TOELAGEREGLEMENT
SPORTINFRASTRUCTUUR
Goedgekeurd door de GR van 27 augustus 2018

Artikel 1 - Doel
Binnen de perken van de door de gemeenteraad van stad Leuven en de hogere overheid op de
begroting goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, wordt een
toelage uitgekeerd voor het bouwen, verbouwen, aanpassen, aankopen, in erfpacht nemen en
bepaalde kosten van eerste inrichting of aanleg van sportinfrastructuur, volgens onderstaande
voorwaarden en modaliteiten.

Artikel 2 – Begunstigden
De toelage kan toegekend worden aan Leuvense sportverenigingen die erkend zijn door het
stadsbestuur en een vzw statuut hebben.

Artikel 3 – Toelage
De toelage bedraagt 60% van de kosten inclusief btw,
• met een maximumtoelage van 7.500 euro per sportinfrastructuur per jaar,
• en een maximumtoelage van 25.000 euro per sportinfrastructuur per 10 jaar.
Na afloop van een periode van 10 jaar, kan terug aanspraak gemaakt worden op een nieuw budget
voor de volgende periode van 10 jaar.
Indien de toelagetrekker btw-plichtige is en de btw kan recupereren, wordt de btw niet in aanmerking
genomen.

Artikel 4 – Voorwaarden
§1 De sportinfrastructuur zijn de terreinen of de gebouwen, die de aanvrager gebruikt voor het
ontplooien van haar werking en haar activiteiten:
- gelegen op het grondgebied van de stad Leuven.
- met uitsluiting van de permanent aan derden verhuurde of ter beschikking gestelde gedeelten;
De aanvrager moet:
- ofwel eigenaar zijn van de sportinfrastructuur
- ofwel de sportinfrastructuur voor nog tenminste 6 jaar in erfpacht hebben
- ofwel de sportinfrastructuur voor nog tenminste 6 jaar ongestoord in huur of ter beschikking
gesteld hebben
- ofwel een overeenkomst hebben met het stadsbestuur om deze sportinfrastructuur te
exploiteren
De aanvrager baat de sportinfrastructuur zelf uit zonder het nastreven van winst en mag deze ter
beschikking stellen van andere Leuvense verenigingen.
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§2 De betoelaagbare kosten:
Kosten van werken waarvoor alle wettelijke vergunningen bekomen zijn door de aanvrager en
die niet binnen andere betoelagingsreglementen, samenwerkingsovereenkomsten of
subsidieconvenanten zijn opgenomen.
1. de kosten voor de ruwbouw
2. de aankoopprijs en de aankoopkosten of de 10 eerste jaarcijnzen en de kosten die gepaard gaan
met het opstellen en het verlijden van de erfpachtakte,
3. volgende kosten voor sportinfrastructuur die tenminste (cumulatief) 2.500 euro bedragen:
- isolatiewerken
- verwarmingsinstallatie (toestellen inbegrepen)
- elektriciteitswerken
- aanleg gasleidingen
- aanleg waterleidingen
- bezetten van muren en plafonds- plaatsen van ramen en deuren
- beglazing
- bevloering
- sanitaire uitrusting (toestellen inbegrepen)
- afvoer afvalwaters (aflopen, septische put, aansluiting op de riolering)
- algemene verlichtingstoestellen
- aansluitingen van water, gas en elektriciteit
- brandbeveiliging (toestellen, ….)
- vaste tribunes
- verlichting en omheining van de sportinfrastructuur
- de eerste aanleg van de sportinfrastructuur
- integraal toegankelijk maken van een sportaccommodatie, op basis van een verslag van Inter
(Private stichting toegankelijk Vlaanderen)
§3 De niet-betoelaagbare kosten:
1. de kosten voor de roerende uitrusting van de sportinfrastructuur, zoals:
- meubilering
- elektrische apparaten
- kook- en eetgerei
- keukeninstallaties en -uitrusting
- tapinstallaties
- speciale verlichtingstoestellen (spots …)
- audio-visuele toestellen (radio’s, stereoketens, filmapparatuur, omroepinstallaties…)
- apparaten voor de werking van het sportinfrastructuur (secretariaatsuitrusting, sportuitrusting …)
- werkings- en onderhoudsprodukten, onderhoudsgerief
- het gewone huurdersonderhoud vermeld in artikel 1754 en volgende van het Burgerlijk Wetboek
Deze opsomming is niet beperkend.
2. Voor verenigingen, huursters van sportinfrastructuur, wordt alle eigenaarsonderhoud, zoals bepaald
door het burgerlijk recht, uitdrukkelijk van betoelaging uitgesloten.

Artikel 5 – Aanvraagprocedure
§1. De aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 31 augustus voorafgaand aan het jaar waarvoor de
toelage gevraagd wordt.
§2. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier met bijlagen:
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1. een afschrift van de statuten en van de eventuele wijzigingen aan de statuten van de
vereniging met datum van publicatie in het Belgisch staatsblad
2. de laatst opgestelde en door de algemene vergadering goedgekeurde balans, winst- en
verliesrekening en een verslag over het beheer en de financiële toestand van de vereniging
ondertekend door 2 bestuurders (uitgebreid verslag algemene vergadering, verslag
revisor/boekhouder, ..)
3. - het bewijs waaruit blijkt dat de vereniging het beschikkingsrecht heeft of eigenares of
erfpachtster is van de gronden waarop ze de sportinfrastructuur wenst te bouwen
- of een afschrift van het huurcontract waaruit moet blijken dat de vereniging of instelling op
het ogenblik van de aanvraag nog gedurende tenminste 6 jaar ongestoord als huurster over
het sportinfrastructuur in kwestie kan beschikken
- of een afschrift van de notariële aankoop- of erfpachtakte verleden tussen 1 september van
het voorgaande jaar en 31 augustus van het jaar waarin de toelage wordt gevraagd, indien de
vereniging of instelling een sportinfrastructuur aangekocht of in erfpacht genomen heeft.
Dit bewijs is overbodig indien er een overeenkomst bestaat tussen de stad en de club om de
sportinfrastructuur te exploiteren
4. een dossier in vijf exemplaren betreffende de geplande werken, omvattende, naargelang van
het geval:
- plannen, bestek en gedetailleerde raming van de eventuele ruwbouw
- een gedetailleerde en becijferde opgave van de voorziene werken van eerste inrichting
- een gedetailleerde en becijferde opgave van de voorziene verbouwings- aanpassings- of
uitbreidingswerken
-alsmede een opgave van alle andere kosten die voor betoelaging in aanmerking komen
5. het financieringsplan voor de totale kosten van het project
§3. De aanvraag wordt ingediend via:
1. post aan College van burgemeester en schepenen – stad Leuven, Sportdienst, Prof. Van
Overstraetenplein 1 3000 Leuven;
2. afgifte aan het onthaal op het stadskantoor tijdens de openingsuren (te vinden op
www.leuven.be).
§4. De aanvraag is slechts ontvankelijk zodra deze volledig is. De ontvankelijkheid wordt na indiening
van de aanvraag meegedeeld via gewone zending of via e-mail.

Artikel 6 – Beoordeling van de aanvraag
§1. Het college van burgemeester en schepenen toetst, na advies van de bevoegde stedelijke
diensten, elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende informatie en adviezen opvragen of
een plaatsbezoek afleggen.
§3. Het college deelt iedere beslissing houdende niet toekenning van de toelage gemotiveerd aan de
aanvrager mee.
De aanvrager kan binnen de 14 dagen na deze betekening een nieuw onderzoek van zijn dossier
aanvragen op grond van nieuwe feiten of documenten. De bevoegde stedelijke diensten onderzoeken
het dossier dan opnieuw, waarna het college een definitieve beslissing treft.

Artikel 7 – Betalingsmodaliteiten
§1. De toelage wordt uitbetaald na beslissing door het college van burgemeester en schepenen vanaf
het jaar volgend op het jaar van de aanvraag a rato van ingediende facturen met betalingsbewijs tot
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een maximum van 90% van de toelage. Het saldo van 10% wordt uitbetaald bij de eindafrekening van
de werken.
§2. Het bedrag van de toegekende toelage wordt overgeschreven op de door de aanvrager op het
aanvraagformulier opgegeven post- of bankrekening.

Artikel 8 – Publiciteit
§1. De begunstigde gebruikt bij promotionele activiteiten met betrekking tot het goedgekeurd project
het logo van stad Leuven. In publicaties moet hierbij tevens de vermelding “met financiële steun van
stad Leuven” worden opgenomen.
§2. De gegevens van de begunstigde mogen gebruikt worden in de communicatie van stad Leuven.

Artikel 9 – Verantwoordingsprocedure
§1. Het verlenen van de toelage gebeurt overeenkomstig de wet van 14 november 1983 houdende
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het besluit van de
gemeenteraad betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen.
§2. De toelage wordt aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend.
§3. De begunstigde geeft aan stad Leuven toegang tot de infrastructuur en inzage in alle relevante
stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende toelage te kunnen controleren.

Artikel 10 – Sancties
§1. De toelage wordt voorwaardelijk toegekend.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de onder paragraaf 3 vermelde sancties
opleggen indien de aanvrager:
1. één of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2. onjuiste of onvolledige gegevens aan stad Leuven meedeelt.
§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1. de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde toelage;
2. de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende toelages;
3. de uitsluiting van de toelageaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit
reglement.

Artikel 11 – Opheffingsbepaling
Dit reglement vervangt het reglement betreffende de betoelaging van sportinfrastructuur van 26
november 2001.

Artikel 12 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 28 augustus 2018.
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