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de Vlaamse Gemeenschapscommissie
I. MEMORIE VAN TOELICHTING
1. Algemene toelichting
Deze verordening wil een kader scheppen voor het ondersteunende
sportbeleid van de VGC.
De huidige verordeningen binnen het beleidsdomein Sport dateren al
van 1992. Het gaat over de verordening houdende de erkenning en
subsidiëring van sportverenigingen en de verordening houdende het
verlenen van subsidies voor sportprojecten. Ook de
uitvoeringsbesluiten van deze verordeningen zijn aan een
actualisering toe.
Daarnaast zijn er in de loop van de jaren veel bijkomende
reglementeringen goedgekeurd, zoals ‘leidraad’ voor ondersteuning
van sportkampen, subsidies voor naschoolse sportprojecten, subsidies
voor kadervorming en een tussenkomst voor sportlesgevers. Bovendien
worden er ook jaarlijkse subsidies zonder reglementering toegekend,
bijvoorbeeld de huursubsidies voor sportorganisaties.
Deze verordening wil de diverse ondersteuningsvormen bundelen. In de
toekomst worden alle subsidies toegekend via een uitvoeringsbesluit
onder deze verordening. Deze actualisering zal het subsidiestelsel
harmonieuzer en overzichtelijker maken.
Een verdere afstemming van de verschillende ondersteuningsvormen
binnen de sportbevoegdheid is wenselijk om een meer coherent
ondersteuningsbeleid te voeren dat tegemoet komt aan de noden en de
behoeften binnen het Nederlandstalige Brusselse sportlandschap.
Tegelijk kan de VGC zo meer focussen op haar eigen
beleidsprioriteiten en deze die opgenomen zijn in het decreet lokaal
sportbeleid.
Sport is een zeer populaire vrijetijdsbesteding en daardoor ook een
bouwsteen van veel gemeenschapsvormende initiatieven. Een beleid
voeren betekent dan ook duidelijke keuzes maken: Welke initiatieven
vallen binnen het blikveld van het sportbeleid? Welke initiatieven
behoren eerder tot een ander beleidsdomein, maar hanteren wel een op
sport geënte methodiek?
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kwaliteitsvol ondersteund sportaanbod, waarbij inhoudelijke
invulling en omkadering hand in hand gaan. Dit kwaliteitsaspect is
een gemeenschappelijk uitgangspunt bij zowel projecten, vakantieinitiatieven, infrastructuur, vormingen en jaarwerkingen (zowel bij
sportverenigingen als bij het duurzaam sportaanbod buiten de
sportverenigingen).
Naast de zoektocht naar kwaliteit moedigt de VGC ook nieuwe
initiatieven aan. Bovendien is er ruimte voor experiment en dus ook
voor eventueel falen.

Naast het bieden van een ondersteunende kader heeft deze verordening
ook tot doel om iedereen die betrokken is bij het Nederlandstalige
Brusselse sportlandschap te verbinden in een netwerk.
Voor de doelgroep kinderen en jongeren is het Nederlandstalig
Brussels onderwijs een prioritaire partner van en voor het
sportbeleid van de VGC.
Er is ook bijzondere aandacht voor een verantwoord sportklimaat. De
Panathlonverklaring voor ethiek in de jeugdsport kan daarvoor
geëxtrapoleerd worden naar alle sporters.
Een nieuwe verordening hoeft niet te betekenen dat we alles
overboord gooien. Om een zekere continuïteit van beleid te
garanderen, worden waardevolle principes uit de huidige
verordeningen overgenomen in deze nieuwe verordening en in het
uitvoeringsbesluit.
Deze verordening is het resultaat van een participatief traject in
nauw overleg met de sportsector en de sportraad. De sportraad gaf op
6 maart een positief advies.
Voortvloeiend uit de specifieke nadruk binnen het beleidsplan voor
de kansengroepen ‘personen in armoede’ en ‘etnisch culturele
minderheden’, onderging deze verordening ook een armoedetoets door
het Brussels Platform Armoede en een bespreking binnen de VGCadviesraad Etnisch Culturele Minderheden (ECM).

2. Artikelsgewijze toelichting
Hoofdstuk 1
Artikel 1
Het artikel in de grondwet, waarnaar verwezen wordt in §1, bepaalt
dat de VGC in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor haar
gemeenschap onder meer bevoegd is voor culturele aangelegenheden.
Het ondersteunende sportbeleid van de VGC, waarnaar verwezen wordt
in §2, is de verzameling van beleidsuitvoerende maatregelen om het
Nederlandstalige sportlandschap in het tweetalige gebied BrusselHoofdstad zo kwalitatief mogelijk uit te bouwen en initiatieven
daartoe te stimuleren.

-4Deze maatregelen kaderen in sectorspecifieke decreten die in
Vlaanderen van toepassing zijn, onder meer het decreet van 6 juli
2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal
Sportbeleid, gewijzigd bij decreet van 8 november 2013 (en
uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Regering van 16 november 2012,
gewijzigd op 20 december 2013) en het decreet van 20 december 2013
inzake gezond en ethisch sporten (en uitvoeringsbesluit van de
Vlaamse Regering van 4 april 2014).
Het ondersteunende sportbeleid kadert ook in het strategisch
meerjarenplan 2016-2020 Cultuur, Jeugd en Sport van de VGC.
Artikel 2
Het begrip ‘sport’ en alles wat er bij komt kijken, laat zich
moeilijk in duidelijk afgelijnde definities vatten. Daarom worden er
in deze verordening alleen definities gegeven wanneer dat echt
noodzakelijk is. Het zijn de intenties en de concepten die centraal
staan.
1° De focus ligt op het sportaanbod in de vrije tijd. Initiatieven
buiten de vrije tijd worden ondersteund indien zij gelinkt worden
aan een duurzame sportbeoefening in de vrije tijd.
Door de nadruk te leggen op sporten of bewegen, vallen de
denksporten buiten het kader van deze verordening. De
denksportverenigingen kunnen voortaan een aanvraag indienen bij
sociaal-cultureel werk.
Met ‘Brusselaars’ wordt bedoeld: de individuen die in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad wonen en zij die het grondgebied
uitdrukkelijk gebruiken voor de uitoefening van hun activiteiten en
zich er daardoor mee verbonden voelen.
2°, 3° en 4° Sportverenigingen zijn onmiskenbare bakens van
standvastigheid en verenigingsleven binnen het sportlandschap. Leden
worden opgenomen in het sociaal weefsel van de vereniging en maken
als het ware deel uit van een familie. Sportverenigingen garanderen
ook een regelmatige sportbeoefening gedurende het jaar. De beoefende
sporttak moet ook opgenomen zijn op de sporttakkenlijst.
5° Meer en meer andere organisaties en instellingen uit diverse
sectoren (jeugd, gemeenschapscentra, onderwijs, welzijn, …) bieden
een waardevol duurzaam sportaanbod aan. Om dit mogelijk te maken en
er voor te zorgen dat dit kwalitatief begeleid wordt, werd dit mee
opgenomen in deze verordening.
6° Deskundige begeleiding is een rode draad doorheen de hele
verordening. Vaak valt of staat de (verdere) deelname aan
sportinitiatieven met de manier waarop de begeleider de les of
training geeft.
7° Het is belangrijk dat sportinitiatieven toegankelijk zijn voor
iedereen. Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de
context (leeftijd, setting, …).
9°, 10°, 11°, 12° ‘Personen met een beperking’ zijn een doelgroep
waarvoor er binnen het sportbeleid veel aandacht is. Waar mogelijk
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voor de doelgroep noodzakelijk. Zo zijn er specifieke Gsportverenigingen (vb. torbal) en reguliere sportverenigingen met
een G-afdeling. In functie van G-sport worden uitzonderingen gemaakt
binnen de reglementering.
13°, 15° Voor de afbakening van ‘jeugdleden’ en ‘volwassen leden’
wordt dezelfde categorisering gebruikt als in het decreet lokaal
sportbeleid.
14°, 16° Deze definiëring is nodig omdat er in de sport, afhankelijk
van de sporttak, andere leeftijdsindelingen gemaakt worden
17° Het volledig profiel is terug te vinden in bijlage 3.
18° Veilig sporten is een thema waarop meer en meer ingezet wordt.
De VGC-sportdienst werkt samen met het Vlaams
Risicovechtsportplatform aan een veiligheidsscan. Deze scan zal
gebruikt worden om eerst de vechtsportclubs, maar nadien gefaseerd
ook andere sportclubs op dat vlak te screenen, te ondersteunen en op
te volgen.
19° Het is belangrijk om het werkjaar te definiëren omdat dit bij
sport niet samenvalt met een kalenderjaar maar wel met een
sportseizoen.
20° Hierbij wordt een duidelijke afbakening gemaakt naar de periode,
nl. in de schoolvakanties.
21°, 22°, 23°, 24° Dit zijn begrippen die gehanteerd worden bij de
toekenning van subsidies voor sportief vakantieaanbod.
25° Het begrip sportproject wordt heel breed geïnterpreteerd om
zoveel mogelijk thema’s binnen de projectoproepen aan bod te laten
komen. De reguliere werking binnen een sportvereniging en het
reguliere sportaanbod van derden komen niet in aanmerking.
26°, 27°, 28°, 29, 30°, 31° 32° Dit zijn begrippen die gehanteerd
worden bij de toekenning van subsidies voor deelname aan
sportgerichte kadervorming.
33° Met Sportwerk Vlaanderen, voorheen Vlabus, heeft de VGCsportdienst een bijzondere samenwerking. Sportwerk Vlaanderen staat
in voor de deskundige begeleiding van het sportaanbod binnen
sportverenigingen en het duurzaam sportaanbod buiten
sportverenigingen. De klantentarieven van Sportwerk Vlaanderen
worden als referentie gebruikt voor het toekennen van subsidies voor
deskundige begeleiding.
34° De Vlaamse Trainersschool (VTS) is een belangrijke speler in
functie van kwaliteitsbevordering van de sportbegeleiding. Bij de
toekenning van subsidies voor sportgerichte kadervorming wordt naar
hen verwezen.
35° De VGC-sportraad is een decretale vereiste (decreet lokaal
sportbeleid) en verschaft advies.
Artikel 3
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kwalitatief sportaanbod in de vrije tijd en de verdere uitbouw ervan
stimuleren.
Hoofdstuk 2
Artikel 4
In §2 staat wie in aanmerking komt voor ondersteuning.
1° Een vereniging van individuen; dit zijn de feitelijke
(sport)verenigingen
2° Onder dit punt wordt het ruime spectrum aan organisaties en
instellingen bedoeld. Dat omvat onder andere: alle verenigingen met
een vzw-statuut, gemeenschaps- en dienstencentra,
onderwijsinstellingen, initiatieven buitenschoolse opvang (IBO),
(woon)zorgvoorzieningen, dagcentra, werkingen maatschappelijk
kwetsbare jongeren (WMKJ).
3° Ook de sportinitiatieven van overheden verdienen ondersteuning.
Overheden zijn standvastige partners in de ontwikkeling van een
fijnmazig sportaanbod.
4° Individuen moeten ondersteuning krijgen voor het volgen van
kadervorming om kennis en competenties te bevorderen voor de rol die
zij opnemen in het sportaanbod. Daarnaast moeten burgerinitiatieven
die ten goede komen aan het sportleven aangemoedigd worden.
§3 De bevoegdheden van de VGC zijn afgebakend. Deze beperkingen zijn
vrij uniek en zijn voor de gewone burger zelden duidelijk. In dit
algemene kader past het om de burger daarover de nodige richtlijnen
mee te geven. De aangehaalde elementen behandelen de
sportinitiatieven (en niet de instellingen) en zijn positief
geformuleerd.
Een omkering in negatieve zin maakt deze elementen duidelijker:
1° Een initiatief dat geen Nederlands gebruikt, behoort niet tot de
VGC-bevoegdheden. Het gebruik van andere talen wordt niet
uitgesloten. De visietekst ‘Taalbeleid in VGC-initiatieven en
initiatieven die door de VGC ondersteund worden’ (goedgekeurd op de
collegevergadering van 25 november 2010) wordt ter ondersteuning
gebruikt. Zowel de communicatie met de VGC als die met het publiek
wordt bedoeld: dus ook de communicatie tijdens de activiteiten.
2° Initiatieven die zich niet uitdrukkelijk richten op Brusselaars,
behoren niet tot de VGC-bevoegdheden. De initiatieven worden in de
eerste plaats opgezet voor – en liefst ook
door – Brusselaars. Dat sluit echter niet uit dat er ook deelnemers
van buiten het grondgebied kunnen deelnemen aan het initiatief.
3° Initiatieven die niet plaatsvinden binnen het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad, behoren niet tot de VGC-bevoegdheden.
Uitzonderingen zijn mogelijk als de noodzakelijke
sportinfrastructuur niet ter beschikking is op het grondgebied van
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kan in dit geval per sportinitiatief bekeken worden.
Bij G-sportinitiatieven mogen de laatste twee criteria echter niet
te beperkend zijn door het geringe sportaanbod en door de relatief
kleine doelgroep. G-sportinitiatieven in de nabije omgeving van het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, die zich ook uitdrukkelijk
richten tot Brusselse G-sporters, komen daardoor ook in aanmerking
voor ondersteuning.
Het belang van gezond en ethisch sporten is cruciaal. Daarom
ondertekende de VGC-sportdienst de Panathlonverklaring voor ethiek
in de jeugdsport, waarnaar in de tweede paragraaf verwezen wordt.
De waarden uit de Panathlonverklaring kunnen worden uitgebreid naar
het gehele sportlandschap.
Van erkende sportinitiatieven wordt dan ook verwacht dat ze deze
waarden open en zichtbaar maken in hun werking.
Paragraaf 4 stelt dat de toepassing van deze verordening wordt
mogelijk gemaakt door een formele verzameling van gegevens in een
voorgeschreven vorm.
Artikel 5
Naast financiële middelen en infrastructuur kan een overheid ook
kiezen voor andere vormen van ondersteuning van erkende werkingen
zoals onder meer:
-

-

-

Vorming: om kennis en competenties te versterken
Diensten: onderzoek, administratieve hulp
Communicatie: informatie opnemen in grotere communicatiekanalen
(bijvoorbeeld in de sportgids en op www.SportinBrussel.be)
Logistiek: transport, werken aan infrastructuur
Materiaal: sportmateriaal, audiovisueel en ondersteunend
materiaal
Netwerk en vaardigheden: kennisdelingsmomenten, begeleiding,
deskundigen, interessante partners of leveranciers, inhoudelijkpedagogisch-didactische input, procesbegeleiding, personeel
Versterking van positie: bij een onderhandelingsproces, bij
beeldvorming in de omgeving, met begeleiding om inspraak te
krijgen
Informatie: over dossiers, over nieuwe producten, over financieel
beheer

Artikel 6
Een specifieke erkenning als ‘sportvereniging’ is voor veel clubs
nog steeds een belangrijke factor. In het Vlaamse sportlandschap is
dit ook algemeen gangbaar.
De verplichting om, indien een club zich aansluit bij een federatie,
dit minstens bij een Vlaamse federatie moet zijn, is richting
aangevend voor de Nederlandstaligheid van de werking.
Artikel 7
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op andere manieren dan financieel en de ondersteuningsvormen
opgesomd in artikel 5 kunnen worden ondersteund (bvb gebruik
infrastructuur van gemeenschapscentra, voordeeltarief bij
opleidingen enz.) en als dusdanig behoren tot het netwerk van
erkende sportclubs.
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Bij subsidiëring wordt rekening gehouden met de regels bepaald in
collegebesluit nr. 08/429 van 17 december 2008 tot vaststelling van
het organiek reglement op de toekenning en de controle op de
aanwending van subsidies.
Hieronder worden de zes subsidievormen weergegeven. Telkens wordt
bepaald aan wie en op basis van welke criteria subsidies kunnen
toegekend worden en wordt beknopt weergegeven welke subsidies het
betreft.
Afdeling 1
Artikel 8
Om in aanmerking te komen voor subsidies wordt van een erkende
sportvereniging verwacht dat de werking open staat voor iedereen die
wenst deel te nemen aan het sportaanbod van de vereniging.
Het bestuur van de sportvereniging ligt in handen van meerdere
personen om inspraak en goed bestuur na te streven, waarbij de
belangen van de sportvereniging zelfstandig kunnen worden behartigd.
Er wordt een minimum aantal leden nagestreefd om van een voldoende
grote verenigingspopulatie te kunnen spreken. Doorheen heel de
reglementering worden G-sporters in een bijzondere weging genomen,
zodat dit zowel bij exclusief als inclusief aanbod van toepassing
kan zijn.
Een sportvereniging wordt als kwaliteitsvol aanzien, waardoor het
afsluiten van de nodige verzekeringen ter bescherming van de
betrokkenen en het laten plaatsvinden in een veilige en geschikte
omgeving en met het nodige materiaal, vanzelfsprekend als voorwaarde
wordt gesteld.
Een sportvereniging dient ook oog te hebben voor de maatschappelijke
context waarin ze opereert. In die optiek is het hanteren van een
gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht voor kansengroepen een
absolute noodzaak.
Artikel 9
Startende erkende sportverenigingen dienen te worden aangemoedigd om
hun werking kwaliteitsvol en genoeg te kunnen ontplooien. Deze
verenigingen worden in de opstartfase ook vaak geconfronteerd met
bijkomende (eenmalige) kosten. Er wordt dan ook, net zoals in de
vorige reglementering het geval was, een extra startsubsidie
voorzien bij de opstart van de sportwerking.
Artikel 10
Erkende sportvereniging kunnen voor hun werking gesubsidieerd worden
indien wordt voldaan aan de criteria uit artikel 7. Hierin worden de
basisvereisten naar kwantiteit, kwaliteit en vorm gespecifieerd.
De subsidievormen voor werkingsmiddelen zijn:
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subsidies voor de basiswerking: een forfaitaire subsidie

-

huursubsidies: voor de tussenkomst in de gemaakte kosten
voor de huur van sportinfrastructuur, voor veel clubs is
dit een groot deel van de werkingskosten, waarbij zeker
ook kan gesteld worden dat de kostprijs voor de huur van
sportinfrastructuur in Brussel aanzienlijk is (vergeleken
met de landelijke situatie)

-

beheersubsidies: voor de tussenkomst in gemaakte
onderhoudskosten en kosten verbonden aan
nutsvoorzieningen voor clubs die infrastructuur langdurig
in eigen beheer hebben

-

subsidies voor, op basis van losse uren, officieel
tewerkgestelde sportbegeleiders: de legale, agorale,
tewerkstelling van sportbegeleiders is een aandachtspunt
doorheen heel de reglementering. Er is dan ook gekozen om
de clubs die hier inspanningen voor doen, tegemoet te
komen in de kosten die hieraan verbonden zijn.

Artikel 11
Onder de kwaliteitssubsidies vallen de competitiesubsidie en een
subsidie op basis van punten.
De punten worden verdeeld in 4 categorieën elk goed voor een bepaald
percentage van het voorziene budget: sportaanbod, bestuur en
algemene werking, toegankelijkheid en diversiteit en vorming. Het
College bepaalt de percentages.
Hierbij wordt voornamelijk gehonoreerd in functie van deskundige
sportbegeleiders (onder sportaanbod en vorming) en maatregelen in
functie van een open, sociale, toegankelijke en diverse
sportvereniging - lees de maatschappelijke rol van sportverenigingen
- (onder toegankelijkheid en diversiteit). Ook aan het bestuur,
binnen de context van de vereniging doorgaans bestaande uit
vrijwilligers, en de algemene werking gaat de nodige aandacht,
Verder wordt ook bijzondere aandacht besteed aan het belang van
vorming in kader van continuïteit en kwaliteit van het sportaanbod.
De VGC-sportdienst zal tevens proactief de clubs ondersteunen die op
bepaalde punten willen inzetten.
Op deze manier kunnen subsidies aangewend
kwantiteit en de kwaliteit van de werking
wil leggen. Tevens wordt op die manier de
sportverenigingen die enkel in aanmerking
de basiswerking aanzienlijk kleiner.

worden in functie van de
en de focus die het beleid
administratieve last voor
komen voor subsidies voor

Artikel 12
De extra subsidies voor jeugd maken duidelijk dat de doelgroep
‘jeugd’ een bijzondere aandacht verdient en een goede omkadering van
de jeugd daarom van onontbeerlijk belang is. Dit zowel vanuit
sporttechnisch als vanuit maatschappelijk oogpunt.
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sportinfrastructuur en deskundige sportbegeleiders. Dit gebeurt door
de plafondbedragen voor jeugdwerking te verhogen.
Daarnaast wordt ook de inzet van een jeugdsportcoördinator
gestimuleerd en ondersteund, voor zover deze voldoet aan het
vooropgestelde (taken)profiel.
Artikel 13
In functie van het stimuleren van G-sport, worden ook voor deze
doelgroep de plafondbedragen voor huurkosten en kosten verbonden aan
deskundige sportbegeleiding verhoogd.
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Artikel 14
Dit sportaanbod wordt in de sportsector vaak als ‘anders
georganiseerde sport’ omschreven. In dit besluit wordt het
omschreven als duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging om
duidelijker te benoemen wat er ook effectief wordt beoogd.
Naast de sportverenigingen zijn er ook nog andere organisatoren van
een duurzaam sportaanbod, dat evenzeer een ondersteuning verdient.
Meestal is het sportluik niet de kerntaak van de organisator.
Voorbeelden van organisatoren zijn gemeenschapscentra,
dienstencentra, onderwijsinstellingen, initiatieven voor
buitenschoolse opvang (IBO’s), jeugdorganisaties en –verenigingen,
brede scholen, welzijnsinstellingen, gemeenten.
Met dit reglement wil de VGC organisatoren stimuleren om ook
initiatieven op vlak van duurzame sportbeoefening te nemen. Niet
alle Brusselaars kiezen er immers voor om aan te sluiten bij een
sportvereniging. Momenteel kunnen ook nog niet alle sporttakken
binnen de context van een sportvereniging beoefend worden.
Gezien de meeste organiserende instanties al een financiële
ondersteuning krijgen voor hun reguliere werking, moet het duurzame
sportaanbod expliciet een extra aanbod zijn, dat plaatsvindt in de
vrije tijd en waaraan iedereen dus uit vrije wil kan deelnemen. Er
wordt daarom geopteerd om enkel subsidies toe te kennen op basis van
facturen.
Het hanteren van een gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht
voor kansengroepen wordt in deze verordening heel vaak vernoemd, ook
onder de afdeling ‘subsidies voor duurzaam sportaanbod’. Voor de
meeste organisaties die op deze subsidie een beroep kunnen doen is
dit zeker een haalbaar criterium. In sommige contexten daarentegen
(vb. schoolcontext) is dit mogelijks moeilijk implementeerbaar en
mag dit criterium ruim geïnterpreteerd worden of zelfs wegvallen.’
Artikel 15
De financiële ondersteuning van het duurzaam sportaanbod focust op
twee componenten die te maken hebben met kwaliteitsvolle omkadering
van het sportaanbod: kwaliteitsvolle sportbegeleiding en huurkosten
in functie van een kwaliteitsvolle sportinfrastructuur. Beide
subsidies zorgen er ook voor dat het aanbod betaalbaar blijft, zowel
voor de organisator als de deelnemer.
Voor jeugd- en G-sport is een verhoogd subsidiebedrag voorzien,
omdat dit focusgroepen zijn voor de ondersteuning.
Voor specifieke kansengroepen wordt maatwerk voorzien, gekaderd
binnen een grootstedelijke en lokale methodiek.
Verder worden bijkomende nieuwe initiatieven via extra subsidies
aangemoedigd, om een zo groot en gevarieerd mogelijk sportaanbod te
bekomen.
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wil voeren ten aanzien van sport en dat werd opgenomen in het
meerjarenplan 2016-2020 Cultuur, Jeugd en Sport.
De ondersteuning van dit aanbod gaat verder dan de subsidies
opgenomen in dit besluit. Naast de financiële ondersteuning is er,
afhankelijk van het type aanbod nog een hele waaier aan andere
ondersteuningen, gaande van mee helpen het programma vorm te geven,
(zoals onder meer bij het aanbod van de gemeenschapscentra) tot de
mede-organisatie (G-sportaanbod binnen een verzorgingsinstelling).
Dit flankerend beleid wordt verder vorm gegeven.
Afdeling 3
Artikel 16
Naast het duurzaam sportaanbod, binnen of buiten de sportvereniging,
dient ook de nodige aandacht te gaan naar een kwalitatief
vakantieaanbod.
Naast de begripsbepaling van sportief vakantieaanbod binnen de
schoolvakanties en de koppeling aan deskundige begeleiding, dient te
worden voldaan aan een aantal kwalitatieve en kwantitatieve
criteria. De organisatie van het sportief vakantieaanbod mag niet
plaatsvinden vanuit het oogmerk om winst na te streven.
Artikel 17
Er is gekozen voor een flexibele aanpassing van de reglementering
aan de realiteit waarbij niet langer wordt uitgegaan van
standaardblokken van een volledige dag, maar er wordt gewerkt op
basis van dagdelen. Daarnaast wordt ook afgestapt van een globale
subsidie en worden subsidies voorzien op basis van effectieve
ondersteuningsnoden. Dit alles maakt een correctere subsidiëring
mogelijk, aangezien niet elk vakantieaanbod evenveel dagdelen omvat
en deelnemers heeft. Bovendien heeft niet elke organisator dezelfde
uitgaven en uitgaveposten.
Er wordt geopteerd om aan alle erkende sportinitiatieven die voldoen
aan de definitie en criteria van sportief vakantieaanbod, een
basissubsidie te geven. Dit omvat basisondersteuning,
communicatiekosten, productie-/programmakosten, verzekeringskosten
etc.
Daarnaast worden ook subsidies voorzien voor de twee grootste
uitgaveposten, namelijk de huur van sportinfrastructuur en de legale
tewerkstelling van deskundige sportbegeleiders.
Voor deelnemers waarvoor er een aangepast deelnamegeld is betaald
omdat zij recht hebben op het statuut van verhoogde tegemoetkoming,
wordt ook een extra subsidie voorzien.
Afdeling 4
Artikel 18 en 19
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toegekend worden. Het College zal verdere bepalingen hieromtrent
formuleren. De bedoeling is om ook oproepen te lanceren rond thema’s
die belangrijk zijn binnen het VGC-beleid en meer in het bijzonder
binnen het beleid van Cultuur, Jeugd en ‘Sport’. Het maakt ook
mogelijk een meer proactief beleid te voeren en in te spelen op
innoverende praktijken.
Ook bij het toekennen van projectsubsidies worden een aantal
basiscriteria geformuleerd rond open karakter, toegankelijkheid en
diversiteit en naar organisatorische verantwoordelijkheid (artikel
19).
Afdeling 5
Artikel 20 en 21
Het belang van vorming moet voldoende benadrukt worden. Vorming
zorgt er namelijk voor dat mensen die een engagement als begeleider
(willen) opnemen dit op een zo kwaliteitsvol mogelijke manier kunnen
doen. De middelen die hieraan worden besteed hebben dus een nagenoeg
volledige rechtstreekse return naar de kwaliteit van het
sportaanbod.
Vanuit die overtuiging en eveneens om de jongeren te empoweren, is
dan ook gekozen om kadervorming eveneens voor jonge begeleiders te
ondersteunen, zeker ook als opstap naar volwaardig trainerschap.
Om zoveel mogelijk garantie te hebben van de efficiënte inzet van de
subsidiegelden, wordt van de volger van de vorming gevraagd om een
engagement te hebben binnen het sportaanbod in de vrije tijd en moet
de gevolgde vorming een rechtstreekse en relevante return hebben
voor dat sportaanbod.
Er is gekozen om binnen de kadervorming een onderscheid te maken
tussen bijscholingen en opleidingen.
Binnen beide types is er een verdere onderverdeling:
 sporttechnisch: specifiek gericht naar een bepaalde sporttak
 begeleidingsgericht: kennis en vaardigheden die over alle
sporttakken heen van toepassing zijn (bijvoorbeeld: EHBO,
algemene didactiek, omgaan met autisme, creatieve
opwarmingsvormen, enz.)
 sportbestuurlijk: gericht op de kennis en vaardigheden die
bijdragen tot het goed besturen van een (sport)vereniging
Op basis van de categorisering van de kadervorming en van de
aanbieder van de vorming wordt een aangepaste tussenkomst voorzien.
Voor opleidingen waarbij de deelnemer er alles aan heeft gedaan om
te slagen, maar hier jammerlijk genoeg niet in slaagt, wordt ook een
tussenkomst voorzien. Deze deelnemer heeft de materie dan normaal
gezien doorlopen maar slaagt er (misschien door bepaalde drempels)
niet in om dit om te zetten in een examenmoment. De opgedane kennis
kan wel het aanbod ten goede komen.
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Afdeling 6
Artikel 22, 23 en 24
De nood aan beschikbare en aangepaste sportinfrastructuur blijft
bestaan. Het VGC-sportbeleid streeft daarom enerzijds naar een
optimale benutting en kwaliteitsverhoging van de bestaande
sportinfrastructuur en anderzijds naar de ondersteuning van de
ontwikkeling van nieuwe infrastructuur. Door het verlenen van
investeringssubsidies helpt de Vlaamse Gemeenschapscommissie om voor
de Nederlandstalige Brusselse sportinitiatieven een veilige en
kwaliteitsvolle sportinfrastructuur ter beschikking te stellen.
Artikel 22 stelt een aantal basiscriteria op voor subsidiëring;
artikel 23 beschrijft waarvoor investeringssubsidies kunnen
toegekend worden en met welke elementen er rekening gehouden wordt
bij de toekenning van een subsidie.
In artikel 24 wordt opgenomen dat het toekennen van een
investeringssubsidie gepaard gaat met het sluiten van een
samenwerkingsakkoord. In dit samenwerkingsakkoord worden onder meer
afspraken gemaakt rond het prioritair (naschools) gebruik van de
infrastructuur.
Hoofdstuk 4
Deze nieuwe verordening omvat alle bepalingen die in de verordening
nr. 91/19 van 22 januari 1992 en in de verordening nr. 91/20 van 22
januari 1992 zijn opgenomen. Er gaan geen subsidiemogelijkheden
verloren door deze oude verordeningen te vervangen.
De verordening nr. 91/19 van 22 januari 1992 houdende de erkenning
en subsidiëring van sportverenigingen en het collegebesluit nr.
08/499 van 17 december 2008 houdende de goedkeuring van het
reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen
blijven van kracht tot 31 december 2017. Dat is noodzakelijk omdat
er in het najaar van 2017 nog subsidies toegekend worden voor het
werkjaar 2016-2017 op basis van deze reglementering.
De verordening nr. 91/20 van 22 januari houdende het verlenen van
subsidies voor sportprojecten, het collegebesluit nr. 92/20 van 22
januari 1992 houdende de uitvoering van de verordening en alle
andere reglementeringen, uitgezonderd het reglement voor het
toekenning van investeringssubsidies blijven van kracht tot en met
31 augustus 2017. Dit wil zeggen dat alle aanvragen voor subsidies
die betrekking hebben op het werkjaar 2016-2017 nog toegekend worden
op basis van deze oude reglementering.
Dat is nodig om de continuïteit van het sportbeleid te bewaren.
De toekenning van investeringssubsidies gebeuren onmiddellijk op
basis van de nieuwe reglementering.

II.

VERORDENING
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Artikel 1 – Bevoegdheid
§1. Deze verordening regelt een aangelegenheid bedoeld in de
artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde
grondwet.
§2. Deze verordening schept een kader voor het ondersteunende
sportbeleid van de VGC.
Artikel 2 – Algemene begrippen
In deze verordening verstaan we het volgende onder:
1° sportinitiatieven: initiatieven die Brusselaars aanzetten om te
sporten of te bewegen
Het zijn initiatieven die ofwel
- bijdragen aan het sportaanbod in de vrije tijd voor Brusselaars
of die dat aanbod vergroten;
- de kwaliteit van het sportaanbod bewaken of verhogen;
- Brusselaars aanmoedigen om deel te nemen aan het sportaanbod in
de vrije tijd.
2° sportvereniging: is een specifiek sportinitiatief van een groep
van mensen die zich als feitelijke vereniging of vzw heeft
georganiseerd, met als eerste doelstelling voor alle leden een
duurzame sportwerking te organiseren waarbij de fysieke inspanning
centraal staat. De beoefende activiteiten staan op de
sporttakkenlijst.
3° duurzame sportwerking binnen de sportvereniging: minstens
tweewekelijks een sportaanbod organiseren gedurende minstens 30
weken per werkjaar of een sportaanbod organiseren waarbij minstens
25 sportactiviteiten verspreid zijn over het werkjaar.
4° sporttakkenlijst is een lijst met sporttakken die in aanmerking
komen om sportverenigingen te subsidiëren. Het collegelid legt deze
lijst vast.
5° duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging: sportaanbod met
een duurzaam karakter en onder deskundige begeleiding, dat in
volgende types wordt onderverdeeld:


Type 1: minstens driewekelijks een sportaanbod organiseren
gedurende minstens 8 maanden per werkjaar.



Type 2: een wekelijks sportaanbod organiseren gedurende
minstens 10 opeenvolgende weken.



Type 3: een wekelijks sportaanbod organiseren gedurende
minstens 5 opeenvolgende weken voor initiatieven die als
uitdrukkelijke doelstelling een (doorstroming naar een)
duurzame sportbeoefening nastreven, al dan niet in
georganiseerd verband.
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elders verworven competenties over voldoende pedagogische,
didactische en sporttechnische kennis beschikt om de activiteit op
een kwalitatieve manier te begeleiden.
7° ‘open’ werking:


open vereniging: de vereniging maakt haar werking ruim openbaar
bekend en in principe kan iedereen lid worden van de
vereniging.



open aanbod: het aanbod wordt ruim openbaar bekend gemaakt en
in principe kan iedereen deelnemen.

8° startende sportvereniging: een nieuwe sportvereniging die minder
dan 6 maanden actief is.
9° G-sport: elke sportparticipatie voor personen met een langdurige
fysieke, psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperking die
hen, door diverse drempels, kan beletten volledig, daadwerkelijk en
op voet van gelijkheid met anderen te participeren aan het
sportaanbod, hetzij regulier hetzij specifiek.
10° G-sportleden: sportende leden die aan G-sport doen.
11° G-sportvereniging: een vereniging waarvan meer dan de helft van
de leden personen met een beperking zijn en die een aangepast
sportaanbod aanbieden voor deze personen met een beperking.
12° sportvereniging met een G-afdeling: een vereniging die binnen
haar werking een afdeling met een G-sportaanbod heeft met minimaal 2
leden.
13° jeugdleden: sportende leden tot en met de leeftijd van 18 jaar.
14° jeugdwerking: de sportmomenten waarbij minstens 80% van de
deelnemende leden jeugdleden zijn.
15° volwassen leden: sportende leden vanaf de leeftijd van 19 jaar.
16° volwassenenwerking: de sportmomenten waarbij minstens 20% van de
deelnemende leden volwassen leden zijn.
17° jeugdsportcoördinator: een gekwalificeerde jeugdsportbegeleider
die het jeugdsportbeleid in de sportvereniging coördineert op het
sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische en
organisatorische vlak.
18° veiligheidsscan: instrument om aan te tonen of, en op welke
manier de sportvereniging actief werkt aan sporten in een veilige
sportomgeving.
19° werkjaar:
-

-

voor sportverengingen: één sportseizoen, dat naargelang de
beoefende sporttak, valt tussen 1 juli en 31 augustus van het
daarop volgende kalenderjaar.
buiten de sportvereniging: één sportseizoen dat valt tussen 1
september en 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar.
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onder deskundige begeleiding, in externaats- of internaatsverband,
tijdens de schoolvakantie, waaronder begrepen wordt: krokus, Pasen,
zomer, herfst of kerst.
21° externaatsverband: een sportief vakantieaanbod zonder
overnachting voor de deelnemers.
22° internaatsverband: een sportief vakantieaanbod met overnachting
voor de deelnemers.
23° dagdeel: indeling van een vakantiedag in voormiddag, namiddag of
avond/nacht zoals deze van het vorige dagdeel gescheiden zijn door
een maaltijd en een vrije rustperiode. Een dagdeel bevat 3
opeenvolgende uren.
24° productiekost: een gemiddelde vaste kost per deelnemer die
ontstaat door kosten van programmatie, uitstappen, catering,
verzekering, promotie e.d.
25° sportproject: een sportinitiatief dat afgebakend is in de tijd
en de reguliere jaarwerking overstijgt.
26° sportgerichte kadervorming: verzamelnaam voor sporttechnische,
begeleidingsgerichte en sportbestuurlijke opleidingen en
bijscholingen. Deze vormingen zijn expliciet gericht op de
ontplooiing en vorming van sportlesgevers, bestuurders, trainers en
begeleiders van sportinitiatieven.
27° sporttechnische opleiding: sporttakspecifieke vorming waarbij
als finaliteit (meestal na het afleggen van een proef) een diploma
wordt behaald, dat in het Vlaamse sportlandschap als referentie
wordt aanvaard om pedagogisch-didactisch als deskundige begeleider
te worden ingeschakeld.
28° begeleidingsgerichte opleiding: sportgerichte vorming waarbij
als finaliteit (meestal na het afleggen van een proef) een diploma
wordt behaald, dat in het Vlaamse sportlandschap als referentie
wordt aanvaard voor het verwerven van andere dan sporttakspecifieke
pedagogisch-didactische vaardigheden.
29° sportbestuurlijke opleiding/bijscholing: vorming die gericht is
op het beheersen of verbeteren van kennis en vaardigheden die
bijdragen tot het goed besturen van een (sport)vereniging.
30° sporttechnische bijscholing: vorming die gericht is op het
beheersen of verbeteren van sporttakgerichte kennis en vaardigheden
die bijdragen tot de kwaliteit van de deskundige begeleiding.
31° begeleidingsgerichte bijscholing: vorming die gericht is op het
beheersen of verbeteren van (andere dan sporttakgerichte) kennis en
vaardigheden die bijdragen tot de kwaliteit van de deskundige
begeleiding.
32° vormingskosten: inschrijvingskosten voor deelname aan een
vorming. Hierbij komen volgende kosten niet in aanmerking: catering,
vervoer, logies.
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de professionele tewerkstelling van de sportsector, hierna Sportwerk
genoemd. Zie bijlage 4 voor de klantentarieven die Sportwerk
hanteert.
34° Vlaamse Trainersschool (VTS): officieel erkend als uitvoerend
orgaan om de decretale opdracht van Sport Vlaanderen voor
sportkaderopleiding te helpen realiseren.
35° VGC-sportraad: adviesorgaan dat samengesteld is door en advies
verstrekt aan het bevoegd collegelid voor sport.
36° de administratie: de dienst die binnen de administratie van het
College van de VGC instaat voor de uitvoering van het sportbeleid.
Artikel 3 – Doelstelling
Deze verordening heeft als doel om sportinitiatieven aan te moedigen
en/of te ondersteunen.
Het College erkent en ondersteunt sportinitiatieven binnen de
bepalingen van deze verordening en van het bijhorend
uitvoeringsbesluit, en binnen de perken van de begroting.
Hoofdstuk II Erkenning
AFDELING 1 Erkenning sportinitiatieven
Artikel 4 – Voorwaarden
§1. Het College erkent sportinitiatieven. Om erkend te worden, toont
de aanvrager aan dat er voldaan wordt aan een aantal
basisvoorwaarden.
§2. Kunnen als aanvrager in aanmerking komen:
1° een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en zonder
winstgevend doel;
2° een rechtspersoon zonder winstgevend doel;
3° een openbaar bestuur of instelling;
4° een natuurlijk persoon die handelt in eigen naam en zonder
winstgevend doel.
§3. De basisvoorwaarden zijn:
1° In alle communicatie, ook tijdens de activiteiten, moet het
Nederlands gebruikt worden. Daarnaast kunnen eventueel andere
talen functioneel gebruikt worden.
2° De sportinitiatieven richten zich op een hoofdzakelijk
Brussels publiek;
3° De sportinitiatieven vinden hoofdzakelijk plaats in het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, tenzij de aanvrager kan
aantonen dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen
beschikbare infrastructuur voorhanden is of tenzij het een Gsportinitiatief betreft.
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democratie en van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de
Mens en past die toe in hun sportinitiatief.
5° De aanvrager moet de waarden van de Panathlonverklaring over
ethiek in de jeugdsport onderschrijven en toepassen in hun
sportinitiatief.
§4. De aanvrager moet zijn aanvraag voor erkenning indienen bij de
administratie van het College
Artikel 5 – Gevolg van erkenning als sportinitiatief
Een erkenning als sportinitiatief houdt in dat subsidies kunnen
aangevraagd worden. Voor het aanvragen van subsidies voor
sportverenigingen is eveneens een erkenning als sportvereniging
vereist.
AFDELING 2 Erkenning sportverenigingen
Artikel 6 – Voorwaarden
§1 Het College erkent sportverenigingen. Om erkend te worden, toont
de aanvrager aan dat er voldaan wordt aan de bepalingen in artikel 4
en volgende bijkomende erkenningsvoorwaarden:
-

Voldoen aan de definitie van sportvereniging

-

Engagementsverklaring actief te werken aan een veilige
sportomgeving en akkoord gaan dat een veiligheidsscan afgenomen
kan worden;

-

Indien de sportvereniging aangesloten is bij een
sportfederatie, moet het minstens een aansluiting zijn bij een
Vlaamse sportfederatie.

Artikel 7

–

Gevolg van erkenning als sportvereniging

Een erkenning als sportvereniging houdt in dat er subsidies voor
sportverenigingen kunnen aangevraagd worden.
Hoofdstuk III Subsidiëring
AFDELING 1 Subsidies voor sportverenigingen
Artikel 8
Het College van de VGC kan erkende sportverenigingen subsidiëren.
Enkel erkende sportverenigingen die voldoen aan de volgende
basiscriteria komen in aanmerking voor subsidies:
-

De sportvereniging
o is een open sportvereniging
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-

heeft een autonoom bestuur met minstens drie
bestuursleden
o telt minstens 10 aangesloten sportende leden (minstens 8
leden voor een startende vereniging). Een G-sporter telt
voor 2 leden.
o sluit ter bescherming van haar aangesloten leden,
bestuurders, sportbegeleiders en vrijwilligers de nodige
verzekeringen. Dit gebeurt ofwel via een erkende Vlaamse
Sportfederatie, ofwel op eigen initiatief.
o hanteert een gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht
voor kansengroepen
Het sportaanbod vindt plaats in een veilige en geschikte
omgeving, met het nodige materiaal.

Artikel 9
Het College kan eenmalig een startsubsidie toekennen aan een
startende, erkende sportvereniging.
Artikel 10
Het College kan jaarlijks aan erkende sportverenigingen volgende
subsidies toekennen:
-

-

een basissubsidie
een huursubsidie
een beheersubsidie voor de gemaakte onderhoudskosten en kosten
verbonden aan nutsvoorzieningen indien de sportvereniging
sportinfrastructuur in eigen beheer heeft via eigendom of
langdurige overeenkomst van minstens 5 jaar
een subsidie voor, op basis van losse uren, officieel
tewerkgestelde deskundige sportbegeleiders.

Artikel 11
§ 1 Het College kan jaarlijks een extra subsidie voor kwaliteit
toekennen aan erkende, gesubsidieerde sportverenigingen indien zij
voldoen aan bijkomende subsidiecriteria, die door het College
bepaald worden.
§ 2 Volgende extra subsidies voor kwaliteit kunnen toegekend worden:
-

Een extra kwaliteitssubsidie voor de werking op basis van een
puntentabel
Een competitiesubsidie.

Artikel 12
§ 1 Het College kan jaarlijks aan erkende, gesubsidieerde
sportverenigingen die ook voor extra subsidies voor kwaliteit in
aanmerking komen, een extra subsidie voor jeugdwerking toekennen
indien zij voldoen aan bijkomende subsidiecriteria, die door het
College bepaald worden.
§ 2 Volgende extra subsidies voor jeugdwerking kunnen toegekend
worden:
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een extra huursubsidie voor jeugdwerking
een extra subsidie voor, op basis van losse uren, officieel
tewerkgestelde deskundige sportbegeleiders
een subsidie voor een jeugdsportcoördinator.

Artikel 13
§ 1 Het College kan jaarlijks aan erkende, gesubsidieerde
sportverenigingen die ook voor extra subsidies voor kwaliteit in
aanmerking komen, een extra subsidie voor G-sport toekennen indien
zij voldoen aan bijkomende criteria, die door het College bepaald
worden.
§ 2 Volgende extra subsidies voor G-sport kunnen toegekend worden:
-

een extra huursubsidie voor de G-sportwerking. Onder de
huurkosten wordt ook de huur van handicapspecifiek
sportmateriaal vervat

-

een extra subsidie voor, op basis van losse uren, officieel
tewerkgestelde deskundige sportbegeleiders.

AFDELING 2 Subsidies voor duurzaam sportaanbod
Artikel 14
Het College van de VGC kan erkende sportinitiatieven, met
uitzondering van het duurzaam aanbod binnen de sportverenigingen,
subsidiëren voor de organisatie van een duurzaam sportaanbod wanneer
voldaan is aan volgende basiscriteria:
-

Het duurzaam sportaanbod:
o voldoet aan de definitie van duurzaam sportaanbod buiten
de sportvereniging
o moet een open aanbod zijn
o telt minstens 8 deelnemers (G-sporters tellen voor 2
deelnemers)
o vindt plaats in een veilige en geschikte omgeving, met
het nodige materiaal

-

De organiserende instantie:
o hanteert een gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht
voor kansengroepen
o sluit ter bescherming van de deelnemers, begeleiders en
vrijwilligers een verzekeringspolis af voor
burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen.

Artikel 15
Het College kan jaarlijks voor elk erkend duurzaam sportaanbod de
volgende subsidies toekennen:
-

een huursubsidie
een subsidie voor, op basis van losse uren, officieel
tewerkgestelde deskundige sportbegeleiders
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sportaanbod
- een aangepaste subsidie op maat voor specifieke kansengroepen
voor, op basis van losse uren, officieel tewerkgestelde
deskundige sportbegeleiders.
AFDELING 3 Subsidies voor sportief vakantieaanbod
-

Artikel 16
Het College van de VGC kan erkende sportinitiatieven subsidiëren
voor de organisatie van een sportief vakantieaanbod als voldaan is
aan volgende basiscriteria:
-

Het sportief vakantieaanbod
o voldoet aan de definitie van sportief vakantieaanbod
o bestaat uit minimum 3 dagen per week waarbij minimum 1
dagdeel deskundig begeleid sportaanbod per deelnemer
wordt gegeven (voor kleuters mag het dagdeel opgesplitst
worden in twee keer 1,5 uur)
o moet een open aanbod zijn
o telt minimum 8 deelnemers per groep (G-sporters tellen
voor 2 deelnemers)
o hanteert een minimumleeftijd van 3 jaar
o vindt plaats in een veilige en geschikte omgeving, met
het nodige materiaal
o wordt begeleid door minimum één, op basis van losse uren,
officieel tewerkgestelde deskundige begeleider.

-

De organiserende instantie
o beoogt een democratische prijs
o hanteert een gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht
voor kansengroepen, waarbij ze minstens aanpassingen
treft aan de tarieven voor mensen in armoede
o sluit ter bescherming van de deelnemers, begeleiders en
vrijwilligers een verzekeringspolis af voor
burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen.

Artikel 17
Het College kan voor elk erkend sportinitiatief, dat voldoet aan de
basiscriteria voor sportief vakantieaanbod, volgende subsidies
toekennen:
-

Een basissubsidie voor de productiekost
Extra subsidies voor
o deskundige begeleiding
o infrastructuur en materiaal
o deelnemers waarvan de ouders recht hebben op verhoogde
tegemoetkoming en hierdoor een aangepast deelnamegeld
betalen

AFDELING 4 Subsidies voor sportprojecten
Artikel 18

- 24 Het College van de VGC kan organiserende instanties van
sportprojecten subsidiëren als voldaan is aan volgende
basiscriteria:
-

Het sportproject staat open voor iedereen en wordt ruim
gecommuniceerd.
De organiserende instantie
o beoogt een democratische prijs
o neemt maatregelen nemen in functie van toegankelijke
deelname door kansengroepen.
o beoogt lokale samenwerkingsverbanden met Nederlandstalige
partners
o is in orde met organisatorische verantwoordelijkheid
(verzekering, sabam, billijke vergoeding,
wettelijke/legale betaling medewerkers).

Artikel 19
Het College bepaalt de nadere administratieve en inhoudelijke
voorwaarden.
AFDELING 5 Subsidies voor deelname aan sportgerichte kadervorming
Artikel 20
Het College van de VGC kan de deelname aan sportgerichte
kadervorming subsidiëren als voldaan is aan volgende basiscriteria:

-

de deelnemer wordt minstens:


-

16 jaar in het jaar waarin de opleiding wordt
gevolgd;
 15 jaar in het jaar waarin de bijscholing wordt
gevolgd;
een bijscholing duurt minstens 2 uren;
de deelnemer heeft een engagement binnen het Nederlandstalig
Brussels sportaanbod in de vrije tijd;
de gevolgde vorming heeft een rechtstreekse en relevante return
voor het Nederlandstalig Brussels sportaanbod in de vrije tijd.

De bepalingen onder artikel 4 §3 2° en 3° zijn op deze subsidievorm
niet van toepassing.
Artikel 21
Het College kan, indien voldaan aan de basiscriteria vermeld in
artikel 19, een subsidie toekennen.
De subsidie bestaat uit een percentage van het deelnamegeld. Het
percentage is afhankelijk van:
- Het soort type opleiding / bijscholing:
o Opleidingen
 Sporttechnische opleidingen
 Begeleidingsgerichte opleidingen
 Sportbestuurlijke opleidingen
o Bijscholingen
 Sporttechnische bijscholingen
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 Sportbestuurlijke bijscholingen
- De organiserende instantie
- Het al dan niet behalen van een diploma of attest.

AFDELING 6 Investeringssubsidies
Artikel 22
Het College van de VGC kan investeringssubsidies toekennen voor
sportinfrastructuur als voldaan is aan volgende basiscriteria
-

-

De initiatiefnemer 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;
Het project moet gerealiseerd worden op het grondgebied van
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad;
De werking sluit aan bij de beleidsopties sport van de VGC;
De initiatiefnemer is verplicht zich te houden aan de
wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Natuurlijke personen worden uitgesloten van subsidiëring.

Artikel 23
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.
Bij de toekenning van een investeringssubsidie wordt rekening
gehouden met de volgende criteria
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 tweetalig gebied Brussel Hoofdstad: in
functie van de spreiding van het sportaanbod en de
bereikbaarheid
d) de toegankelijkheid voor personen met een beperking
e) de mogelijkheden voor de opstart van een sportief
(vakantie)aanbod
f) indien het gaat om de aankoop van uitrusting voor de
sportinfrastructuur: de inspraak van de (potentiële)
gebruikers wat betreft de keuze van de uitrusting
g) de mate waarin de investering leidt tot een meer rationeel
energiegebruik in de accommodatie
h) de mate waarin duurzame materialen worden gebruikt
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Specifiek voor schoolsportinfrastructuur:
i) de naschoolse en buitenschoolse openstelling op gebouw- en
beheerstechnisch vlak
j) de bereidheid van de school om het beheer na de schooluren op
zich te nemen
Artikel 24
Bij de toekenning van een investeringssubsidie wordt een
samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de initiatiefnemer en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Hoofdstuk IV Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 27 – Overgangsregeling
De verordening nr. 91/19 van 22 januari 1992 houdende de erkenning
en subsidiëring van sportverenigingen en het collegebesluit nr.
08/499 van 17 december 2008 houdende de goedkeuring van het
reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen
blijven van kracht in functie van de toekenning van subsidies voor
het werkjaar 2016-2017.
De verordening nr. 91/20 van 22 januari 1992 houdende het verlenen
van subsidies voor sportprojecten en het collegebesluit nr. 92/20
van 22 januari 1992 houdende de uitvoering van de verordening
blijven van kracht in functie van toekenning van subsidies voor
projecten die plaatsvinden in het werkjaar 2016-2017.
De subsidieregels uit onderstaande uitvoeringsbesluiten blijven van
kracht in functie van toekenning van subsidies voor activiteiten die
plaatsvinden in het werkjaar 2016-2017:
-

-

-

Collegebesluit nr. 00/179 van 22 juni 2000 houdende de
algemene voorwaarden voor de subsidiëring van kadervorming in
de sport;
Collegebesluit nr. 01/082 van 23 maart 2001 houdende de
goedkeuring van de leidraad voor financiële ondersteuning van
sportkampen;
Collegebesluit nr. 1011-0731 van 14 juli 2011 houdende de
goedkeuring van de leidraad voor de financiële ondersteuning
van de naschoolse sport;

Het collegebesluit nr. 20132014-0039 van 26 september 2013 houdende
de goedkeuring van het reglement voor de toekenning van
investeringssubsidies voor sportinfrastructuur wordt opgeheven.
Artikel 28 – Uitvoering
Het College neemt de nodige besluiten om deze verordening uit te
voeren.
Artikel 29 - Bekendmaking
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

- 27 Artikel 30 - Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking 10 dagen na de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.

De collegeleden,

Bianca DEBAETS

Pascal SMET

Guy VANHENGEL

ONTWERP
Verordening nr. 17-01
Ontwerp van verordening houdende het ondersteunende sportbeleid van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
I.

MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Algemene toelichting
Deze verordening wil een kader scheppen voor het ondersteunende sportbeleid van de VGC.
De huidige verordeningen binnen het beleidsdomein Sport dateren al van 1992. Het gaat over de
verordening houdende de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen en de verordening
houdende het verlenen van subsidies voor sportprojecten. Ook de uitvoeringsbesluiten van deze
verordeningen zijn aan een actualisering toe.
Daarnaast zijn er in de loop van de jaren veel bijkomende reglementeringen goedgekeurd, zoals
‘leidraad’ voor ondersteuning van sportkampen, subsidies voor naschoolse sportprojecten,
subsidies voor kadervorming en een tussenkomst voor sportlesgevers. Bovendien worden er ook
jaarlijkse subsidies zonder reglementering toegekend, bijvoorbeeld de huursubsidies voor
sportorganisaties.
Deze verordening wil de diverse ondersteuningsvormen bundelen. In de toekomst worden alle
subsidies toegekend via een uitvoeringsbesluit onder deze verordening. Deze actualisering zal het
subsidiestelsel harmonieuzer en overzichtelijker maken.
Een verdere afstemming van de verschillende ondersteuningsvormen binnen de sportbevoegdheid
is wenselijk om een meer coherent ondersteuningsbeleid te voeren dat tegemoet komt aan de
noden en de behoeften binnen het Nederlandstalige Brusselse sportlandschap. Tegelijk kan de
VGC zo meer focussen op haar eigen beleidsprioriteiten en deze die opgenomen zijn in het
decreet lokaal sportbeleid.
Sport is een zeer populaire vrijetijdsbesteding en daardoor ook een bouwsteen van veel
gemeenschapsvormende initiatieven. Een beleid voeren betekent dan ook duidelijke keuzes
maken: Welke initiatieven vallen binnen het blikveld van het sportbeleid? Welke initiatieven
behoren eerder tot een ander beleidsdomein, maar hanteren wel een op sport geënte methodiek?
De VGC streeft binnen haar culturele bevoegdheden naar een kwaliteitsvol ondersteund
sportaanbod, waarbij inhoudelijke invulling en omkadering hand in hand gaan. Dit
kwaliteitsaspect is een gemeenschappelijk uitgangspunt bij zowel projecten, vakantie-initiatieven,
infrastructuur, vormingen en jaarwerkingen (zowel bij sportverenigingen als bij het duurzaam
sportaanbod buiten de sportverenigingen).
Naast de zoektocht naar kwaliteit moedigt de VGC ook nieuwe initiatieven aan. Bovendien is er
ruimte voor experiment en dus ook voor eventueel falen.
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Naast het bieden van een ondersteunende kader heeft deze verordening ook tot doel om
iedereen die betrokken is bij het Nederlandstalige Brusselse sportlandschap te verbinden in een
netwerk.
Voor de doelgroep kinderen en jongeren is het Nederlandstalig Brussels onderwijs een prioritaire
partner van en voor het sportbeleid van de VGC.
Er is ook bijzondere aandacht voor een verantwoord sportklimaat. De Panathlonverklaring voor
ethiek in de jeugdsport kan daarvoor geëxtrapoleerd worden naar alle sporters.
Een nieuwe verordening hoeft niet te betekenen dat we alles overboord gooien. Om een zekere
continuïteit van beleid te garanderen, worden waardevolle principes uit de huidige
verordeningen overgenomen in deze nieuwe verordening en in het uitvoeringsbesluit.
Deze verordening is het resultaat van een participatief traject in nauw overleg met de
sportsector en de sportraad. De sportraad gaf op 6 maart een positief advies.
Voortvloeiend uit de specifieke nadruk binnen het beleidsplan voor de kansengroepen ‘personen
in armoede’ en ‘etnisch culturele minderheden’, onderging deze verordening ook een
armoedetoets door het Brussels Platform Armoede en een bespreking binnen de VGC-adviesraad
Etnisch Culturele Minderheden (ECM).

2. Artikelsgewijze toelichting
Hoofdstuk 1
Artikel 1
Het artikel in de grondwet, waarnaar verwezen wordt in §1, bepaalt dat de VGC in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor haar gemeenschap onder meer bevoegd is voor culturele
aangelegenheden.
Het ondersteunende sportbeleid van de VGC, waarnaar verwezen wordt in §2, is de verzameling
van beleidsuitvoerende maatregelen om het Nederlandstalige sportlandschap in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad zo kwalitatief mogelijk uit te bouwen en initiatieven daartoe te
stimuleren.
Deze maatregelen kaderen in sectorspecifieke decreten die in Vlaanderen van toepassing zijn,
onder meer het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal
Sportbeleid, gewijzigd bij decreet van 8 november 2013 (en uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse
Regering van 16 november 2012, gewijzigd op 20 december 2013) en het decreet van 20 december
2013 inzake gezond en ethisch sporten (en uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 4 april
2014).
Het ondersteunende sportbeleid kadert ook in het strategisch meerjarenplan 2016-2020 Cultuur,
Jeugd en Sport van de VGC.
Artikel 2
Het begrip ‘sport’ en alles wat er bij komt kijken, laat zich moeilijk in duidelijk afgelijnde
definities vatten. Daarom worden er in deze verordening alleen definities gegeven wanneer dat
echt noodzakelijk is. Het zijn de intenties en de concepten die centraal staan.
1° De focus ligt op het sportaanbod in de vrije tijd. Initiatieven buiten de vrije tijd worden
ondersteund indien zij gelinkt worden aan een duurzame sportbeoefening in de vrije tijd.
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Door de nadruk te leggen op sporten of bewegen, vallen de denksporten buiten het kader van
deze verordening. De denksportverenigingen kunnen voortaan een aanvraag indienen bij sociaalcultureel werk.
Met ‘Brusselaars’ wordt bedoeld: de individuen die in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
wonen en zij die het grondgebied uitdrukkelijk gebruiken voor de uitoefening van hun
activiteiten en zich er daardoor mee verbonden voelen.
2°, 3° en 4° Sportverenigingen zijn onmiskenbare bakens van standvastigheid en verenigingsleven
binnen het sportlandschap. Leden worden opgenomen in het sociaal weefsel van de vereniging
en maken als het ware deel uit van een familie. Sportverenigingen garanderen ook een
regelmatige sportbeoefening gedurende het jaar. De beoefende sporttak moet ook opgenomen
zijn op de sporttakkenlijst.
5° Meer en meer andere organisaties en instellingen uit diverse sectoren (jeugd,
gemeenschapscentra, onderwijs, welzijn, …) bieden een waardevol duurzaam sportaanbod aan.
Om dit mogelijk te maken en er voor te zorgen dat dit kwalitatief begeleid wordt, werd dit mee
opgenomen in deze verordening.
6° Deskundige begeleiding is een rode draad doorheen de hele verordening. Vaak valt of staat de
(verdere) deelname aan sportinitiatieven met de manier waarop de begeleider de les of training
geeft.
7° Het is belangrijk dat sportinitiatieven toegankelijk zijn voor iedereen. Hierbij wordt
vanzelfsprekend rekening gehouden met de context (leeftijd, setting, …).
9°, 10°, 11°, 12° ‘Personen met een beperking’ zijn een doelgroep waarvoor er binnen het
sportbeleid veel aandacht is. Waar mogelijk wordt geopteerd voor inclusie, maar soms zijn
initiatieven specifiek voor de doelgroep noodzakelijk. Zo zijn er specifieke G-sportverenigingen
(vb. torbal) en reguliere sportverenigingen met een G-afdeling. In functie van G-sport worden
uitzonderingen gemaakt binnen de reglementering.
13°, 15° Voor de afbakening van ‘jeugdleden’ en ‘volwassen leden’ wordt dezelfde categorisering
gebruikt als in het decreet lokaal sportbeleid.
14°, 16° Deze definiëring is nodig omdat er in de sport, afhankelijk van de sporttak, andere
leeftijdsindelingen gemaakt worden
17° Het volledig profiel is terug te vinden in bijlage 3.
18° Veilig sporten is een thema waarop meer en meer ingezet wordt. De VGC-sportdienst werkt
samen met het Vlaams Risicovechtsportplatform aan een veiligheidsscan. Deze scan zal gebruikt
worden om eerst de vechtsportclubs, maar nadien gefaseerd ook andere sportclubs op dat vlak
te screenen, te ondersteunen en op te volgen.
19° Het is belangrijk om het werkjaar te definiëren omdat dit bij sport niet samenvalt met een
kalenderjaar maar wel met een sportseizoen.
20° Hierbij wordt een duidelijke afbakening gemaakt naar de periode, nl. in de schoolvakanties.
21°, 22°, 23°, 24° Dit zijn begrippen die gehanteerd worden bij de toekenning van subsidies voor
sportief vakantieaanbod.
25° Het begrip sportproject wordt heel breed geïnterpreteerd om zoveel mogelijk thema’s binnen
de projectoproepen aan bod te laten komen. De reguliere werking binnen een sportvereniging en
het reguliere sportaanbod van derden komen niet in aanmerking.
26°, 27°, 28°, 29, 30°, 31° 32° Dit zijn begrippen die gehanteerd worden bij de toekenning van
subsidies voor deelname aan sportgerichte kadervorming.
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33° Met Sportwerk Vlaanderen, voorheen Vlabus, heeft de VGC-sportdienst een bijzondere
samenwerking. Sportwerk Vlaanderen staat in voor de deskundige begeleiding van het
sportaanbod binnen sportverenigingen en het duurzaam sportaanbod buiten sportverenigingen.
De klantentarieven van Sportwerk Vlaanderen worden als referentie gebruikt voor het toekennen
van subsidies voor deskundige begeleiding.
34° De Vlaamse Trainersschool (VTS) is een belangrijke speler in functie van kwaliteitsbevordering
van de sportbegeleiding. Bij de toekenning van subsidies voor sportgerichte kadervorming wordt
naar hen verwezen.
35° De VGC-sportraad is een decretale vereiste (decreet lokaal sportbeleid) en verschaft advies.
Artikel 3
Deze verordening wil initiatieven ondersteunen die bijdragen tot een kwalitatief sportaanbod in
de vrije tijd en de verdere uitbouw ervan stimuleren.
Hoofdstuk 2
Artikel 4
In §2 staat wie in aanmerking komt voor ondersteuning.
1° Een vereniging van individuen; dit zijn de feitelijke (sport)verenigingen
2° Onder dit punt wordt het ruime spectrum aan organisaties en instellingen bedoeld. Dat omvat
onder andere: alle verenigingen met een vzw-statuut, gemeenschaps- en dienstencentra,
onderwijsinstellingen, initiatieven buitenschoolse opvang (IBO), (woon)zorgvoorzieningen,
dagcentra, werkingen maatschappelijk kwetsbare jongeren (WMKJ).
3° Ook de sportinitiatieven van overheden verdienen ondersteuning. Overheden zijn standvastige
partners in de ontwikkeling van een fijnmazig sportaanbod.
4° Individuen moeten ondersteuning krijgen voor het volgen van kadervorming om kennis en
competenties te bevorderen voor de rol die zij opnemen in het sportaanbod. Daarnaast moeten
burgerinitiatieven die ten goede komen aan het sportleven aangemoedigd worden.
§3 De bevoegdheden van de VGC zijn afgebakend. Deze beperkingen zijn vrij uniek en zijn voor de
gewone burger zelden duidelijk. In dit algemene kader past het om de burger daarover de nodige
richtlijnen mee te geven. De aangehaalde elementen behandelen de sportinitiatieven (en niet de
instellingen) en zijn positief geformuleerd.
Een omkering in negatieve zin maakt deze elementen duidelijker:
1° Een initiatief dat geen Nederlands gebruikt, behoort niet tot de VGC-bevoegdheden. Het
gebruik van andere talen wordt niet uitgesloten. De visietekst ‘Taalbeleid in VGC-initiatieven en
initiatieven die door de VGC ondersteund worden’ (goedgekeurd op de collegevergadering van 25
november 2010) wordt ter ondersteuning gebruikt. Zowel de communicatie met de VGC als die
met het publiek wordt bedoeld: dus ook de communicatie tijdens de activiteiten.
2° Initiatieven die zich niet uitdrukkelijk richten op Brusselaars, behoren niet tot de VGCbevoegdheden. De initiatieven worden in de eerste plaats opgezet voor – en liefst ook
door – Brusselaars. Dat sluit echter niet uit dat er ook deelnemers van buiten het grondgebied
kunnen deelnemen aan het initiatief.
3° Initiatieven die niet plaatsvinden binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, behoren
niet tot de VGC-bevoegdheden. Uitzonderingen zijn mogelijk als de noodzakelijke
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sportinfrastructuur niet ter beschikking is op het grondgebied van het tweetalige gebied BrusselHoofdstad. De mate van ondersteuning kan in dit geval per sportinitiatief bekeken worden.
Bij G-sportinitiatieven mogen de laatste twee criteria echter niet te beperkend zijn door het
geringe sportaanbod en door de relatief kleine doelgroep. G-sportinitiatieven in de nabije
omgeving van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, die zich ook uitdrukkelijk richten tot
Brusselse G-sporters, komen daardoor ook in aanmerking voor ondersteuning.
Het belang van gezond en ethisch sporten is cruciaal. Daarom ondertekende de VGC-sportdienst
de Panathlonverklaring voor ethiek in de jeugdsport, waarnaar in de tweede paragraaf verwezen
wordt.
De waarden uit de Panathlonverklaring kunnen worden uitgebreid naar het gehele
sportlandschap.
Van erkende sportinitiatieven wordt dan ook verwacht dat ze deze waarden open en zichtbaar
maken in hun werking.
Paragraaf 4 stelt dat de toepassing van deze verordening wordt mogelijk gemaakt door een
formele verzameling van gegevens in een voorgeschreven vorm.
Artikel 5
Naast financiële middelen en infrastructuur kan een overheid ook kiezen voor andere vormen van
ondersteuning van erkende werkingen zoals onder meer:
-

-

Vorming: om kennis en competenties te versterken
Diensten: onderzoek, administratieve hulp
Communicatie: informatie opnemen in grotere communicatiekanalen (bijvoorbeeld in de
sportgids en op www.SportinBrussel.be)
Logistiek: transport, werken aan infrastructuur
Materiaal: sportmateriaal, audiovisueel en ondersteunend materiaal
Netwerk en vaardigheden: kennisdelingsmomenten, begeleiding, deskundigen, interessante
partners of leveranciers, inhoudelijk-pedagogisch-didactische input, procesbegeleiding,
personeel
Versterking van positie: bij een onderhandelingsproces, bij beeldvorming in de omgeving, met
begeleiding om inspraak te krijgen
Informatie: over dossiers, over nieuwe producten, over financieel beheer

Artikel 6
Een specifieke erkenning als ‘sportvereniging’ is voor veel clubs nog steeds een belangrijke factor.
In het Vlaamse sportlandschap is dit ook algemeen gangbaar.
De verplichting om, indien een club zich aansluit bij een federatie, dit minstens bij een Vlaamse
federatie moet zijn, is richting aangevend voor de Nederlandstaligheid van de werking.
Artikel 7
Het voordeel van een aparte erkenning, is dat sportverenigingen ook op andere manieren dan
financieel en de ondersteuningsvormen opgesomd in artikel 5 kunnen worden ondersteund (bvb
gebruik infrastructuur van gemeenschapscentra, voordeeltarief bij opleidingen enz.) en als
dusdanig behoren tot het netwerk van erkende sportclubs.
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Hoofdstuk 3
Bij subsidiëring wordt rekening gehouden met de regels bepaald in collegebesluit nr. 08/429 van
17 december 2008 tot vaststelling van het organiek reglement op de toekenning en de controle
op de aanwending van subsidies.
Hieronder worden de zes subsidievormen weergegeven. Telkens wordt bepaald aan wie en op
basis van welke criteria subsidies kunnen toegekend worden en wordt beknopt weergegeven
welke subsidies het betreft.
Afdeling 1
Artikel 8
Om in aanmerking te komen voor subsidies wordt van een erkende sportvereniging verwacht dat
de werking open staat voor iedereen die wenst deel te nemen aan het sportaanbod van de
vereniging.
Het bestuur van de sportvereniging ligt in handen van meerdere personen om inspraak en goed
bestuur na te streven, waarbij de belangen van de sportvereniging zelfstandig kunnen worden
behartigd.
Er wordt een minimum aantal leden nagestreefd om van een voldoende grote
verenigingspopulatie te kunnen spreken. Doorheen heel de reglementering worden G-sporters in
een bijzondere weging genomen, zodat dit zowel bij exclusief als inclusief aanbod van toepassing
kan zijn.
Een sportvereniging wordt als kwaliteitsvol aanzien, waardoor het afsluiten van de nodige
verzekeringen ter bescherming van de betrokkenen en het laten plaatsvinden in een veilige en
geschikte omgeving en met het nodige materiaal, vanzelfsprekend als voorwaarde wordt gesteld.
Een sportvereniging dient ook oog te hebben voor de maatschappelijke context waarin ze
opereert. In die optiek is het hanteren van een gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht voor
kansengroepen een absolute noodzaak.
Artikel 9
Startende erkende sportverenigingen dienen te worden aangemoedigd om hun werking
kwaliteitsvol en genoeg te kunnen ontplooien. Deze verenigingen worden in de opstartfase ook
vaak geconfronteerd met bijkomende (eenmalige) kosten. Er wordt dan ook, net zoals in de
vorige reglementering het geval was, een extra startsubsidie voorzien bij de opstart van de
sportwerking.
Artikel 10
Erkende sportvereniging kunnen voor hun werking gesubsidieerd worden indien wordt voldaan
aan de criteria uit artikel 7. Hierin worden de basisvereisten naar kwantiteit, kwaliteit en vorm
gespecifieerd.
De subsidievormen voor werkingsmiddelen zijn:
-

subsidies voor de basiswerking: een forfaitaire subsidie

-

huursubsidies: voor de tussenkomst in de gemaakte kosten voor de huur van
sportinfrastructuur, voor veel clubs is dit een groot deel van de werkingskosten,
waarbij zeker ook kan gesteld worden dat de kostprijs voor de huur van
sportinfrastructuur in Brussel aanzienlijk is (vergeleken met de landelijke situatie)

6

-

beheersubsidies: voor de tussenkomst in gemaakte onderhoudskosten en kosten
verbonden aan nutsvoorzieningen voor clubs die infrastructuur langdurig in eigen
beheer hebben

-

subsidies voor, op basis van losse uren, officieel tewerkgestelde sportbegeleiders:
de legale, agorale, tewerkstelling van sportbegeleiders is een aandachtspunt
doorheen heel de reglementering. Er is dan ook gekozen om de clubs die hier
inspanningen voor doen, tegemoet te komen in de kosten die hieraan verbonden
zijn.

Artikel 11
Onder de kwaliteitssubsidies vallen de competitiesubsidie en een subsidie op basis van punten.
De punten worden verdeeld in 4 categorieën elk goed voor een bepaald percentage van het
voorziene budget: sportaanbod, bestuur en algemene werking, toegankelijkheid en diversiteit en
vorming. Het College bepaalt de percentages.
Hierbij wordt voornamelijk gehonoreerd in functie van deskundige sportbegeleiders (onder
sportaanbod en vorming) en maatregelen in functie van een open, sociale, toegankelijke en
diverse sportvereniging - lees de maatschappelijke rol van sportverenigingen - (onder
toegankelijkheid en diversiteit). Ook aan het bestuur, binnen de context van de vereniging
doorgaans bestaande uit vrijwilligers, en de algemene werking gaat de nodige aandacht, Verder
wordt ook bijzondere aandacht besteed aan het belang van vorming in kader van continuïteit en
kwaliteit van het sportaanbod.
De VGC-sportdienst zal tevens proactief de clubs ondersteunen die op bepaalde punten willen
inzetten.
Op deze manier kunnen subsidies aangewend worden in functie van de kwantiteit en de
kwaliteit van de werking en de focus die het beleid wil leggen. Tevens wordt op die manier de
administratieve last voor sportverenigingen die enkel in aanmerking komen voor subsidies voor
de basiswerking aanzienlijk kleiner.
Artikel 12
De extra subsidies voor jeugd maken duidelijk dat de doelgroep ‘jeugd’ een bijzondere aandacht
verdient en een goede omkadering van de jeugd daarom van onontbeerlijk belang is. Dit zowel
vanuit sporttechnisch als vanuit maatschappelijk oogpunt.
Hieronder kunnen extra subsidies verkregen worden voor de huur van sportinfrastructuur en
deskundige sportbegeleiders. Dit gebeurt door de plafondbedragen voor jeugdwerking te
verhogen.
Daarnaast wordt ook de inzet van een jeugdsportcoördinator gestimuleerd en ondersteund, voor
zover deze voldoet aan het vooropgestelde (taken)profiel.
Artikel 13
In functie van het stimuleren van G-sport, worden ook voor deze doelgroep de plafondbedragen
voor huurkosten en kosten verbonden aan deskundige sportbegeleiding verhoogd.
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Afdeling 2
Artikel 14
Dit sportaanbod wordt in de sportsector vaak als ‘anders georganiseerde sport’ omschreven. In
dit besluit wordt het omschreven als duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging om
duidelijker te benoemen wat er ook effectief wordt beoogd.
Naast de sportverenigingen zijn er ook nog andere organisatoren van een duurzaam
sportaanbod, dat evenzeer een ondersteuning verdient. Meestal is het sportluik niet de kerntaak
van de organisator. Voorbeelden van organisatoren zijn gemeenschapscentra, dienstencentra,
onderwijsinstellingen, initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO’s), jeugdorganisaties en –
verenigingen, brede scholen, welzijnsinstellingen, gemeenten.
Met dit reglement wil de VGC organisatoren stimuleren om ook initiatieven op vlak van
duurzame sportbeoefening te nemen. Niet alle Brusselaars kiezen er immers voor om aan te
sluiten bij een sportvereniging. Momenteel kunnen ook nog niet alle sporttakken binnen de
context van een sportvereniging beoefend worden.
Gezien de meeste organiserende instanties al een financiële ondersteuning krijgen voor hun
reguliere werking, moet het duurzame sportaanbod expliciet een extra aanbod zijn, dat
plaatsvindt in de vrije tijd en waaraan iedereen dus uit vrije wil kan deelnemen. Er wordt daarom
geopteerd om enkel subsidies toe te kennen op basis van facturen.
Het hanteren van een gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht voor kansengroepen wordt in
deze verordening heel vaak vernoemd, ook onder de afdeling ‘subsidies voor duurzaam
sportaanbod’. Voor de meeste organisaties die op deze subsidie een beroep kunnen doen is dit
zeker een haalbaar criterium. In sommige contexten daarentegen (vb. schoolcontext) is dit
mogelijks moeilijk implementeerbaar en mag dit criterium ruim geïnterpreteerd worden of zelfs
wegvallen.’
Artikel 15
De financiële ondersteuning van het duurzaam sportaanbod focust op twee componenten die te
maken hebben met kwaliteitsvolle omkadering van het sportaanbod: kwaliteitsvolle
sportbegeleiding en huurkosten in functie van een kwaliteitsvolle sportinfrastructuur. Beide
subsidies zorgen er ook voor dat het aanbod betaalbaar blijft, zowel voor de organisator als de
deelnemer.
Voor jeugd- en G-sport is een verhoogd subsidiebedrag voorzien, omdat dit focusgroepen zijn
voor de ondersteuning.
Voor specifieke kansengroepen wordt maatwerk voorzien, gekaderd binnen een grootstedelijke
en lokale methodiek.
Verder worden bijkomende nieuwe initiatieven via extra subsidies aangemoedigd, om een zo
groot en gevarieerd mogelijk sportaanbod te bekomen.
De voorstellen passen in het globaal ondersteuningsbeleid dat de VGC wil voeren ten aanzien van
sport en dat werd opgenomen in het meerjarenplan 2016-2020 Cultuur, Jeugd en Sport.
De ondersteuning van dit aanbod gaat verder dan de subsidies opgenomen in dit besluit. Naast
de financiële ondersteuning is er, afhankelijk van het type aanbod nog een hele waaier aan
andere ondersteuningen, gaande van mee helpen het programma vorm te geven, (zoals onder
meer bij het aanbod van de gemeenschapscentra) tot de mede-organisatie (G-sportaanbod
binnen een verzorgingsinstelling). Dit flankerend beleid wordt verder vorm gegeven.
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Afdeling 3
Artikel 16
Naast het duurzaam sportaanbod, binnen of buiten de sportvereniging, dient ook de nodige
aandacht te gaan naar een kwalitatief vakantieaanbod.
Naast de begripsbepaling van sportief vakantieaanbod binnen de schoolvakanties en de
koppeling aan deskundige begeleiding, dient te worden voldaan aan een aantal kwalitatieve en
kwantitatieve criteria. De organisatie van het sportief vakantieaanbod mag niet plaatsvinden
vanuit het oogmerk om winst na te streven.
Artikel 17
Er is gekozen voor een flexibele aanpassing van de reglementering aan de realiteit waarbij niet
langer wordt uitgegaan van standaardblokken van een volledige dag, maar er wordt gewerkt op
basis van dagdelen. Daarnaast wordt ook afgestapt van een globale subsidie en worden subsidies
voorzien op basis van effectieve ondersteuningsnoden. Dit alles maakt een correctere
subsidiëring mogelijk, aangezien niet elk vakantieaanbod evenveel dagdelen omvat en deelnemers
heeft. Bovendien heeft niet elke organisator dezelfde uitgaven en uitgaveposten.
Er wordt geopteerd om aan alle erkende sportinitiatieven die voldoen aan de definitie en criteria
van sportief vakantieaanbod, een basissubsidie te geven. Dit omvat basisondersteuning,
communicatiekosten, productie-/programmakosten, verzekeringskosten etc.
Daarnaast worden ook subsidies voorzien voor de twee grootste uitgaveposten, namelijk de huur
van sportinfrastructuur en de legale tewerkstelling van deskundige sportbegeleiders.
Voor deelnemers waarvoor er een aangepast deelnamegeld is betaald omdat zij recht hebben op
het statuut van verhoogde tegemoetkoming, wordt ook een extra subsidie voorzien.
Afdeling 4
Artikel 18 en 19
Artikel 18 geeft weer dat er subsidies voor projecten kunnen toegekend worden. Het College zal
verdere bepalingen hieromtrent formuleren. De bedoeling is om ook oproepen te lanceren rond
thema’s die belangrijk zijn binnen het VGC-beleid en meer in het bijzonder binnen het beleid van
Cultuur, Jeugd en ‘Sport’. Het maakt ook mogelijk een meer proactief beleid te voeren en in te
spelen op innoverende praktijken.
Ook bij het toekennen van projectsubsidies worden een aantal basiscriteria geformuleerd rond
open karakter, toegankelijkheid en diversiteit en naar organisatorische verantwoordelijkheid
(artikel 19).
Afdeling 5
Artikel 20 en 21
Het belang van vorming moet voldoende benadrukt worden. Vorming zorgt er namelijk voor dat
mensen die een engagement als begeleider (willen) opnemen dit op een zo kwaliteitsvol mogelijke
manier kunnen doen. De middelen die hieraan worden besteed hebben dus een nagenoeg
volledige rechtstreekse return naar de kwaliteit van het sportaanbod.
Vanuit die overtuiging en eveneens om de jongeren te empoweren, is dan ook gekozen om
kadervorming eveneens voor jonge begeleiders te ondersteunen, zeker ook als opstap naar
volwaardig trainerschap.
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Om zoveel mogelijk garantie te hebben van de efficiënte inzet van de subsidiegelden, wordt van
de volger van de vorming gevraagd om een engagement te hebben binnen het sportaanbod in de
vrije tijd en moet de gevolgde vorming een rechtstreekse en relevante return hebben voor dat
sportaanbod.
Er is gekozen om binnen de kadervorming een onderscheid te maken tussen bijscholingen en
opleidingen.
Binnen beide types is er een verdere onderverdeling:
 sporttechnisch: specifiek gericht naar een bepaalde sporttak
 begeleidingsgericht: kennis en vaardigheden die over alle sporttakken heen van toepassing
zijn (bijvoorbeeld: EHBO, algemene didactiek, omgaan met autisme, creatieve
opwarmingsvormen, enz.)
 sportbestuurlijk: gericht op de kennis en vaardigheden die bijdragen tot het goed besturen
van een (sport)vereniging
Op basis van de categorisering van de kadervorming en van de aanbieder van de vorming wordt
een aangepaste tussenkomst voorzien.
Voor opleidingen waarbij de deelnemer er alles aan heeft gedaan om te slagen, maar hier
jammerlijk genoeg niet in slaagt, wordt ook een tussenkomst voorzien. Deze deelnemer heeft de
materie dan normaal gezien doorlopen maar slaagt er (misschien door bepaalde drempels) niet in
om dit om te zetten in een examenmoment. De opgedane kennis kan wel het aanbod ten goede
komen.
Afdeling 6
Artikel 22, 23 en 24
De nood aan beschikbare en aangepaste sportinfrastructuur blijft bestaan. Het VGC-sportbeleid
streeft daarom enerzijds naar een optimale benutting en kwaliteitsverhoging van de bestaande
sportinfrastructuur en anderzijds naar de ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe
infrastructuur. Door het verlenen van investeringssubsidies helpt de Vlaamse
Gemeenschapscommissie om voor de Nederlandstalige Brusselse sportinitiatieven een veilige en
kwaliteitsvolle sportinfrastructuur ter beschikking te stellen.
Artikel 22 stelt een aantal basiscriteria op voor subsidiëring; artikel 23 beschrijft waarvoor
investeringssubsidies kunnen toegekend worden en met welke elementen er rekening gehouden
wordt bij de toekenning van een subsidie.
In artikel 24 wordt opgenomen dat het toekennen van een investeringssubsidie gepaard gaat met
het sluiten van een samenwerkingsakkoord. In dit samenwerkingsakkoord worden onder meer
afspraken gemaakt rond het prioritair (naschools) gebruik van de infrastructuur.
Hoofdstuk 4
Deze nieuwe verordening omvat alle bepalingen die in de verordening nr. 91/19 van 22 januari
1992 en in de verordening nr. 91/20 van 22 januari 1992 zijn opgenomen. Er gaan geen
subsidiemogelijkheden verloren door deze oude verordeningen te vervangen.
De verordening nr. 91/19 van 22 januari 1992 houdende de erkenning en subsidiëring van
sportverenigingen en het collegebesluit nr. 08/499 van 17 december 2008 houdende de
goedkeuring van het reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen blijven
van kracht tot 31 december 2017. Dat is noodzakelijk omdat er in het najaar van 2017 nog
subsidies toegekend worden voor het werkjaar 2016-2017 op basis van deze reglementering.
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De verordening nr. 91/20 van 22 januari houdende het verlenen van subsidies voor
sportprojecten, het collegebesluit nr. 92/20 van 22 januari 1992 houdende de uitvoering van de
verordening en alle andere reglementeringen, uitgezonderd het reglement voor het toekenning
van investeringssubsidies blijven van kracht tot en met 31 augustus 2017. Dit wil zeggen dat alle
aanvragen voor subsidies die betrekking hebben op het werkjaar 2016-2017 nog toegekend
worden op basis van deze oude reglementering.
Dat is nodig om de continuïteit van het sportbeleid te bewaren.
De toekenning van investeringssubsidies gebeuren onmiddellijk op basis van de nieuwe
reglementering.

II. VERORDENING
Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Artikel 1 – Bevoegdheid
§1. Deze verordening regelt een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en
178 van de gecoördineerde grondwet.
§2. Deze verordening schept een kader voor het ondersteunende sportbeleid van de VGC.
Artikel 2 – Algemene begrippen
In deze verordening verstaan we het volgende onder:
1° sportinitiatieven: initiatieven die Brusselaars aanzetten om te sporten of te bewegen
Het zijn initiatieven die ofwel
- bijdragen aan het sportaanbod in de vrije tijd voor Brusselaars of die dat aanbod
vergroten;
- de kwaliteit van het sportaanbod bewaken of verhogen;
- Brusselaars aanmoedigen om deel te nemen aan het sportaanbod in de vrije tijd.
2° sportvereniging: is een specifiek sportinitiatief van een groep van mensen die zich als feitelijke
vereniging of vzw heeft georganiseerd, met als eerste doelstelling voor alle leden een duurzame
sportwerking te organiseren waarbij de fysieke inspanning centraal staat. De beoefende
activiteiten staan op de sporttakkenlijst.
3° duurzame sportwerking binnen de sportvereniging: minstens tweewekelijks een sportaanbod
organiseren gedurende minstens 30 weken per werkjaar of een sportaanbod organiseren waarbij
minstens 25 sportactiviteiten verspreid zijn over het werkjaar.
4° sporttakkenlijst is een lijst met sporttakken die in aanmerking komen om sportverenigingen te
subsidiëren. Het collegelid legt deze lijst vast.
5° duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging: sportaanbod met een duurzaam karakter
en onder deskundige begeleiding, dat in volgende types wordt onderverdeeld:


Type 1: minstens driewekelijks een sportaanbod organiseren gedurende minstens 8
maanden per werkjaar.



Type 2: een wekelijks sportaanbod organiseren gedurende minstens 10 opeenvolgende
weken.
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Type 3: een wekelijks sportaanbod organiseren gedurende minstens 5 opeenvolgende
weken voor initiatieven die als uitdrukkelijke doelstelling een (doorstroming naar een)
duurzame sportbeoefening nastreven, al dan niet in georganiseerd verband.

6° deskundige begeleiding: een sportbegeleider die door opleiding of elders verworven
competenties over voldoende pedagogische, didactische en sporttechnische kennis beschikt om
de activiteit op een kwalitatieve manier te begeleiden.
7° ‘open’ werking:


open vereniging: de vereniging maakt haar werking ruim openbaar bekend en in principe
kan iedereen lid worden van de vereniging.



open aanbod: het aanbod wordt ruim openbaar bekend gemaakt en in principe kan
iedereen deelnemen.

8° startende sportvereniging: een nieuwe sportvereniging die minder dan 6 maanden actief is.
9° G-sport: elke sportparticipatie voor personen met een langdurige fysieke, psychische,
verstandelijke of zintuiglijke beperking die hen, door diverse drempels, kan beletten volledig,
daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren aan het sportaanbod, hetzij
regulier hetzij specifiek.
10° G-sportleden: sportende leden die aan G-sport doen.
11° G-sportvereniging: een vereniging waarvan meer dan de helft van de leden personen met een
beperking zijn en die een aangepast sportaanbod aanbieden voor deze personen met een
beperking.
12° sportvereniging met een G-afdeling: een vereniging die binnen haar werking een afdeling met
een G-sportaanbod heeft met minimaal 2 leden.
13° jeugdleden: sportende leden tot en met de leeftijd van 18 jaar.
14° jeugdwerking: de sportmomenten waarbij minstens 80% van de deelnemende leden
jeugdleden zijn.
15° volwassen leden: sportende leden vanaf de leeftijd van 19 jaar.
16° volwassenenwerking: de sportmomenten waarbij minstens 20% van de deelnemende leden
volwassen leden zijn.
17° jeugdsportcoördinator: een gekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in
de sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische en
organisatorische vlak.
18° veiligheidsscan: instrument om aan te tonen of, en op welke manier de sportvereniging actief
werkt aan sporten in een veilige sportomgeving.
19° werkjaar:
-

voor sportverengingen: één sportseizoen, dat naargelang de beoefende sporttak, valt
tussen 1 juli en 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar.
buiten de sportvereniging: één sportseizoen dat valt tussen 1 september en 31 augustus
van het daarop volgende kalenderjaar.

20° sportief vakantieaanbod: een sportief aanbod van activiteiten onder deskundige begeleiding,
in externaats- of internaatsverband, tijdens de schoolvakantie, waaronder begrepen wordt:
krokus, Pasen, zomer, herfst of kerst.
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21° externaatsverband: een sportief vakantieaanbod zonder overnachting voor de deelnemers.
22° internaatsverband: een sportief vakantieaanbod met overnachting voor de deelnemers.
23° dagdeel: indeling van een vakantiedag in voormiddag, namiddag of avond/nacht zoals deze
van het vorige dagdeel gescheiden zijn door een maaltijd en een vrije rustperiode. Een dagdeel
bevat 3 opeenvolgende uren.
24° productiekost: een gemiddelde vaste kost per deelnemer die ontstaat door kosten van
programmatie, uitstappen, catering, verzekering, promotie e.d.
25° sportproject: een sportinitiatief dat afgebakend is in de tijd en de reguliere jaarwerking
overstijgt.
26° sportgerichte kadervorming: verzamelnaam voor sporttechnische, begeleidingsgerichte en
sportbestuurlijke opleidingen en bijscholingen. Deze vormingen zijn expliciet gericht op de
ontplooiing en vorming van sportlesgevers, bestuurders, trainers en begeleiders van
sportinitiatieven.
27° sporttechnische opleiding: sporttakspecifieke vorming waarbij als finaliteit (meestal na het
afleggen van een proef) een diploma wordt behaald, dat in het Vlaamse sportlandschap als
referentie wordt aanvaard om pedagogisch-didactisch als deskundige begeleider te worden
ingeschakeld.
28° begeleidingsgerichte opleiding: sportgerichte vorming waarbij als finaliteit (meestal na het
afleggen van een proef) een diploma wordt behaald, dat in het Vlaamse sportlandschap als
referentie wordt aanvaard voor het verwerven van andere dan sporttakspecifieke pedagogischdidactische vaardigheden.
29° sportbestuurlijke opleiding/bijscholing: vorming die gericht is op het beheersen of verbeteren
van kennis en vaardigheden die bijdragen tot het goed besturen van een (sport)vereniging.
30° sporttechnische bijscholing: vorming die gericht is op het beheersen of verbeteren van
sporttakgerichte kennis en vaardigheden die bijdragen tot de kwaliteit van de deskundige
begeleiding.
31° begeleidingsgerichte bijscholing: vorming die gericht is op het beheersen of verbeteren van
(andere dan sporttakgerichte) kennis en vaardigheden die bijdragen tot de kwaliteit van de
deskundige begeleiding.
32° vormingskosten: inschrijvingskosten voor deelname aan een vorming. Hierbij komen volgende
kosten niet in aanmerking: catering, vervoer, logies.
33° Sportwerk Vlaanderen: vzw ter ondersteuning en bevordering van de professionele
tewerkstelling van de sportsector, hierna Sportwerk genoemd. Zie bijlage 4 voor de
klantentarieven die Sportwerk hanteert.
34° Vlaamse Trainersschool (VTS): officieel erkend als uitvoerend orgaan om de decretale
opdracht van Sport Vlaanderen voor sportkaderopleiding te helpen realiseren.
35° VGC-sportraad: adviesorgaan dat samengesteld is door en advies verstrekt aan het bevoegd
collegelid voor sport.
36° de administratie: de dienst die binnen de administratie van het College van de VGC instaat
voor de uitvoering van het sportbeleid.
Artikel 3 – Doelstelling
Deze verordening heeft als doel om sportinitiatieven aan te moedigen en/of te ondersteunen.
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Het College erkent en ondersteunt sportinitiatieven binnen de bepalingen van deze verordening
en van het bijhorend uitvoeringsbesluit, en binnen de perken van de begroting.
Hoofdstuk II Erkenning
AFDELING 1 Erkenning sportinitiatieven
Artikel 4 – Voorwaarden
§1. Het College erkent sportinitiatieven. Om erkend te worden, toont de aanvrager aan dat er
voldaan wordt aan een aantal basisvoorwaarden.
§2. Kunnen als aanvrager in aanmerking komen:
1° een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel;
2° een rechtspersoon zonder winstgevend doel;
3° een openbaar bestuur of instelling;
4° een natuurlijk persoon die handelt in eigen naam en zonder winstgevend doel.
§3. De basisvoorwaarden zijn:
1° In alle communicatie, ook tijdens de activiteiten, moet het Nederlands gebruikt worden.
Daarnaast kunnen eventueel andere talen functioneel gebruikt worden.
2° De sportinitiatieven richten zich op een hoofdzakelijk Brussels publiek;
3° De sportinitiatieven vinden hoofdzakelijk plaats in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad,
tenzij de aanvrager kan aantonen dat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen
beschikbare infrastructuur voorhanden is of tenzij het een G-sportinitiatief betreft.
4° De aanvrager onderschrijft de principes en de regels van de democratie en van het
Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en past die toe in hun sportinitiatief.
5° De aanvrager moet de waarden van de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport
onderschrijven en toepassen in hun sportinitiatief.
§4. De aanvrager moet zijn aanvraag voor erkenning indienen bij de administratie van het College
Artikel 5 – Gevolg van erkenning als sportinitiatief
Een erkenning als sportinitiatief houdt in dat subsidies kunnen aangevraagd worden. Voor het
aanvragen van subsidies voor sportverenigingen is eveneens een erkenning als sportvereniging
vereist.
AFDELING 2 Erkenning sportverenigingen
Artikel 6 – Voorwaarden
§1 Het College erkent sportverenigingen. Om erkend te worden, toont de aanvrager aan dat er
voldaan wordt aan de bepalingen in artikel 4 en volgende bijkomende erkenningsvoorwaarden:
-

Voldoen aan de definitie van sportvereniging

-

Engagementsverklaring actief te werken aan een veilige sportomgeving en akkoord gaan
dat een veiligheidsscan afgenomen kan worden;

-

Indien de sportvereniging aangesloten is bij een sportfederatie, moet het minstens een
aansluiting zijn bij een Vlaamse sportfederatie.
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Artikel 7 – Gevolg van erkenning als sportvereniging
Een erkenning als sportvereniging houdt in dat er subsidies voor sportverenigingen kunnen
aangevraagd worden.
Hoofdstuk III Subsidiëring
AFDELING 1 Subsidies voor sportverenigingen
Artikel 8
Het College van de VGC kan erkende sportverenigingen subsidiëren.
Enkel erkende sportverenigingen die voldoen aan de volgende basiscriteria komen in aanmerking
voor subsidies:
-

-

De sportvereniging
o is een open sportvereniging
o heeft een autonoom bestuur met minstens drie bestuursleden
o telt minstens 10 aangesloten sportende leden (minstens 8 leden voor een
startende vereniging). Een G-sporter telt voor 2 leden.
o sluit ter bescherming van haar aangesloten leden, bestuurders, sportbegeleiders
en vrijwilligers de nodige verzekeringen. Dit gebeurt ofwel via een erkende
Vlaamse Sportfederatie, ofwel op eigen initiatief.
o hanteert een gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht voor kansengroepen
Het sportaanbod vindt plaats in een veilige en geschikte omgeving, met het nodige
materiaal.

Artikel 9
Het College kan eenmalig een startsubsidie toekennen aan een startende, erkende
sportvereniging.
Artikel 10
Het College kan jaarlijks aan erkende sportverenigingen volgende subsidies toekennen:
-

-

een basissubsidie
een huursubsidie
een beheersubsidie voor de gemaakte onderhoudskosten en kosten verbonden aan
nutsvoorzieningen indien de sportvereniging sportinfrastructuur in eigen beheer heeft via
eigendom of langdurige overeenkomst van minstens 5 jaar
een subsidie voor, op basis van losse uren, officieel tewerkgestelde deskundige
sportbegeleiders.

Artikel 11
§ 1 Het College kan jaarlijks een extra subsidie voor kwaliteit toekennen aan erkende,
gesubsidieerde sportverenigingen indien zij voldoen aan bijkomende subsidiecriteria, die door het
College bepaald worden.
§ 2 Volgende extra subsidies voor kwaliteit kunnen toegekend worden:
-

Een extra kwaliteitssubsidie voor de werking op basis van een puntentabel
Een competitiesubsidie.
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Artikel 12
§ 1 Het College kan jaarlijks aan erkende, gesubsidieerde sportverenigingen die ook voor extra
subsidies voor kwaliteit in aanmerking komen, een extra subsidie voor jeugdwerking toekennen
indien zij voldoen aan bijkomende subsidiecriteria, die door het College bepaald worden.
§ 2 Volgende extra subsidies voor jeugdwerking kunnen toegekend worden:
-

een extra huursubsidie voor jeugdwerking
een extra subsidie voor, op basis van losse uren, officieel tewerkgestelde deskundige
sportbegeleiders
een subsidie voor een jeugdsportcoördinator.

Artikel 13
§ 1 Het College kan jaarlijks aan erkende, gesubsidieerde sportverenigingen die ook voor extra
subsidies voor kwaliteit in aanmerking komen, een extra subsidie voor G-sport toekennen indien
zij voldoen aan bijkomende criteria, die door het College bepaald worden.
§ 2 Volgende extra subsidies voor G-sport kunnen toegekend worden:
-

een extra huursubsidie voor de G-sportwerking. Onder de huurkosten wordt ook de huur
van handicapspecifiek sportmateriaal vervat

-

een extra subsidie voor, op basis van losse uren, officieel tewerkgestelde deskundige
sportbegeleiders.

AFDELING 2 Subsidies voor duurzaam sportaanbod
Artikel 14
Het College van de VGC kan erkende sportinitiatieven, met uitzondering van het duurzaam
aanbod binnen de sportverenigingen, subsidiëren voor de organisatie van een duurzaam
sportaanbod wanneer voldaan is aan volgende basiscriteria:
-

Het duurzaam sportaanbod:
o voldoet aan de definitie van duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging
o moet een open aanbod zijn
o telt minstens 8 deelnemers (G-sporters tellen voor 2 deelnemers)
o vindt plaats in een veilige en geschikte omgeving, met het nodige materiaal

-

De organiserende instantie:
o hanteert een gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht voor kansengroepen
o sluit ter bescherming van de deelnemers, begeleiders en vrijwilligers een
verzekeringspolis af voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen.

Artikel 15
Het College kan jaarlijks voor elk erkend duurzaam sportaanbod de volgende subsidies
toekennen:
-

een huursubsidie
een subsidie voor, op basis van losse uren, officieel tewerkgestelde deskundige
sportbegeleiders
een extra subsidie voor een volledig nieuw bijkomend sportaanbod
een aangepaste subsidie op maat voor specifieke kansengroepen voor, op basis van losse
uren, officieel tewerkgestelde deskundige sportbegeleiders.
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AFDELING 3 Subsidies voor sportief vakantieaanbod
Artikel 16
Het College van de VGC kan erkende sportinitiatieven subsidiëren voor de organisatie van een
sportief vakantieaanbod als voldaan is aan volgende basiscriteria:
-

Het sportief vakantieaanbod
o voldoet aan de definitie van sportief vakantieaanbod
o bestaat uit minimum 3 dagen per week waarbij minimum 1 dagdeel deskundig
begeleid sportaanbod per deelnemer wordt gegeven (voor kleuters mag het
dagdeel opgesplitst worden in twee keer 1,5 uur)
o moet een open aanbod zijn
o telt minimum 8 deelnemers per groep (G-sporters tellen voor 2 deelnemers)
o hanteert een minimumleeftijd van 3 jaar
o vindt plaats in een veilige en geschikte omgeving, met het nodige materiaal
o wordt begeleid door minimum één, op basis van losse uren, officieel
tewerkgestelde deskundige begeleider.

-

De organiserende instantie
o beoogt een democratische prijs
o hanteert een gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht voor kansengroepen,
waarbij ze minstens aanpassingen treft aan de tarieven voor mensen in armoede
o sluit ter bescherming van de deelnemers, begeleiders en vrijwilligers een
verzekeringspolis af voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen.

Artikel 17
Het College kan voor elk erkend sportinitiatief, dat voldoet aan de basiscriteria voor sportief
vakantieaanbod, volgende subsidies toekennen:
-

Een basissubsidie voor de productiekost
Extra subsidies voor
o deskundige begeleiding
o infrastructuur en materiaal
o deelnemers waarvan de ouders recht hebben op verhoogde tegemoetkoming en
hierdoor een aangepast deelnamegeld betalen

AFDELING 4 Subsidies voor sportprojecten
Artikel 18
Het College van de VGC kan organiserende instanties van sportprojecten subsidiëren als voldaan
is aan volgende basiscriteria:
-

Het sportproject staat open voor iedereen en wordt ruim gecommuniceerd.
De organiserende instantie
o beoogt een democratische prijs
o neemt maatregelen nemen in functie van toegankelijke deelname door
kansengroepen.
o beoogt lokale samenwerkingsverbanden met Nederlandstalige partners
o is in orde met organisatorische verantwoordelijkheid (verzekering, sabam, billijke
vergoeding, wettelijke/legale betaling medewerkers).

Artikel 19
Het College bepaalt de nadere administratieve en inhoudelijke voorwaarden.
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AFDELING 5 Subsidies voor deelname aan sportgerichte kadervorming
Artikel 20
Het College van de VGC kan de deelname aan sportgerichte kadervorming subsidiëren als voldaan
is aan volgende basiscriteria:

de deelnemer wordt minstens:

-

 16 jaar in het jaar waarin de opleiding wordt gevolgd;
 15 jaar in het jaar waarin de bijscholing wordt gevolgd;
een bijscholing duurt minstens 2 uren;
de deelnemer heeft een engagement binnen het Nederlandstalig Brussels sportaanbod in
de vrije tijd;
de gevolgde vorming heeft een rechtstreekse en relevante return voor het Nederlandstalig
Brussels sportaanbod in de vrije tijd.

-

De bepalingen onder artikel 4 §3 2° en 3° zijn op deze subsidievorm niet van toepassing.
Artikel 21
Het College kan, indien voldaan aan de basiscriteria vermeld in artikel 19, een subsidie
toekennen.
De subsidie bestaat uit een percentage van het deelnamegeld. Het percentage is afhankelijk van:
- Het soort type opleiding / bijscholing:
o Opleidingen
 Sporttechnische opleidingen
 Begeleidingsgerichte opleidingen
 Sportbestuurlijke opleidingen
o Bijscholingen
 Sporttechnische bijscholingen
 Begeleidingsgerichte bijscholingen
 Sportbestuurlijke bijscholingen
- De organiserende instantie
- Het al dan niet behalen van een diploma of attest.

AFDELING 6 Investeringssubsidies
Artikel 22
Het College van de VGC kan investeringssubsidies toekennen voor sportinfrastructuur als voldaan
is aan volgende basiscriteria
-

-

De initiatiefnemer 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;
Het project moet gerealiseerd worden op het grondgebied van het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad;
De werking sluit aan bij de beleidsopties sport van de VGC;
De initiatiefnemer is verplicht zich te houden aan de wetgeving inzake
overheidsopdrachten.

Natuurlijke personen worden uitgesloten van subsidiëring.
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Artikel 23
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.
Bij de toekenning van een investeringssubsidie wordt rekening gehouden met de volgende
criteria
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 tweetalig gebied Brussel Hoofdstad: in functie van de spreiding
van het sportaanbod en de bereikbaarheid
d) de toegankelijkheid voor personen met een beperking
e) de mogelijkheden voor de opstart van een sportief (vakantie)aanbod
f) indien het gaat om de aankoop van uitrusting voor de sportinfrastructuur: de inspraak
van de (potentiële) gebruikers wat betreft de keuze van de uitrusting
g) de mate waarin de investering leidt tot een meer rationeel energiegebruik in de
accommodatie
h) de mate waarin duurzame materialen worden gebruikt
Specifiek voor schoolsportinfrastructuur:
i) de naschoolse en buitenschoolse openstelling op gebouw- en beheerstechnisch vlak
j) de bereidheid van de school om het beheer na de schooluren op zich te nemen
Artikel 24
Bij de toekenning van een investeringssubsidie wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten
tussen de initiatiefnemer en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Hoofdstuk IV Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 27 – Overgangsregeling
De verordening nr. 91/19 van 22 januari 1992 houdende de erkenning en subsidiëring van
sportverenigingen en het collegebesluit nr. 08/499 van 17 december 2008 houdende de
goedkeuring van het reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen blijven
van kracht in functie van de toekenning van subsidies voor het werkjaar 2016-2017.
De verordening nr. 91/20 van 22 januari 1992 houdende het verlenen van subsidies voor
sportprojecten en het collegebesluit nr. 92/20 van 22 januari 1992 houdende de uitvoering van de
verordening blijven van kracht in functie van toekenning van subsidies voor projecten die
plaatsvinden in het werkjaar 2016-2017.
De subsidieregels uit onderstaande uitvoeringsbesluiten blijven van kracht in functie van
toekenning van subsidies voor activiteiten die plaatsvinden in het werkjaar 2016-2017:
-

Collegebesluit nr. 00/179 van 22 juni 2000 houdende de algemene voorwaarden voor de
subsidiëring van kadervorming in de sport;
Collegebesluit nr. 01/082 van 23 maart 2001 houdende de goedkeuring van de leidraad
voor financiële ondersteuning van sportkampen;
Collegebesluit nr. 1011-0731 van 14 juli 2011 houdende de goedkeuring van de leidraad
voor de financiële ondersteuning van de naschoolse sport;
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Het collegebesluit nr. 20132014-0039 van 26 september 2013 houdende de goedkeuring van het
reglement voor de toekenning van investeringssubsidies voor sportinfrastructuur wordt
opgeheven.
Artikel 28 – Uitvoering
Het College neemt de nodige besluiten om deze verordening uit te voeren.
Artikel 29 - Bekendmaking
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 30 - Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De collegeleden,

Bianca DEBAETS

Pascal SMET

Guy VANHENGEL
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