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Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen  

Artikel 1.- 
Dit reglement regelt de uitvoering van de verordening nr. 91/19 van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie van 22 januari 1992 houdende de erkenning en subsidiëring van 
sportverenigingen, hierna ‘de Verordening’ genoemd.  
Artikel 2.- 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1° Subsidie: structurele subsidie 
2° Leden: sportende leden aangesloten bij de sportvereniging 
3° Gekwalificeerde trainer: een trainer met ofwel het diploma van master of bachelor in de 
lichamelijke opvoeding of daaraan gelijkgesteld, ofwel het diploma van kinesitherapie, ofwel 
minimum het diploma initiator van de Vlaamse Trainersschool, of zijnde student 2de professionele 
bachelor L.O., student 3de academische bachelor L.O. of houder van een ander getuigschrift of 
diploma in een bepaalde sporttak van gelijkwaardig niveau. 
4° Inclusief sporten: personen met een handicap nemen deel aan het sportieve aanbod van de 
sportvereniging samen met de leden zonder handicap. 
5° G-afdeling: een aparte afdeling binnen een sportvereniging met een regelmatig, aangepast 
sportief aanbod voor personen met een handicap. Het aangepast aanbod wordt gegeven door een 
gekwalificeerde lesgever en heeft minimum 3 sportende leden met een handicap. 
6° G-sportvereniging: een sportvereniging specifiek voor personen met een handicap met een 
regelmatig, aangepast aanbod voor deze doelgroep. 
7° Afdeling: een afzonderlijk aanbod binnen de sportvereniging, aangepast aan de doelgroep. 
 
Hoofdstuk I : Erkenning  
Artikel 3.- 
§ 1 Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkent een sportvereniging op 

basis van een aanvraagdossier waarin wordt aangetoond dat zij voldoet aan de 
voorwaarden van de Verordening. 
Het aanvraagdossier voor erkenning moet onder meer het volgende bevatten: 

a) samenstelling van het bestuur van de vereniging; 
b) de nodige identificatiegegevens (adres, telefoonnummer,…); 
c) een overzicht van de activiteiten tijdens het voorbije werkjaar; 
d) gegevens van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 

ongevallen, aangegaan op naam van de vereniging of de sportfederatie waarbij de 
vereniging is aangesloten. 

 
§ 2 Het aanvraagdossier bestaat uit voorgedrukte formulieren die de sportdienst jaarlijks  

rondstuurt aan de erkende sportverenigingen. 
 
Artikel 4.- 
§ 1 De aanvraag voor erkenning wordt uiterlijk voor 1 oktober bij de sportdienst ingediend. 
§ 2 De indieningtermijn vermeld in § 1 van dit artikel is niet van toepassing op startende 

sportverenigingen en sportverenigingen die in het werkjaar voorafgaand aan de aanvraag 
niet erkend waren. 
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Artikel 5.- 
§ 1 Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkent een startende 

sportvereniging voorlopig voor de duur van het lopende werkjaar op basis van een 
aanvraagdossier waarin aangetoond wordt dat zij voldoet aan de voorwaarden van de 
Verordening. 
Het aanvraagdossier voor erkenning moet onder meer het volgende bevatten: 

a) samenstelling van het bestuur van de vereniging; 
b) doelstelling en activiteitenbeschrijving; 
c) de nodige identificatiegegevens (adres, telefoonnummer,…); 
d) een voorstel van programma voor het werkjaar waarin de startsubsidie  

wordt aangevraagd en een postgewijze raming van de voorziene uitgaven; 
e) gegevens van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke 

ongevallen, aangegaan op naam van de vereniging of de sportfederatie 
waarbij de vereniging is aangesloten. 

De voor de aanvraag bestemde formulieren zijn te verkrijgen bij de sportdienst. 
 

oofdstuk II : SubsidiëringH   
Artikel 6.- 
§1 Op basis van artikel 8 van de Verordening en volgens de hierna volgende bepalingen 

verleent het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een startsubsidie aan 
startende sportverenigingen. 

§2 De forfaitaire startsubsidie bedraagt 250 EUR voor recreatieve en 500 EUR voor 
competitieve sportverenigingen. Een startende sportvereniging die zowel een 
competitieve als een recreatieve afdeling heeft, ontvangt 750 EUR . 

§ 3 Het jaarlijks budget voor de toekenning van de startsubsidies wordt bepaald door het 
College. Dit budget wordt afgetrokken van het globale krediet dat ter uitvoering van dit 
reglement op de begroting uitgetrokken wordt. 
 

Artikel 7.- 
§ 1 Op basis van artikel 6 van de Verordening en volgens de hierna volgende bepalingen 

verleent het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een subsidie aan 
(voorlopig) erkende sportverenigingen. 

§ 2 De sportverenigingen die gesubsidieerd worden door een Brusselse gemeente die een 
subsidie ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het decreet van 9 maart 
2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid, worden 
uitgesloten van subsidiëring in het kader van dit reglement.  

 
Artikel 8.- 
§ 1 De subsidie wordt berekend op basis van een aanvraagdossier (de verklaringen ingevuld 

op de aanvraagformulieren opgesteld door de sportdienst) en bestaat uit een basissubsidie 
en een werkingssubsidie.  

§ 2 De basissubsidie bestaat uit: 
- categoriesubsidie: een forfaitair bedrag afhankelijk van de categorie waarin een 

sportvereniging zich bevindt. Aan elke categorie worden een aantal voorwaarden gesteld 
met aparte voorwaarden voor G-sportverenigingen (artikel 10). 

- een subsidie voor deelname aan competitie: een forfaitair bedrag indien voldaan wordt 
aan de voorwaarden gesteld in artikel 11 van dit reglement. 

- een huursubsidie: een tussenkomst van maximum 50% in de kosten gemaakt voor de 
huur van infrastructuur voor de organisatie van sportieve activiteiten van de vereniging 
indien voldaan is aan de voorwaarden gesteld in artikel 12 van dit reglement en met een 
maximumbedrag per sportvereniging dat jaarlijks vastgelegd wordt door het College na 
advies van de sportraad. 
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Het totaalbedrag voor de huursubsidie bedraagt niet meer dan 40% van het totale krediet 
uitgetrokken voor de uitvoering van dit reglement. 
 

§ 3 De werkingssubsidie wordt bepaald aan de hand van het puntenstelsel toegevoegd in dit 
reglement. 
 

Artikel 9.- 
§ 1 De berekening van de subsidie gebeurt als volgt: 

Het bedrag dat ter uitvoering van dit reglement op de begroting uitgetrokken wordt 
(globaal krediet minus het budget voor startsubsidies) wordt verminderd met het bedrag 
voor de basissubsidie. Het totaalbedrag voor de huursubsidie bedraagt echter niet meer 
dan 40% van het totale krediet uitgetrokken voor de uitvoering van dit reglement. 
 
Op basis van dit restbedrag wordt voor elke erkende sportvereniging uit (G-)categorie A, 
B en C de werkingssubsidie berekend. 

§ 2 De berekening van de werkingssubsidie geschiedt als volgt: 
- Voor elke sportvereniging wordt het aantal punten berekend op basis van haar 

aanvraagdossier. 
- De door alle sportverenigingen behaalde punten worden samengeteld. 
- Het restbedrag wordt gedeeld door het totaal aantal behaalde punten. Het quotiënt daarvan 

is de waarde van 1 punt. 
- Per sportvereniging wordt het bedrag dat overeenstemt met 1 punt vermenigvuldigd met 

het aantal behaalde punten. 
Dit product vormt de werkingssubsidie. 

§ 3 De subsidie is gelijk aan de optelsom van de basissubsidie en de werkingssubsidie.  
 
Artikel 10.- 
§ 1 De erkende sportverenigingen worden ingedeeld in verschillende categorieën: 

1° Een sportvereniging behoort tot categorie A indien zij voldoet aan volgende 
voorwaarden: 
a) de sportvereniging is aangesloten bij een Vlaamse sportfederatie indien deze bestaat voor 

de door haar aangeboden sporttak;  
b) de sportvereniging heeft minstens 1 trainer die minimum 1 uur training geeft per week en 

die minimum 1 van volgende kwalificaties bezit: trainer B Vlaamse Trainersschool, 
laatstejaarsstudent lichamelijke opvoeding of houder zijn van een getuigschrift of diploma 
van gelijkwaardig niveau; 

c) de sportvereniging heeft minimum 20 leden; 
d) de sportvereniging heeft zowel een volwassenenafdeling als een jeugdafdeling. De 

jeugdafdeling bedraagt minstens 25% van het totale ledenaantal; 
e) de sportvereniging heeft minimum een werking van 6 uur per week waarvan minimum 2 

uur per week is voorbehouden voor de jeugdafdeling gedurende minimum 30 weken van 
het werkjaar;  

f) minimum 3 uur per week wordt de training gegeven door een gekwalificeerde trainer; 
g) de sportvereniging heeft een vzw-statuut; 
h) de sportvereniging heeft naast een competitieve afdeling een afdeling voorbehouden voor 

leden die enkel aan recreatieve sportbeoefening willen doen. 
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2° Een sportvereniging behoort tot categorie B indien zij voldoet aan volgende  
voorwaarden:  
a) de sportvereniging heeft minstens 1 trainer die minimum 1 uur training geeft per week en 

die minimum 1 van volgende kwalificaties bezit: trainer B Vlaamse Trainersschool, 
laatstejaarsstudent lichamelijke opvoeding of houder zijn van een getuigschrift of diploma 
van gelijkwaardig niveau; 

b) de sportvereniging heeft minimum 20 leden; 
c) de sportvereniging heeft minimum een werking van 2 uur per week gedurende minimum 

30 weken van het werkjaar; 
d) de sportvereniging heeft een vzw-statuut. 
 
3° Een sportvereniging behoort tot categorie C indien zij voldoet aan volgende  
voorwaarden: 
a) de sportvereniging heeft minimum 10 leden; 
b) de sportvereniging heeft minimum een werking van 1 uur per week gedurende minimum 

30 weken van het werkjaar. 
 
4° Een sportvereniging behoort tot categorie D indien zij voldoet aan volgende  
voorwaarden: 
a) de sportvereniging heeft minimum 10 leden; 
b) de sportvereniging heeft minimum een werking van 1 uur per maand gedurende minimum 

10 maanden van het werkjaar. 
 
5° Een sportvereniging behoort tot de categorie ‘bedrijfssportverenigingen’ indien zij  
voldoet aan volgende voorwaarden: 
a) de sportvereniging is aangesloten bij de Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden vzw; 
b) de sportvereniging heeft minimum 10 leden; 
c) de sportvereniging heeft minimum een werking van 1 uur per maand gedurende minimum 

10 maanden van het werkjaar. 
 

§ 2  De basissubsidie voor de verschillende categorieën zoals beschreven in § 1 van dit artikel 
bedraagt: 
- Voor sportverenigingen in categorie A:  1.000 EUR 
- Voor sportverenigingen in categorie B:  600 EUR 
- Voor sportverenigingen in categorie C:  200 EUR 
- Voor sportverenigingen in categorie D:  150 EUR 
- Voor bedrijfssportverenigingen:  150 EUR 
 

§ 3 De erkende G-sportverenigingen worden ingedeeld in verschillende categorieën: 
1° Een sportvereniging behoort tot G-categorie A indien zij voldoet aan volgende 
voorwaarden: 
a) de sportvereniging is aangesloten bij een Vlaamse sportfederatie indien deze bestaat voor 

de door haar aangeboden sporttak;  
b) de sportvereniging heeft minstens 1 trainer die minimum 1 uur training geeft per week en 

die op sporttechnisch gebied minimum 1 van volgende kwalificaties bezit: trainer B 
Vlaamse Trainersschool, laatstejaarsstudent lichamelijke opvoeding of houder zijn van 
een getuigschrift of diploma van gelijkwaardig niveau. Deze trainer heeft ook een 
handicapspecifieke opleiding genoten. 

c) de sportvereniging heeft minimum 10 leden met een handicap; 
d) de sportvereniging heeft minimum een werking van 2 trainingen per week gedurende 

minimum 30 weken van het werkjaar; 
e) de sportvereniging heeft een vzw-statuut. 
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2° Een sportvereniging behoort tot G-categorie B indien zij voldoet aan volgende  
voorwaarden:  
a) de sportvereniging is aangesloten bij een Vlaamse sportfederatie indien deze bestaat voor 

de door haar aangeboden sporttak;  
b) de sportvereniging heeft minstens 1 trainer die minimum 1 uur training geeft  per week en 

die ofwel gekwalificeerd is op sporttechnisch gebied en ervaring heeft op 
handicapspecifiek gebied ofwel gekwalificeerd is op handicapspecifiek gebied en 
ervaring kan voorleggen op sporttechnisch gebied; 

c) de sportvereniging heeft minimum 10 leden met een handicap; 
d) de sportvereniging heeft minimum een werking van 1 training per week gedurende 

minimum 30 weken van het werkjaar. 
 
3° Een sportvereniging behoort tot G-categorie C indien zij voldoet aan volgende  
voorwaarden: 
a) de sportvereniging heeft minstens 1 trainer die minimum 1 training geeft per maand en 

die ofwel ervaring heeft op sporttechnisch gebied ofwel op handicapspecifiek gebied;  
b) de sportvereniging heeft minimum 5 leden met een handicap; 
c) de sportvereniging heeft minimum een werking van 1 training per maand gedurende 

minimum 10 maanden van het werkjaar. 
 
§ 4  De basissubsidie voor de verschillende G-categorieën zoals beschreven in § 3 van dit 

artikel bedraagt: 
- Voor sportverenigingen in G-categorie A:  1.000 EUR 
- Voor sportverenigingen in G-categorie B:  600 EUR 
- Voor sportverenigingen in G-categorie C:  200 EUR 
 

Artikel 11.- 
§ 1 Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie verleent een extra subsidie van 

250 EUR per ploeg aan erkende sportverenigingen die een ploeg van minimum 5 
personen heeft die deelneemt deel aan de competitiemomenten die vermeld staan op de 
kalender van de overeenkomstige sportfederatie en waarvan de spelers minimum 6 jaar 
oud zijn en geen vergoeding ontvangen, indien deze ploeg voldoet aan de volgende 
voorwaarde: 
- de ploeg heeft minstens 1 uur training per week gegeven door een gekwalificeerde  

trainer en dit gedurende minimum 30 weken van het werkjaar.  
 

§ 2 Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie verleent aan erkende 
sportverenigingen een extra subsidie van 25 EUR per lid dat aan minimum 3 
competitiemomenten die vermeld staan op de kalender van de overeenkomstige 
sportfederatie deelneemt en dat minstens 6 jaar oud is, indien dit voldoet aan de volgende 
voorwaarde: 
- het lid krijgt minstens 1 uur training per week gegeven door een gekwalificeerde  

trainer en dit gedurende minimum 30 weken van het werkjaar.  
 

§ 3  Een erkende sportvereniging kan een subsidie aanvragen ofwel voor ploegen in 
competitie ofwel voor individuele leden in competitie. Een combinatie van beide is 
uitgesloten. 
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Artikel 12.- 
§ 1 Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie verleent aan erkende 

sportverenigingen een huursubsidie zoals bepaald in artikel 8 van dit reglement indien zij 
voldoet aan volgende voorwaarden: 

 
1° De gebruikte infrastructuur is gelegen in het Brussels hoofdstedelijk gewest.  
 
2° Uit het aanvraagdossier blijkt dat wordt voldaan aan minstens 3 van volgende  

voorwaarden: 
a) de sportvereniging heeft aandacht voor veiligheid bij het gebruik van de 

infrastructuur: 
- bij het begin van het seizoen wordt de vluchtroute getoond en wordt de 

procedure voor evacuatie uitgelegd; 
- de lesgever kent de vluchtwegen van de infrastructuur. 

b) er is een EHBO-koffer aanwezig in de infrastructuur;  
c) de gehuurde infrastructuur voldoet aan de eisen gesteld door de sportfederatie voor 

de beoefening van de sporttak; 
d) de sportvereniging onderschrijft het reglement voor gebruik van de infrastructuur: 

- de gemaakte afspraken tussen sportvereniging en verhuurder worden 
opgenomen in het huishoudelijk reglement van de sportvereniging; 

- het huishoudelijk reglement maakt gewag van afspraken rond respect voor 
materiaal en infrastructuur. 

e) de infrastructuur is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
 

Artikel 13.- 
Alle gevraagde bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk geacht worden voor de berekening 
van de subsidies en/of voor de financiële controle moeten aan de sportdienst verstrekt worden. 
 
Artikel 14.- 
De subsidie wordt uitgekeerd door overschrijving op de post- of bankrekening van de 
sportvereniging. 
 
Artikel 15.- 
§ 1 De toekenning door het College van de categoriesubsidie voor het lopende werkjaar 

gebeurt jaarlijks voor 1 maart. De categorie van de sportvereniging wordt bepaald op 
basis van het subsidiedossier van het vorige werkjaar. 

§ 2 De toekenning door het College van de subsidie voor ploegen in competitie, de 
huursubsidie en de werkingssubsidie gebeurt jaarlijks voor 1 december. 

 
Artikel 16.- 
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt, kan het College de toegekende subsidie 
geheel of gedeeltelijk terugvorderen en eventueel de vereniging tijdelijk uitsluiten van verdere 
subsidiëring, ongeacht de toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende het afleggen van 
onjuiste verklaringen. 
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Hoofdstuk III : Slot- en overgangsbepalingen 
 
Artikel 17.- 
De toepassing van de voorwaarde gesteld in artikel 10, § 1, 2°, d) gaat pas in vanaf werkjaar 
2010-2011. 
 
Artikel 18.- 
Een erkende sportvereniging die, bij gelijkblijvende werking, door toepassing van dit reglement 
voor het werkjaar 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 recht heeft op minder subsidies in 
vergelijking met het toegekende subsidiebedrag voor het werkjaar 2006-2007, krijgt een 
aanvullende overgangssubsidie.  
Deze aanvullende subsidie is gelijk aan het verschil tussen de toegekende subsidie in het kader 
van dit reglement en de toegekende subsidie voor het werkjaar 2006-2007. Bij de vergelijking 
wordt rekening gehouden met het bedrag van de huursubsidie in beide aanvragen. Een lager 
bedrag voor de huursubsidie zal niet gecompenseerd worden. 
 
Artikel 19.- 
Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het College, na advies van de 
sportraad, geheel of gedeeltelijk vrijstelling verlenen in het voldoen aan bepaalde voorwaarden en 
bepalingen die in dit reglement zijn gesteld. De motivering van de vrijstelling zal in het 
desbetreffende besluit opgenomen worden. 
 
Artikel 20.- 
De basissubsidie en de werkingssubsidie worden voor het werkjaar 2007-2008 gelijktijdig 
toegekend door het College. 
 
Artikel 21.- 
Een erkende sportvereniging die aangesloten is bij een unitaire sportfederatie die niet wenst te 
splitsen in een Vlaamse en Franstalige vleugel komt ook in aanmerking voor (G-)categorie A. 
 
Artikel 22.- 
Voor het inschatten van het niveau van een getuigschrift of diploma wordt de assimilatietabel van 
deVlaamse Trainersschool gehanteerd. Diploma’s en getuigschriften die daarin niet opgenomen 
zijn, worden voorgelegd aan de sportraad.  
 
Artikel 23.- 
Indien een sportvereniging niet voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning van een 
categoriesubsidie wordt zij uitgesloten van elke subsidie binnen het kader van dit reglement. 
 
Artikel 24.- 
 
§ 1 Aanvragen voor erkenning van verenigingen waarvan de activiteit geen fysieke inspanning omvat 
en die niet erkend waren voor het werkjaar 2007-2008, worden niet meer aanvaard vanaf werkjaar 
2008-2009. 

§ 2 Verenigingen waarvan de activiteit geen fysieke inspanning omvat en die voor het werkjaar 2007-
2008 een werkingssubsidie ontvangen hebben, komen vanaf werkjaar 2010-2011 niet meer in 
aanmerking voor erkenning en subsidiëring binnen het kader van dit reglement.  
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PUNTENSTELSEL 
 Aantal punten 
Leden - 18 jaar max. 50 
schijf van 10 sportende leden 2 
Leden + 18 jaar max. 25 
schijf van 10 sportende leden 
 
*voor inclusief sporten telt 1 persoon met een beperking voor 4 leden 
*voor G-sportverenigingen: schijf van 5 sportende leden met een beperking 

1 

Begeleiding  
Het puntenaantal van een trainer wordt vermenigvuldigd met het aantal uur per week dat hij/zij les 
geeft in de sportvereniging. 
trainer met 5 jaar ervaring 2 
initiator Vlaamse Trainersschool, student 2de professionele bachelor L.O., 
student 3de academische bachelor L.O. 

6 

trainer B Vlaamse Trainsersschool, laatstejaarsstudent L.O. of houder van 
een kwalificatie in een bepaalde sporttak 

8 

trainer A Vlaamse Trainersschool, bachelor of master L.O., kinesist 10 
Toegankelijkheid max. 40 
maatregel voor het wegnemen van financiële, fysieke of culturele drempels 8 per maatregel 
G-afdeling in de sportvereniging 25 
Communicatie  
Nederlandstalige website die voldoet aan volgende voorwaarden: 
a) vermelding van: 
- naam en contactgegevens van vereniging 
- statuten of huishoudelijk reglement (indien bestaande) 
- structuur van vereniging + vermelding bestuursleden 
- informatie over lidgelden 
- informatie over trainingsuren en -locatie 
b) bevat de meest recente informatie 

10 

Nederlandstalig periodiek magazine dat voldoet aan volgende 
voorwaarden: 
a) verschijnt minimum 5 keer per werkjaar 
b) bevat nieuws over de interne werking en activiteiten van de  

 vereniging 

10 

Nederlandstalige (digitale) circulaire 3 
Inspraak & beleidsparticipatie  
Lid van algemene vergadering van de VGC-sportraad  
(minimum 1 x aanwezig op vergadering per jaar) 

5 

Sportpromotie max. 15 
Organisatie van opendeuractiviteit of medewerking aan sportpromotionele 
initiatieven van gemeente, gemeenschapscentrum, scholen, VGC-
sportdienst,… 

5 
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