voor kosten voor bouw, uitbreiding, verbouwing: het
investeringsplan en het voorontwerp of ontwerp samengesteld overeenkomstig de richtlijnen in
bijlage I;
3° indien het een aankoop betreft voor de aankoop van een onroerend goed: het investeringsplan
en het aankoopdossier samengesteld overeenkomstig de richtlijnen in bijlage I;
4° indien het een aankoop van (sport)uitrusting betreft: inplantingplan, een lijst met beschrijving
van de gewenste uitrusting en een raming van de kostprijs.
5° indien het een co-subsidiëring betreft met Agion, GO! of VIPA moet de initiatiefnemer enkel
een kopie van het aanvraagdossier dat ingediend werd bij deze instanties indienen.
Artikel 6 .Volgende criteria worden in aanmerking genomen voor de toekenning van een investeringssubsidie:
a) de sporttechnische mogelijkheden van de infrastructuur: afmetingen, vorm van de infrastructuur
en gebruik voor verschillende sporttakken
b) de potentiële (naschoolse) gebruikers in de omgeving: erkende sportverenigingen, organisaties,
gemeenschapscentrum,…
c) de ligging binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest: in functie van de spreiding van het
sportaanbod en de bereikbaarheid
d) de toegankelijkheid voor personen met een handicap
e) de mogelijkheden voor de opstart van een sportief (vakantie)aanbod
f)

indien het gaat om uitrusting voor de sportinfrastructuur: de inspraak van de (potentiële)
gebruikers wat betreft de keuze van de uitrusting

Specifiek voor schoolsportinfrastructuur:
g) de naschoolse en buitenschoolse openstelling op gebouw- en beheertechnisch vlak
h) de bereidheid van de school om het beheer na de schooluren op zich te nemen
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Artikel 7 .1° Bij de toekenning van een investeringssubsidie wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten
tussen de initiatiefnemer en de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarin minimum volgende
bepalingen zijn opgenomen:
- de (naschoolse en buitenschoolse) openingsuren;
- de verhuurtarieven;
- de waarborgen voor prioritair gebruik van de infrastructuur door Nederlandstalige
Brusselse werkingen.
2° Het Collegelid bevoegd voor Sport wordt gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen.
Artikel 8.
8.De initiatiefnemer staat in voor het aanvragen van de nodige attesten en vergunningen die
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het project.

Hoofdstuk III
III : Subsidiëring
Artikel 9.
9.- Subsidiebedrag
1° Het bedrag van de investeringssubsidie wordt bepaald door het College van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie op voorlegging van de raming van de totale kostprijs of op
voorlegging van het gunningdossier en wordt berekend op basis hiervan, inclusief BTW.
2° De subsidieerbare kosten betreffen de kosten voor aankoop, bouw, uitbreiding, verbouwing en
uitrusting. Andere kosten zoals onderzoeks-, notaris-, architect-, of registratiekosten en kosten
voor de veiligheidscoördinator worden uitdrukkelijk uitgesloten van subsidiëring.
3° Bij de bepaling van het subsidiebedrag wordt rekening gehouden met subsidiebeloften van
andere subsidiërende instanties. De investeringssubsidie van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie zal maximaal een bedrag uitmaken tot 100% van de subsidieerbare
kosten.
4° Wanneer het een aankoop van een gebouw betreft, kan het subsidiebedrag nooit de venale
waarde van het gebouw overschrijden. Wanneer het een aankoop van een grond betreft, kan
het subsidiebedrag nooit de venale waarde van de grond overschrijden.
5° Indien het eindbedrag evenwel lager ligt dan de goedgekeurde investeringssubsidie zal de
investeringssubsidie teruggebracht worden in evenredigheid tot het eindbedrag.
6° Alle gevraagde bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk geacht worden voor de berekening
van de subsidie en/of voor de financiële controle moeten aan het College verstrekt worden.
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Artikel 10.
10.- Betalingsmodaliteiten
1° De investeringssubsidie wordt uitbetaald nadat de samenwerkingsovereenkomst vermeld in
artikel 7 ondertekend werd door beide partijen.
2° De investeringssubsidie wordt als geheel of in schijven uitgekeerd op grond van facturen die aan
de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden voorgelegd en wordt uitbetaald op de post- of
bankrekening van de initiatiefnemer.
3° De facturen mogen geen andere posten bevatten dan deze voorzien in het oorspronkelijk
goedgekeurde dossier. Meerwerken en bijkomende leveringen komen niet in aanmerking voor
subsidiëring.
4° Voor de aankoop van een onroerend goed wordt de investeringssubsidie in één schijf uitbetaald
op voorlegging van de geregistreerde aankoopakte of de aankoopakte met notarieel attest ter
bevestiging van de aanvraag voor registratie.
5° De algemeen directeur van de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport wordt gemachtigd om
het definitieve subsidiebedrag uit te betalen tot het maximumbedrag dat bepaald werd door het
College.
Artikel 11.11.1° Gedurende de afschrijvingstermijn van de investering behoudt de Vlaamse
Gemeenschapscommissie het recht om de bestemming en het gebruik van de middelen te
controleren en zo nodig tot herbestemming of terugvordering over te gaan.
2° Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de voorwaarden niet vervuld zijn, kan
het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de toegekende subsidie geheel of
gedeeltelijk terugvorderen en de initiatiefnemer eventueel tijdelijk van verdere subsidiëring
uitsluiten, ongeacht de toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende het afleggen van
onjuiste verklaringen.

Hoofdstuk IV
IV : Slotbepalingen
Artikel 12.12.Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kan geheel of gedeeltelijk ontheffing
verlenen van de voorwaarden en bepalingen van dit besluit, indien bijzondere omstandigheden
daartoe aanleiding geven.
De motivering van de ontheffing wordt opgenomen in een collegebesluit.
Artikel 13.
13.Indien aan een initiatiefnemer een investeringssubsidie wordt toegekend voor de aankoop, de
bouw, de uitbreiding of verbouwing van een infrastructuur moet de medewerking van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie duidelijk leesbaar in al haar publicaties en op de gevel van het pand
waarvoor de subsidie werd toegekend, vermeld worden, conform de richtlijnen hierover van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie. Tijdens de werken wordt een werfpaneel geplaatst met het
logo van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Indien aan een initiatiefnemer een investeringssubsidie wordt toegekend voor de uitrusting van een
infrastructuur moet de medewerking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie duidelijk leesbaar
in al haar publicaties vermeld worden, conform de richtlijnen hierover van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Artikel 14
14.Dit reglement treedt in werking op 26 september 2013.
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Bijlage I : Samenstelling der dossiers

1. Investeringsplan
Het investeringsplan bevat minstens volgende elementen:
1° Een beschrijving van de totaliteit van de investeringen die de initiatiefnemer in de komende 10
jaar wenst te doen, de fasering en de voorziene uitvoeringstermijnen met kostenraming.
2° Een schets van de bedoelde investeringswerkzaamheden.
3° Een financieel plan voor de bedoelde investeringen, gedetailleerd voor het project, vergezeld van
de balans, de exploitatierekening en de winst- en verliesrekening.
4° Eventueel een opdeling van de bedoelde investeringen in projecten en hun respectieve
uitvoeringstermijnen; een project kan hoogstens bestaan uit vier delen: a) de ruwbouw, b) de
technische uitrustingen, c) de afwerking en d) de uitrusting.

2. Werken en leveringen
1.1 Voorontwerp
1° Plannen:
-

inplantingplan + situatieplan

-

grondplannen van alle niveaus

-

doorsneden (langs- en dwarsdoorsnede)

-

gevels

-

schaal: grondplannen, doorsneden en gevels op 1%

2° Bondige beschrijving der werken met raming.
3° Beslissing van het opdrachtgevend bestuur.
4° Stedenbouwkundig attest.

1.2 Definitief ontwerp of uitvoeringsontwerp
1° Het bijzonder lastenkohier omvattende:
-

de administratieve bepalingen

-

de technische beschrijvingen

-

de gedetailleerde opmeting

-

de samenvattende opmeting

-

het inschrijvingsformulier

-

de gedetailleerde raming
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2° De plannen op schaal 2%:
-

grondplannen van alle niveaus

-

doorsneden: minimum één langs- en één dwarsdoorsnede

-

gevels

-

inplantingplan en situatieplan + liggingsplan

3° De bouwvergunning.
4° Advies van de brandweer.
5° De goedkeuringsbeslissing van het ontwerp.

3. Aankoop van een onroerend goed
Het aankoopdossier moet volgende documenten bevatten:
1° Een uittreksel uit de kadastrale legger en een kadastraal plan van de aan te kopen en de
aanpalende percelen.
2° Een liggingsplan op schaal 1/10.000.
3° De schatting opgemaakt door het bestuur der registratie en Domeinen of door het Comité tot
Aankoop, opgesplitst in:
a) de venale waarde van de gebouwen;
b) de venale waarde van de grond onder de gebouwen;
c) de venale waarde van de onbebouwde grond.
4° De beslissing tot aankoop van het initiatiefnemend bestuur en de vraag tot subsidiëring ervan.
5° De aankoopakte of het compromis tot aankoop of de optie tot aankoop.

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van het reglement voor
de toekenning van investeringssubsidies voor sportinfrastructuur nr. 20132014-0039 van 26-092013

De collegeleden,

Bruno DE LILLE

Brigitte GROUWELS

Guy VANHENGEL
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