REGLEMENT:
INVESTERINGSSUBSIDIES VOOR
SPORTCLUBS MET EIGEN
INFRASTRUCTUUR

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 24/04/2018

Artikel 1:
Het college van Burgemeester en schepenen kent jaarlijks binnen de in de begroting
voorziene kredieten aan één of meerdere sportclubs een subsidie toe voor het uitvoeren
van infrastructuur- en renovatiewerken en voor de aankoop van sportspecifieke
materialen die een verbetering van de sportaccommodatie beogen en onroerend zijn door
bestemming. De subsidie wordt toegekend per gebouw en niet per aanvragende
vereniging per gebouw. De sportraad brengt een advies uit over de aanvragen.
Artikel 2:
Voorwaarden in verband met de club
 De vereniging moet haar zetel en activiteiten hebben op het grondgebied van de
gemeente Londerzeel en erkend zijn door de sportraad.


De vereniging mag geen commerciële doeleinden nastreven noch activiteiten in die
zin ontplooien.



De vereniging moet rechtspersoonlijkheid hebben.



De vereniging dient van de gronden en/of gebouwen hetzij eigenaar te zijn hetzij
houder van een schriftelijk gevestigd recht dat nog minstens 10 jaar loopt vanaf de
datum van de voltooiing van de investering.



De vereniging dient de sportaccommodatie waarvoor een investeringstoelage wordt
aangevraagd zelf of door middel van een tussenpersoon te beheren of te
exploiteren.



De vereniging moet kunnen bewijzen dat zij de voorbije 5 jaar een gerichte
jeugdwerking heeft opgezet en de resultaten hiervan aantonen.

Artikel 3:
Voorwaarden in verband met de aard van de investering
Volgende investeringen komen in aanmerking voor betoelaging:
 Infrastructuurwerken in functie van veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid voor
personen met een beperking (velden, kleedkamers, sanitair …). De voorgestelde
werken mogen geen commercieel karakter hebben. Werken inzake toegankelijkheid
dienen vooraf voor advies voorgelegd aan het toegankelijkheidsbureau.


Renovatiewerken.



Aankoop van sportspecifieke materialen die een verbetering
sportaccommodatie beogen en onroerend zijn door bestemming.

van

de

De bouw of verbouwing van cafetaria’s of horecavoorzieningen zijn niet betoelaagbaar.
De infrastructuur moet voldoen aan de wetgeving betreffende de toegang van gebouwen
voor personen met beperkte mobiliteit
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Artikel 4:
Procedure
De aanvragen worden ingediend voor 1 februari van het desbetreffende begrotingsjaar.
Indien de vastgestelde gemeentelijke kredieten onvoldoende zijn om alle aanvragen te
betoelagen, wordt de toelage verminderd in functie van de grootte van de investering
(volgens de formule: bedrag van de subsidie waarop men recht heeft volgens het
reglement vermenigvuldigd met het bedrag voorzien in de begroting en gedeeld door de
som van de aangevraagde subsidiebedragen).
Alle aanvragen worden besproken en geadviseerd door de sportraad. Het college van
burgemeester en schepenen aanvaardt en berekent de toelage na kennisname van het
voornoemde advies.
De subsidie voor één project in het kader van dit reglement kan maximaal € 100.000,00
bedragen. De subsidie kan maximaal gespreid worden over 2 kalenderjaren.
Eénmaal een vereniging het subsidiebedrag van € 100.000,00 heeft bereikt worden geen
investeringssubsidies meer toegekend tot het einde van 2019.
Een vereniging kan voor meerdere projecten een aanvraag indienen zolang het
gecumuleerde bedrag van de subsidie niet meer bedraagt dan € 100.000,00 euro tot
einde 2019.
De aflijning van het begrip “project” gebeurt in overleg tussen het schepencollege en de
betrokken sportverenigingen.
Artikel 5:
Voorwaarde in verband met de toelagen
De gemeentelijke toelage wordt bepaald in verhouding tot de aangenomen
subsidieerbare investeringen :
a. Investeringen kleiner dan € 25.000,00: 70 % met een maximum van €
15.000,00
b. Investeringen tussen € 25.000,00 en € 100.000,00: 60 % met een maximum
van € 50.000,00
c. Investeringen boven € 100.000,00: 50% met een maximum van € 100.000,00
Na verificatie van de facturen zal de subsidie binnen de 60 dagen worden uitbetaald.
Artikel 6:
Voorwaarden in verband met het aanvraagdossier
Het aanvraagdossier dient de volgende documenten te bevatten:
 aanvraagformulier volgens het model gevoegd bij dit reglement


stedenbouwkundige vergunning zoals voorzien in de wetgeving op de stedenbouw
en ruimtelijke ordening



plan van het bouwwerk of de verbouwing met een gedetailleerde raming en
beschrijving (of voorstel van sportspecifiek materiaal)



afschrift van de eigendomstitel of van het schriftelijk gevestigd recht



schriftelijk akkoord van de grondeigenaar



brandvoorkomingsrapport



vermoedelijke datum van de aanvang der werken



meerjarenplanning met aanduiding van termijn en kostenraming

Artikel 7:
Overgangsbepalingen
De verenigingen die investeringssubsidies hebben genoten sinds de invoering van het
reglement op de investeringssubsidies in 2007 kunnen nog bijkomende subsidies
aanvragen in zoverre zij het maximumbedrag van € 100.000,00 nog niet hebben
overschreden.
Aanvragen kunnen ingediend worden tot in februari 2019.
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Artikel 8:
Er worden geen nieuwe renteloze leningen meer toegekend. De lopende renteloze
leningen blijven behouden.
Indien de vereniging een lening aangaat voor de werken verleent de gemeente een
bankwaarborg voor 50% van het leningsbedrag.
Artikel 9: projecten op gemeente-eigendom
Sportverenigingen die infrastructuur- en renovatiewerken uitvoeren die gelegen zijn op
gemeente-eigendom hebben toch de mogelijkheid om een renteloos voorschot of
renteloze lening aan te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. De
terugbetalingstermijn wordt bepaald in overleg met het schepencollege. Het dossier
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege of de gemeenteraad in functie
van de terugbetalingstermijn.
Aan de renteloze lening voor infrastructuur- en renovatiewerken die gelegen zijn op
gemeente-eigendom worden de volgende voorwaarden gekoppeld:








Verenigingen gaan zelf de lening aan.
De vereniging dient verplicht de financiële markt te raadplegen en te kiezen voor
de voordeligste oplossing. De aflossingstabel wordt ter goedkeuring voorgelegd
aan het schepencollege. De gemeente betaalt het interestbedrag van een lening
van maximum €500.000,00 terug.
De maximumduur van de lening bedraagt 30 jaar.
De gemeente verleent een bankwaarborg voor 100% van het leningsbedrag.
Bij niet terugbetaling van de lening door de vereniging wordt de terugbetaling van
de interesten door de gemeente onmiddellijk gestopt.
Bij niet terugbetaling van de lening verliest de vereniging elke vorm van andere
gemeentelijke subsidies totdat het bedrag van de borgstelling volledig is
aangezuiverd.

Artikel 10:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
reglement.
Artikel 11:
Inbreuken op de reglementering en bepalingen vermeld in dit reglement kunnen
aanleiding geven tot niet-betaling of terugvordering van de berekende toelagen.
Artikel 12:
Dit reglement treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 01 januari 2018.
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