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Gemeenteraad Goedgekeurd 

Besluit Zitting van 26 september 2017
Bespreekpunt Vrije Tijd/Sport en Jeugd

26 2017_GR_00177 Reglement - Aanpassing reglement sportinvesteringstoelage - 
Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Carlo Gysens, voorzitter; mevrouw Nadja Vananroye, burgemeester; de heer Tom Vandeput, schepen; 
mevrouw Valerie Del Re, schepen; mevrouw Karolien Mondelaers, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
de heer Gerald Corthouts, schepen; de heer Kevin Schouterden, schepen; de heer Michel Froidmont, schepen; 
de heer Joost Venken, schepen; mevrouw Brigitte Smets, schepen; mevrouw Brigitta Grosemans, 
gemeenteraadslid; mevrouw Christa Tuch, gemeenteraadslid; de heer Jean Lambrecks, gemeenteraadslid; de 
heer Rob Beenders, gemeenteraadslid; mevrouw Laurence Libert, gemeenteraadslid; de heer Koen Beulen, 
gemeenteraadslid; de heer Michiel Liefsoens, gemeenteraadslid; mevrouw Marijke Jordens, gemeenteraadslid; 
mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Steven Vandeput, gemeenteraadslid; mevrouw Lies Jans, 
gemeenteraadslid; de heer Guido Fissette, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de 
heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; mevrouw Joske Dexters, gemeenteraadslid; de heer Rik Dehollogne, 
gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; de 
heer Eric Jorissen, gemeenteraadslid; mevrouw Kristel Vanquaethoven, gemeenteraadslid; de heer Jan Wouters, 
gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, gemeenteraadslid; de heer Ivo Konings, gemeenteraadslid; de heer 
Peter Ramaekers, gemeenteraadslid; de heer Luc Mercken, waarnemend gemeentesecretaris

Afwezig:
de heer Frank Vandenhoudt, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Ivo Belet, 
gemeenteraadslid; mevrouw Katrijn Otte, gemeenteraadslid; de heer Marc Collett, gemeenteraadslid; mevrouw 
Sylvia Feytons, gemeenteraadslid; de heer Rikky Brebels, gemeenteraadslid; de heer Frank Keunen, 
gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, waarnemend gemeentesecretaris

Beschrijving

Aanleiding en context
De stad Hasselt kent jaarlijks, binnen de in de begroting voorziene kredieten, aan één of meerdere 
sportclubs, een subsidie toe voor infrastructuurwerken, renovatiewerken, aankoop van sport-
specifieke materialen en aankoop / oprichting van onroerend goed dat bestemd is of zal worden 
gebruikt voor sportbeoefening volgens het reglement “sportinvesteringstoelage”.

Het stedelijk reglement betreffende “sportinvesteringstoelage”, vastgesteld door de gemeenteraad in 
zijn zitting van 29 september 2015 wordt gewijzigd om de Hasseltse sportclubs extra te stimuleren om 
te investeren in hun sportinfrastructuur.

Argumentatie
Om clubs, die het financieel niet zo breed hebben, ook de mogelijkheid te geven om een 
investeringsaanvraag in te dienen.

Juridische grond
Het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact.

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen.
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Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43 betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De gemeenteraadsbeslissing van 20 mei 1986, houdende vrijstelling van de door deze wet 
voorgeschreven verplichtingen verleend aan de trekkers van toelagen tussen € 1.239,47 en € 
24.789,35 met uitzondering van de artikelen 3 en 7, eerste lid 1°.

Het reglement van 27 februari 1996 betreffende de betoelaging van sportverenigingen voor de 
uitvoering van infrastructuurwerken, gelegen op gronden eigendom van de stad.

Het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2014, houdende de visumplicht door de financieel 
beheerder voor alle investeringssubsidies.

Het is aangewezen een toelage toe te kennen aan Hasseltse sportverenigingen voor de uitvoering van 
infrastructuurwerken, gelegen op gronden eigendom van de stad.

Het college van burgemeester en schepenen is het aangewezen orgaan om de toelage uiteindelijk toe 
te kennen.

Het bestaande reglement "sportinvesteringstoelage" van 29 september 2015.

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 42, §3 van het gemeentedecreet

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Onverminderd de federale wetgeving in 
verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van politieverordeningen, 
kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke 
belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een administratieve sanctie wordt 
opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die 
van de politierechtbank.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
De uitgave voor deze investeringssubsidies zijn voorzien op:

- Actienummer: 20xx142563
- Ramingsnummer: 20xx1404967  
- Budgetcode: 20xx/6640100/5/0740/01
- Bedrag: € 250.000,00

Advies
Financieel advies - Uitgaven
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
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De gemeenteraad keurt het reglement goed inzake betoelaging van sportverenigingen voor 
investeringen bij sportinfrastructuur, gelegen op gronden eigendom van de stad Hasselt en wordt 
vastgesteld als volgt:

1. De vereniging moet haar zetel en activiteiten hebben op het grondgebied van Hasselt.

2. Investeringen aan sportinfrastructuur kunnen in aanmerking komen indien zij gebeuren op:
    a) gronden eigendom van de stad Hasselt of op
    b) gronden waarvoor de sportclubs een gebruikersrecht voor minstens 5 jaar hebben.

3. De sportvereniging dient sportactiviteiten aan haar leden aan te bieden en moet hiervoor gebruik 
maken van een sportinfrastructuur waarover zij het beheer of het gebruikersrecht heeft.

Artikel 2
1. Volgende investeringen kunnen in aanmerking komen voor betoelaging volgens het principe 70 % 
betoelaagbaar vanwege de stad Hasselt – 30 % investering vanwege de aanvragende club:

a)       Infrastructuurwerken
b)      Renovatiewerken
c)       Aankoop van sport-specifieke materialen

2. Uitzondering wordt gemaakt voor de bouw of verbouwing van cafetaria’s of horecavoorzieningen. 
Deze komen nooit in aanmerking voor betoelaging onder de subsidievorm vermeld in artikel 2.1.

Artikel 3
Procedure: de toelage wordt toegekend onder volgende voorwaarden:

1. De sportclub dient een dossier tot betoelaging in bij het stadsbestuur en dit voor 30 september 
van het lopende kalenderjaar.

2. Bij deze aanvraag dient een gedetailleerde raming van de beoogde investering te zitten.
3. Eenzelfde sportclub kan per jaar slechts één aanvraag indienen op voorwaarde dat de club 

geen ander lopend investeringsdossier in behandeling heeft.
4. Voor alle ingediende dossiers zal er een voorafgaandelijke controle gebeuren. Dit om het 

dossier te toetsen aan de vastgestelde voorwaarden (conform het reglement) alvorens 
opgenomen te worden in de subsidieerbare lijst.

5. De afdeling sport onderzoekt de aanvraag, rapporteert en vraagt advies aan de stedelijke 
sportraad. Indien nodig vraagt zij bijkomende inlichtingen aan de sportvereniging.

6. Indien het totaalbedrag van alle tijdig ingediende dossiers het voorziene subsidiebedrag 
overschrijdt, wordt er een prioriteitenlijst opgesteld en voor advies voorgelegd aan de 
sportraad.

7. De lijst met alle ingediende dossiers wordt samen met de voorziene adviezen voorgelegd aan 
het college van burgemeester en schepenen, dat gemotiveerd vaststelt welke dossiers 
conform het reglement in aanmerking komen voor betoelaging en welke niet.

8. De aanvragers krijgen een schrijven waarin vermeld wordt of hun aanvraag al dan niet 
aanvaard werd en in bevestigend geval, het voor het dossier maximaal voorziene 
toelagebedrag (bepaald volgens artikel 4) en verdere richtlijnen en criteria waaraan de 
sportvereniging zich dient te houden bij de realisatie van het dossier.

9. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de betalingsmodaliteiten van de 
toegekende toelage.

10. Het afrekeningsdossier dient geldige facturen te bevatten ten belope van het uit te keren 
toelagebedrag.

11. Uitbetaling in schijven op basis van het voorleggen van geldige facturen.
12. Na realisatie van het ingediende project zal er een eindcontrole gebeuren. Deze eindcontrole 

houdt in: 
o Controle op de uitgevoerde werken conform de aanvraag



4/4
Reglement - Aanpassing reglement sportinvesteringstoelage
gemeenteraad - 26 september 2017

o Voorleggen van de betalingsbewijzen met betrekking tot de ingediende facturen 
waarvoor de club subsidie heeft ontvangen.

Artikel 4
Bedrag van de toelage (70-30 regel)

1. Investeringsdossiers minder dan € 50.000,00

 Het bedrag van de toelage bedraagt maximum 70 % van het totaal aanvaarde bedrag met een 
maximum van € 35.000,00

 Zolang een dossier niet voor eindafrekening werd voorgelegd, kan eenzelfde club geen nieuw 
dossier indienen.

2. Investeringsdossiers meer dan € 50.000,00

 Eenzelfde dossier dat qua investering € 50.000,00 overschrijdt, kan maximaal twee 
opeenvolgende dienstjaren een toelage ontvangen.

 Het bedrag van de toelage bedraagt maximum 70 % van het totaal aanvaarde bedrag met een 
maximum van € 70.000,00 (gespreid over 2 opeenvolgende dienstjaren).

 Zolang een dossier niet voor eindafrekening werd voorgelegd, kan dezelfde club geen nieuw 
dossier indienen.

Artikel 5
Na ontvangst van de geldige factuur / facturen zal de stad de toegekende subsidie van 70 % van de 
ingebrachte factuur uitbetalen. Deze uitbetalingen lopen tot het maximaal toegekend subsidiebedrag.

Artikel 6
De toelagen worden aangerekend op de kredieten, daartoe in de begroting ingeschreven onder 
budgetcode  20xx/6640100/5/0740/01 van het investeringsbudget.

Artikel 7
Het reglement van 29 september 2015 betreffende betoelaging van sportverenigingen voor 
investeringen in sportinfrastructuur wordt opgeheven.

Artikel 8
Dit reglement treedt in werking op 27 september 2017.
Voor de toelage-aanvragen van het jaar 2018 is de indieningstermijn bepaald op 31 oktober 2017.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de wnd. gemeentesecretaris
Luc Mercken

de voorzitter
Carlo Gysens


