
 

 

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK,  

RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT, 

 

Renovatie van  

kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden  

Subsidiereglement 2013  

 

Artikel 1  

Aan  gemeenten, steden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,  met inbegrip van hun 

privaatrechtelijk of publiekrechtelijk verzelfstandigde agentschappen en autonome 

gemeentebedrijven, en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie,  hierna ‘lokale overheden’ 

genoemd, kunnen volgens de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de perken van de 

daartoe voorziene begrotingskredieten,  subsidies worden verleend  voor de  vervanging of de aanleg 

van vaste sportvloeren in bestaande overdekte sportruimten.  

Aan de gemeenten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad kunnen subsidies worden verleend 

voor zover zij als inrichtende macht optreden t.a.v. instellingen die wegens hun werking en 

activiteiten geacht worden uitsluitend te behoren tot de Vlaamse gemeenschap.  

Artikel 2  

Onder de in artikel  1 vermelde ‘overdekte sportruimte’ wordt verstaan :  een indoor 

sportaccommodatie, die beschikt over een minimale sportoppervlakte van 150 m²,  bestemd  voor 

sportbeoefening.  

De nieuw aangelegde sportvloeren moeten voldoen aan de EN 14904.  

Komen niet in aanmerking voor een subsidie :  

- de aanleg van een nieuwe sportvloer in een nieuwbouwproject ; 

- projecten die reeds gerealiseerd of in uitvoering zijn op het ogenblik van de 

subsidieaanvraag; 

- de renovatie of aanleg van een sportvloer kleiner dan 150 m²; 

- de renovatie of heraanleg van slechts een gedeelte van de bestaande sportvloer; 

- de plaatselijke herstelling van scheuren, oneffenheden of barsten;  



- het opschuren van parketvloeren; 

- de ‘retopping’ van polyurethaanvloeren; 

- projecten die alleen een herbelijning van de bestaande sportvloer  beogen.  

Artikel 3  

De lokale overheden moeten op het ogenblik van de subsidieaanvraag :  

- ofwel eigenaar zijn van de overdekte sportruimte;  

- ofwel houder zijn van  gebruiksrechten op de overdekte sportruimte van  

onderwijsinstellingen of van sportverenigingen die bij een erkende Vlaamse sportfederatie 

aangesloten zijn.   De lokale overheid toont deze gebruiksrechten aan d.m.v. een 

gebruiksovereenkomst met de eigenaar van de sportaccommodatie op grond waarvan de 

eigenaar zijn sportaccommodatie gedurende een periode van minimaal 10 jaar ter 

beschikking stelt van de lokale overheid.    

Het aantal projecten waarvoor een lokale overheid een subsidieaanvraag kan indienen in het kader 

van dit subsidiereglement bedraagt :   

- voor de 13 centrumsteden: 2; 

- voor alle andere lokale overheden: 1 

Artikel 4 

§ 1.  Voor de vervanging of de aanleg van de in artikel 1 vermelde sportvloer  bedraagt het 

subsidiepercentage 50 % van de in aanmerking komende uitgaven.   Het maximumbedrag  van de aan 

de lokale overheid toe te kennen subsidie bedraagt  : 

- 40.000 € voor een sportvloer met een sportoppervlakte kleiner dan 1.000 m²; 

- 60.000 € voor een sportvloer met een sportoppervlakte tussen 1.000  en 1.500 m²; 

- 80.000 € voor een sportvloer met een sportoppervlakte groter dan  1.500 m². 

In deze bedragen is de eventuele BTW begrepen. 

De subsidie wordt berekend  op het bedrag van de goedgekeurde eindafrekening van de werken die 

betrekking heeft  op de in artikel 1 bedoelde sportinfrastructuur,  inclusief de BTW voor zover deze 

niet recupereerbaar is door de lokale overheid.  

§ 2. Volgende posten komen  in aanmerking voor subsidiëring  voor zover ze betrekking hebben op 

de eigenlijke sportruimte, met uitsluiting van de eventuele bergruimte(n)  :  

- uitbraak van de te vervangen vloer; 

- draagvloer; 

- vochtscherm; 

- sportvloer; 

- grondpotten en ankers ; 

- belijningen; 

- plinten; 

- keuringskosten.  



Komen onder meer niet in aanmerking : studie- en aanbestedingskosten, eventuele 

prijsherzieningen,  de aanpassing van de niveaus van de aangrenzende lokalen, sportmateriaal en -

toestellen, valkuilen, matten, netten  en andere losse uitrustingsbestanddelen. 

Artikel 5  

De lokale overheden richten hun subsidieaanvraag tot het Agentschap voor de Bevordering van de 

Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, hierna genoemd ‘het Bloso’, t.a.v. het 

afdelingshoofd van de afdeling infrastructuur en logistiek, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel.   

De subsidieaanvragen bevatten minstens de gegevens en inlichtingen volgens het model van 

aanvraagdocument dat als bijlage bij dit reglement is gevoegd. 

De subsidieaanvragen moeten op straffe van onontvankelijkheid ten laatste op maandag 5 augustus 

2013  om  15 uur bij Bloso zijn ingediend.  Ingeval van aangetekende verzending, moeten deze 

uiterlijk de werkdag vóór de uiterste indieningsdatum bij de post worden aangeboden. De 

poststempel geldt als bewijs.  Aanvragen die onvolledig zijn op de uiterste indieningsdatum worden 

als onontvankelijk  beschouwd. 

Artikel 6  

Rekening houdend met de daartoe beschikbare begrotingskredieten, worden de ontvankelijke 

subsidieaanvragen geselecteerd en gerangschikt op basis van de volgende selectiecriteria in volgorde 

van afnemend belang :  

1. De aanleg van een vaste sportvloer in een overdekte sportruimte die nog geen sportvloer 

heeft ; 

2. De vervanging van een sportvloer van minstens 10 jaar oud;  

3. De eventueel reeds in 2011 en/of 2012 verkregen subsidies voor de vervanging of aanleg 

van een sportvloer, waarbij  lokale overheden die in 2011 en/of in 2012 reeds een 

subsidie ontvingen lager gequoteerd worden dan lokale overheden die geen subsidie 

ontvingen in 2011 en/of 2012;  

4. De ratio van de totale beschikbare overdekte sportoppervlakte per inwoner,  waarbij   

lokale overheden met meer overdekte sportoppervlakte per inwoner hoger gequoteerd 

worden dan lokale overheden met minder overdekte sportoppervlakte per inwoner. 

Deze selectiecriteria worden toegepast op elk van de drie volgende categorieën van sportvloeren, 

waarvoor een  afzonderlijke rangschikking wordt opgemaakt :  

1. Sportvloeren met een sportoppervlakte kleiner dan 1.000 m²; 

2. Sportvloeren met een sportoppervlakte van 1.000 m² tot 1.500 m²; 

3. Sportvloeren met een sportoppervlakte groter dan  1.500 m². 

 

  



Artikel 7  

De selectie en rangschikking van de ontvankelijke en volledige aanvraagdossiers op basis van de in 

artikel 6 bepaalde selectiecriteria,  gebeuren door een ad hoc samengestelde 

selectieadviescommissie.  Vertegenwoordigers van Bloso, de Vlaamse Sportraad en de Vlaamse 

Sportfederatie kunnen deel uitmaken van deze selectieadviescommissie. Bloso legt het 

selectieverslag voor aan de minister bevoegd voor Sport, hierna ‘de minister’ genoemd.  

Naar gelang het geval betekent de minister binnen de maand na ontvangst van het selectieverslag de 

subsidiebelofte aan de aanvrager of de gemotiveerde beslissing tot afwijzing van de 

subsidieaanvraag. 

Artikel 8  

§ 1. Om aanspraak te behouden op een subsidie,  moet de onroerende investering gebeuren met in 

acht name van alle toepasselijke wettelijke,  reglementaire en normatieve bepalingen, inzonderheid 

en in voorkomend geval   :    

1°  de regelgeving op de overheidsopdrachten;  

2°  de EN 14904;  

3°  de sporttechnische normen van de erkende Vlaamse sportfederaties.  

 

§ 2. De lokale overheid kan het technisch ontwerp van de werken voor advies voorleggen aan of 

bespreken met Bloso.  Bloso adviseert binnen de 30 dagen na ontvangst van het dossier.  Deze 

termijn is vervat in de vervaltermijn bedoeld in artikel 9. 

 § 3. De lokale overheid mag de sportaccommodatie waarvan de sportvloer is vervangen of 

aangelegd met toepassing van de in dit reglement bedoelde subsidies,  binnen de 10 jaar na het 

verkrijgen van de subsidies niet vervreemden, noch de bestemming ervan wijzigen,  noch de 

gebruiksrechten erop stopzetten of overdragen aan derden , op straffe van terugbetaling van de 

subsidies. Er kan in de periode van 10 jaar na de voorlopige oplevering van de werken geen nieuwe 

subsidie worden aangevraagd of verkregen voor dezelfde investering. 

 

Artikel  9 

Het overeenkomstig artikel 4  bepaalde subsidiebedrag wordt aan de lokale overheid in één keer 

uitbetaald op basis van het eindafrekeningsdossier dat aan Bloso wordt voorgelegd na de voorlopige 

oplevering van de werken.  

Dit eindafrekeningsdossier bevat minstens  :  

1. een overzicht van de uitgevoerde werken en de financiële eindvorderingsstaat van deze 

werken, postgewijs ingedeeld; 

2. een bewijs of attest van goedkeuring van deze eindstaat door de lokale overheid ; 

3. een afschrift van het PV van voorlopige oplevering;  

4. een attest waaruit blijkt dat de nieuw aangelegde of gerenoveerde vloer beantwoordt 

aan de EN 14904.  

 



De lokale overheid dient het afrekeningsdossier, op straffe van verval van de subsidie, in te dienen 

ten laatste op 2 december 2014.  

De lokale overheid kan uitzonderlijk een gemotiveerde aanvraag tot verlenging met maximum twaalf 

maanden van deze vervaltermijn indienen bij Bloso vóór het verstrijken van deze termijn.     

De subsidie wordt uitbetaald binnen de 50 dagen vanaf ontvangst van het afrekeningsdossier, mits 

dit volledig is en conform bevonden met de voorwaarden en bepalingen van dit reglement. 

Artikel  10  

Bloso kan controle ter plaatse of op stukken uitvoeren op de naleving van de voorwaarden en 

bepalingen van dit reglement.  

 

 

 

 

Philippe Muyters 

Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport 


