Aanvraagformulier TOPSPORTTRAININGSINFRASTRUCTUUR
De vragen van het aanvraagformulier zijn identiek voor nieuwbouw- en renovatieprojecten,
tenzij anders aangegeven in dit document.
1 - AANVRAGER
Dossiernaam (naam topsportinfrastructuur, nieuwbouw/ renovatie, jaar van aanvraag)
Identificatie aanvrager (meerdere mogelijk)
Naam
Ondernemingsnummer
Adresgegevens
Juridisch statuut
BTW nummer
BTW aftrekbaar?
Identificatie gemandateerde (gemachtigde inzake ondertekening aanvraagformulier)
Naam gemandateerde
Functie gemandateerde
Rekeningnummer waarop eventuele subsidie mag gestort worden (gelinkt aan
gemandateerde)
Contactpersonen (min.2)
Naam
Email
Telefoon
Functie
2 - PROJECT
Naam topsportinfrastructuur
Nieuwbouw/ renovatie?
Bouwjaar?
Laatste grondige renovatie: toelichting? (enkel bij renovatieproject)
Omschrijving van het project (max. 10 regels)
Omvat subsidieaanvraag meerdere infrastructuren gelegen in hetzelfde sportcentrum (1
adres) waarvoor subsidie wordt aangevraagd?
Soort topsporttrainingsinfrastructuur (meerdere mogelijk): 63 types
Adresgegevens
Breedtegraad en lengtegraad (gemakkelijk terug te vinden in Google Maps)
1

3 – SUBSIDIEVOORWAARDEN (MINIMALE EISEN)
3.1. De sportinfrastructuurwerken zijn nog niet gestart op het moment van de
subsidieaanvraag.
Zijn de sportinfrastructuurwerken gestart vóór 1/10/2017? Geef aan welke werken al gestart
zijn. Deze werken worden niet gesubsidieerd.
3.2. De subsidieaanvrager is eigenaar of beschikt over een langdurig zakelijk recht op de
grond waarop de sportinfrastructuur wordt gebouwd.
Heeft de subsidieaanvrager een langdurig zakelijk recht op de grond waarop de
sportinfrastructuur wordt gebouwd? Te beantwoorden per type infrastructuur.
Uploaden bijlage: elk zakelijk recht per type infrastructuur
3.3. Voor de sportinfrastructuur kunnen de nodige stedenbouwkundige vergunningen
bekomen worden.
Is de vergunning al aanwezig? Ja/nee
Uploaden bijlage: vergunning
Wat is de stedenbouwkundige bestemming van het perceel waarop de infrastructuur wordt
gebouwd? Hoofdcategorieën + eigenlijke bestemming
Is er een BPA van toepassing? Ja/nee - Naam BPA
Is er een RUP van toepassing? Ja/nee - Naam RUP
Laten de stedenbouwkundige voorschriften op de voorgestelde plaats de inplanting van het
project toe? Ja/nee
Is er een MER van toepassing? Ja/nee - Naam MER
Is jouw project reeds besproken met de dienst stedenbouw van de gemeenten/ steden of
provincie waar het project wordt gerealiseerd? Ja/nee
Te beantwoorden per type infrastructuur.
3.4. De sportinfrastructuur kan tijdig opgeleverd worden, uiterlijk binnen drie jaar na de
toekenning van de investeringssubsidie.
Inschatting datum goedkeuring RUP (in geval RUP nog in opmaak); opstart
overheidsopdracht; einde overheidsopdracht; aanvraag stedenbouwkundige vergunning;
verkrijgen stedenbouwkundige vergunning; start werken; voorlopige oplevering; opening;
definitieve oplevering.
Te beantwoorden per type infrastructuur (Ja/nee/niet van toepassing + optionele toelichting)
Geef een gedetailleerde toelichting over het proces.
3.5. De sportinfrastructuur is financieel haalbaar en financieel duurzaam.
Vul het sjabloon financiële duurzaamheid in (inschatting inkomsten + uitgaven 10 jaar)
Vul het sjabloon financiële haalbaarheid in (meetstaat per type infrastructuur)
Wordt het project door meerdere financiers gefinancierd?
Aanduiden financiers + bedrag in cijfers als procentueel aandeel
Gebaseerd op bouwtechnisch bestek, hoofdcategorieën https://www.vmsw.be
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Sjablonen worden door Sport Vlaanderen asap voorzien.
3.6. De sportinfrastructuur is energetisch duurzaam.
Engagementsverklaring per type infrastructuur: sjabloon wordt voorzien en uploaden.
Energiebesluit:
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019755&param=inhoud
3.7. De topsportinfrastructuur is prioritair bestemd voor topsportfederaties, waarvan de
disciplines (toekomstgericht) ondersteund door het Vlaamse topsportbeleid, d.w.z.
ondersteund worden voor de uitvoering van een Olympisch of Paralympisch prestatie- en/of
ontwikkelingsprogramma.
Meervoudige keuzelijst van topsportfederaties (lijst online op website Sport Vlaanderen):
aanduiden (meerdere mogelijk)
4 – BEOORDELINGSCRITERIA
Er is de mogelijk om bijlagen toe te voegen bij elke vraag (bijvoorbeeld contracten, verslagen,
verklaringen, …).
4.1. Behoefte
Toon aan hoe de investering zal bijdragen aan het huidige en toekomstige topsportlandschap,
daarbij een meerwaarde biedend voor de Vlaamse topsporters en topsporttalenten of voor
het voeren van een integraal Vlaams topsportbeleid.
4.2. Bereik & aanbod – prioritaire beschikking
Toon aan in welke mate de topsporttrainingsinfrastructuur prioritair ter beschikking staat van
bij de Vlaamse overheid geregistreerde topsporters.
4.3. Uitbouw één- campusmodel
Toon aan in welke mate de topsporttrainingsinfrastructuur tegemoet komt aan de uitbouw
van een één-campus-model topsport voor de betrokken sporttak of sportdiscipline in kwestie,
of aan de uitbouw van een volwaardig topsporttrainingscentrum voor meerdere
topsportfederaties (topsportcampus).
Toon aan in welke mate de topsporttrainingsinfrastructuur gekoppeld is aan:
aanwezigheid van gepaste leef accommodatie: overnachtingsmogelijkheden en mogelijkheid
tot eetgelegenheid op maat van topsport mogelijkheid tot sportwetenschappelijke
begeleiding (fitness, krachtzaal, medisch-paramedische ruimtes, …).
4.4. Kwaliteitsontwikkeling & Innovatie
Toon aan in welke mate er belang gehecht wordt aan de kwaliteit van de
topsporttrainingsinfrastructuur: voldoende professioneel ingericht, voldoen aan
internationale normen, aanwezigheid van een permanente infrastructuur en sporttakspecifiek
en/of technologisch materiaal, …
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Wordt er ingespeeld op de beoefening van nieuwe of opkomende sporten/disciplines? Indien
ja, benoem een geef toelichting.
Wordt er gebruik gemaakt van nieuwe technologieën, met het oog op een optimale
topsportomgeving met de grootst mogelijke meerwaarde voor de Vlaamse topsporters en
topsporttalenten?

BELANGRIJK!
Beperk u tot de essentie in uw antwoorden: kwantiteit is ondergeschikt aan kwaliteit van uw
antwoord. Dit geldt uiteraard ook voor de bijlagen.
= extra verduidelijking bij vraag (online aanvraagformulier)
Q&A // FAQ’s // PPT presentaties: website Sport Vlaanderen
https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/ondersteuning/subsidieringsportinfrastructuur/subsidies-bovenlokale-sportinfrastructuur/
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