Subsidiereglement voor investeringen in
sportinfrastructuur
vastgesteld door de gemeenteraad op 30 juni 2020
bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 1 juli 2020

1. ALGEMENE DOELSTELLING
1.1. De Stad wil haar inwoners de mogelijkheid geven om te kunnen bewegen in, op of rond
kwalitatieve sportinfrastructuur. De Stad erkent de belangrijke rol die sportorganisaties hierin spelen
en wil hen met dit subsidiereglement daarin actief ondersteunen.
De Stad wil haar budgettaire middelen optimaal benutten en focust daarom op twee basisprincipes:
• Eigen inbreng: de organisatie doet inspanningen om zelf financieel bij te dragen aan het project. Op
die manier worden de relatief beperkte overheidsmiddelen beter besteed.
• Breed en gedeeld gebruik: om het rendement van de investering te verbeteren staat de organisatie
open om andere niet-commerciële sport- of beweeginitiatieven in haar sportinfrastructuur te
ontvangen, met de stedelijke tarieven als referentie. Op die manier wordt de infrastructuur breed
gebruikt.

2. BASISVOORWAARDEN AANVRAGER, INFRASTRUCTUUR EN WERKEN
2.1. Komen in aanmerking voor subsidiëring in het kader van dit reglement:
• Erkende Brugse sport- of ontspanningsverenigingen (zie het reglement voor erkenning en ondersteuning van sport in Brugge);
• Brugse organisaties zonder winstoogmerk met als hoofddoel het organiseren van structurele en
regelmatige sport- of beweegactiviteiten;
• Brugse onderwijsinstellingen die een overeenkomst met de Stad hebben om hun sportinfrastructuur
naschools open te stellen.
2.2. De subsidie kan worden aangevraagd met betrekking tot infrastructuur op Brugs grondgebied,
waarvan de aanvrager gebruik maakt als eigenaar, als houder van een zakelijk recht (erfpacht, …) of
op grond van een ander langdurig contractueel gebruiksrecht (huur, bruikleen, …).
2.3. Men kan een investeringssubsidie aanvragen voor sportinfrastructuur en/of voor sportondersteunende infrastructuur.
• De subsidie ‘sportinfrastructuur’ is volledig bestemd voor infrastructuur die essentieel is om de
sport- of beweegactiviteit te beoefenen. Het kan hierbij gaan om een kleedkamerrenovatie, de
aanleg van een permanente schietstand, de aanleg van een sportveld, ….
• De subsidie ‘sportondersteunende infrastructuur’ is bestemd voor infrastructuur die op zich niet
essentieel is om de sport- of beweegactiviteit te beoefenen maar er wel deel van uitmaakt. De
infrastructuur heeft met andere woorden een verenigingsondersteunende functie (vb. een nieuw
dak van een cafetaria, het herstel van een terras, het oprichten van een berghok, vernieuwen van
een afdak, …)
2.4. Kosten voor aankoop van losse materialen, inrichtings-, onderhouds- of exploitatiekosten komen
niet in aanmerking. Ook investeringen aan conciërgewoningen of in concessie/ aan derden in gebruik
gegeven ruimtes komen niet in aanmerking.
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2.5. De subsidie moet vóóraf aangevraagd worden. De werken mogen bij het indienen van de
subsidieaanvraag nog niet gestart zijn.

3. DE SUBSIDIEBEDRAGEN EN -PERCENTAGES
3.1. De investeringssubsidie ‘sportinfrastructuur’ bedraagt maximaal 80 procent van de totale investeringskost.
De investeringssubsidie ‘sportondersteunende infrastructuur’ bedraagt maximaal 60 procent van de
totale investeringskost, met een absoluut maximum van 5000 euro.
3.2. De Stad voorziet jaarlijks een budget voor de subsidiëring in het kader van dit reglement. Nietbesteed budget kan overgedragen worden naar het volgende werkjaar. Anderzijds kan de Stad
wegens budgettaire beperkingen de subsidiebedragen desgevallend bijkomend begrenzen.

4. INDIENEN VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG
4.1. Per kalenderjaar is er in principe één aanvraag- en toekenningsronde, waarvoor de aanvragen in
te dienen zijn uiterlijk 1 maart.
Naargelang het beschikbare budget kán de Stad in hetzelfde jaar eventueel een tweede aanvraag- en
toekenningsronde organiseren, met 1 september als uiterste aanvraagdatum.
4.2. De aanvrager dient online een volledig dossier in met:
• een uitgebreide omschrijving en motivatie van de aanvraag;
• een uitgebreide plannenset van de uit te voeren werken;
• een financieringsplan met de ramingen, de financieringswijze, de eigen inbreng en het gemotiveerd
gevraagd subsidiebedrag;
• een ondertekende engagementsverklaring in het kader van breed en gedeeld gebruik (zie 1.1).
De aanvrager treedt voorafgaand aan de aanvraag in overleg met de cluster wonen en omgeving en
dient hiervoor de bewijsstukken in (contact via het loket Wonen en Omgeving). Het kan gaan om bijvoorbeeld een pré-advies, stedenbouwkundig attest of een omgevingsvergunning. Aanvragen die
strijdig zijn met de bestemming komen niet in aanmerking.
4.3. De aanvrager geeft in de aanvraag ook uitdrukkelijk aan:
• dat de investering gebeurt op initiatief en vraag van de aanvrager zelf;
• dat de investering voorziet in een behoefte van de aanvrager;
• dat de aanvrager zelf instaat voor het zoeken en vinden van degenen die de werken zullen uitvoeren, alsook voor de integrale werfopvolging;
• dat de regelgeving overheidsopdrachten, indien van toepassing, gevolgd en nageleefd zal worden.
4.4. Als de aanvraag zowel elementen ‘sportinfrastructuur’ als elementen ‘sportondersteunende
infrastructuur’ omvat, splitst men duidelijk uit welke werken en kosten tot welke categorie behoren.
4.5. Niet-tijdig ingediende of onvolledige aanvragen worden doorgeschoven naar ten vroegste de
eerstvolgende aanvraag- en toekenningsronde.

5. BEOORDELING, RANGSCHIKKING EN BESLISSING
5.1. De aanvragen worden beoordeeld, gescoord en gerangschikt op basis van de volgende vier
criteria:
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1. Aangetoonde behoefte van de investering (25%) – Hiervoor toont de aanvrager, op basis van
cijfers en inhoudelijke motivatie, aan dat de huidige infrastructuur onvoldoende toereikend is voor
een kwalitatieve sportbeoefening. De aanvrager motiveert uitbreidingsaanvragen aan de hand van
o.a. bezettingsschema’s waaruit blijkt dat de huidige infrastructuur al intensief gebruikt wordt.
In te dienen stavingsstukken: attesten vanuit de federatie, keuringsattesten, enquête, (eigen
uitgevoerde) studies, bezettingsschema’s, …
2. Financieel plan en haalbaarheid (25%) – Hiervoor toont de aanvrager op basis van ramingen en
offertes aan dat de gevraagde subsidie gegrond en te verantwoorden is. De aanvrager bewijst
eveneens de eigen inbreng, onder de vorm van een eigen financiële inbreng, onder de vorm van
werkuren, win-win leningen, renteloze lening van de leden, sponsoring e.d. Om de helft van de
score voor dit criterium te kunnen behalen, moet de verwachte stadstussenkomst in ieder geval
binnen de limieten vermeld in onderdeel 3.1 blijven.
In te dienen stavingsstukken: offertes, ramingen, bankattesten, engagementsverklaring van het
clubbestuur, …
3. Gedeeld en/of breed gebruik van de infrastructuur van de aanvrager (25%) – Hiervoor toont de
aanvrager aan dat hij/zij openstaat voor een breed gebruik, ook door andere verenigingen. De
aanvrager onderzoekt hoe dit breed en gedeeld gebruik gerealiseerd zal worden en dient hiervoor
een plan van aanpak in met o.a. de beschikbare momenten, voorstel van werkwijze, de eventuele
gebruikstarieven en contacteert potentiële gebruikers. Dit criterium kan betrekking hebben op alle
in gebruik zijnde infrastructuur en dus niet enkel op de investeringen binnen het kader van de
subsidieaanvraag.
In te dienen stavingsstukken: overzicht beschikbare momenten, plan van aanpak breed gebruik,
overeenkomsten met potentiële gebruikers, …
4. Duurzaam/kwalitatief/innovatief karakter van de sportinfrastructuur (25%) – Hiervoor toont de
aanvrager aan dat de investeringen op een kwalitatieve, duurzame en innovatieve manier gebeuren. Dit kan aangetoond worden op basis van de mate van energiezuinigheid, de kwaliteit van de
materialen, innovatieve technieken maar ook door aan te geven in welk mate de infrastructuur
uniek en innovatief gebruikt wordt.
In te dienen stavingsstukken: bewijs van energiezuinigheid, productfiches, omschrijving innovatie
of uniciteit, …
5.2. Om in aanmerking te komen moet de aanvraag op elk criterium minstens 50% én een totaalscore
van minstens 60% halen.
5.3. De aanvragen worden gerangschikt volgens hun totaalscore. De aanvraag met de hoogste score
komt als eerste in aanmerking voor effectieve subsidiëring, vervolgens die met de tweede hoogste
score enzovoort, tot uitputting van het beschikbare budget.
5.4. Voor de subsidieaanvragen ‘sportinfrastructuur’ en de subsidieaanvragen ‘sportondersteunende
infrastructuur’ worden twee aparte rangschikkingen opgemaakt.
5.5. Ten laatste twee maanden na de uiterste indieningsdatum krijgen de batig gerangschikte aanvragers een subsidievoorstel vanwege de Stad toegestuurd.
5.6. De aanvrager bezorgt het subsidievoorstel binnen de maand ondertekend terug. Hierdoor wordt
het voorstel definitief en wordt de subsidie nominatief ingeschreven in het stedelijk budget. De datum
van ondertekening van het voorstel geldt als toekenningsdatum van de subsidie.
Als de aanvrager het subsidievoorstel niet tijdig en ondertekend terugbezorgt, vervalt het recht op
subsidie.
5.7. Aanvragen die onvoldoende scoorden of die geen batige rangschikking behaalden, worden niet
automatisch voor herkansing meegenomen naar de volgende aanvraag- en toekenningsronde. Het
komt aan de aanvrager toe om in een volgende ronde eventueel een nieuwe aanvraag in te dienen.
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6. UITVOERING WERKEN EN UITBETALING SUBSIDIE
6.1. Het toekennen van de subsidie ontslaat de aanvrager niet van het bekomen van alle noodzakelijke vergunningen of toelatingen voor de uitvoering van de werken.
6.2. De subsidie wordt pro rata uitbetaald op basis van de door de aanvrager in te dienen gedetailleerde facturen met betrekking tot de werken.
6.3. De facturen mogen geen posten bevatten die niet opgenomen waren in het aanvraagdossier.
Meerwerken, bijkomende leveringen of onvoorziene kosten zijn volledig ten laste van de aanvrager en
kunnen geen aanleiding geven tot een hogere of bijkomende subsidie.
6.4. De werken moeten voorlopig opgeleverd worden binnen de drie jaar na de toekenningsdatum van
de subsidie. Ook de facturen moeten binnen die termijn worden ingediend.
6.5. De infrastructuur dient gedurende minstens tien jaar, te rekenen vanaf de toekenningsdatum van
de subsidie, in gebruik te blijven als sportinfrastructuur.
6.6. De Stad draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband zou houden met de uitvoering van de werken.
6.7. De gesubsidieerde aanvrager vermeldt op elke communicatie over het project de medewerking
van de Stad Brugge.

7. CONTROLE EN EVENTUELE SANCTIES
7.1. De Stad kan in alle fases (nazicht van de aanvragen, toezicht op de uitvoering, nazicht van ingediende facturen, toezicht op de naleving van de tienjarige termijn van onderdeel 6.5, …) alle vormen
van controle uitoefenen en bijkomende inlichtingen vragen. De aanvrager aanvaardt die controles,
geeft er volle medewerking aan en maakt gevraagde informatie binnen de twee weken aan de Stad
over.
7.2. Indien de bepalingen van dit reglement of van het subsidievoorstel niet nageleefd worden, kan de
Stad de subsidie voor het nog niet uitbetaalde deel inhouden en/of voor het reeds uitbetaalde deel
geheel of gedeeltelijk terugvorderen.
7.3. Bedrog of poging daartoe (bewust verkeerde of onvolledige info, vervalsing van facturen, …)
wordt bovendien gesanctioneerd met uitsluiting gedurende vijf jaar van de mogelijkheid om subsidieaanvragen in te dienen in het kader van dit reglement. Als het een erkende Brugse sport- of ontspanningsvereniging betreft, verliest die tevens gedurende vijf jaar haar erkenning.

8. SLOTBEPALINGEN
8.1. Het reglement voor toelagen aan sportverenigingen voor het bouwen, uitbreiden of verbeteren
van onroerende infrastructuur (vastgesteld in gemeenteraadszitting 24 april 1990, gewijzigd 27 april
1999) wordt met onmiddellijke ingang opgeheven.
8.2. Een eerste aanvraag- en toekenningsronde volgens dit nieuwe reglement vindt plaats in het
najaar 2020, met 1 september 2020 als uiterste indieningsdatum.
_____
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