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TOELAGEN TOPSPORT VOOR TOPSPORTERS EN SPORTVERENIGINGEN 

 

WETTELIJK KADER 

 
Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het gemeentedecreet;  
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 
 
Gelet op de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in 
de sport centraal stelt; 

Gelet op de beraadslagingen van de commissie sport; 

Gelet op het advies van de sportraad. 

 

BESLUIT 

Het onderstaande reglement toelagen voor topsporters en sportverenigingen goed te 
keuren.  

 
Artikel 1 - Budget 
 

Voor zover er een budget in de stadsbegroting wordt ingeschreven, kan het stadsbestuur 
een toelage topsport verlenen aan een door de stad erkende sportvereniging. 

 

Artikel 2 – Voorwaarden toelage 
 

Een sportvereniging kan enkel in aanmerking komen voor deze toelagen indien zij aan 
volgende voorwaarden voldoet: 

1. De sportvereniging is erkend door de stad Leuven; 
2. De sportdiscipline van de sportvereniging is een olympische sport en/of behoort tot 

de Wereldspelen, is  een paralympische discipline of behoort tot de Special Olympics; 
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3. De sportdiscipline van de sportvereniging; 

4. De sportvereniging is lid van een federatie die een door de minister van Onderwijs 

erkende topsportschool organiseert in deze sportdiscipline; 

5. De sportvereniging is reeds één jaar actief in de volwassenencompetitie op minimum 

nationaal niveau; 

6. Alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en correct dossier met de nodige 

bijlagen tijdig hebben ingediend, komen in aanmerking voor toelagen. 

Een sportvereniging die niet onder deze voorwaarden valt en toch een belangrijke 

uitstraling is voor Leuven, kan met hoge uitzondering opgenomen worden als het college 

van burgemeester en schepenen hierover een beslissing neemt. De aanvraag hiervoor 

moet van de sportvereniging komen en mee ingediend worden bij het dossier. Een 

sportvereniging kan tevens geweigerd worden, ook al voldoet ze aan bovenstaande 

criteria, op gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 3 – Toelage topsport 
 

Topsport vormt het uithangbord van het Leuvense sport- en beweegcentrum. Deze toelagen 

hebben als doelstelling om sportclubs te ondersteunen. 

 
Artikel 3.1. Verdeling en criteria toelage topsport 

De verdeelsleutel van deze toelage is 100% het bedrag van de door de gemeenteraad 

goedgekeurde toelagen. Dit bedrag wordt gedeeld door de som van het aantal punten 

behaald door de sportclubs (= het bedrag per punt). 

 

Artikel 3.2. Criteria 

 

Artikel 3.2.1. Criteria voor sportverenigingen 

De volwassenencompetitie is georganiseerd door de federatie op het 3de hoogste niveau = 

50 punten. 

De volwassenencompetitie is georganiseerd door de federatie op het 2de hoogste niveau = 

100 punten. 

De volwassenencompetitie is georganiseerd door de federatie op het hoogste niveau = 150 

punten. 

(verantwoording: upload bewijs van de federatie) 
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Artikel 3.2.2. Criteria voor individuele topsporters 

Een individuele sporter of minstens één sporter van een ploegsport binnen de 

volwassenencompetitie neemt deel aan minimum een internationale wedstrijd of 

Wereldspelen (excl. Europese of wereldkampioenschappen, Olympische Spelen 

/Paralympics/Special Olympics binnen het toelagejaar). 

Stages of vriendschappelijke wedstrijden worden niet in rekening gebracht. 

= 20 punten  per deelnemende sporter per internationale wedstrijd of Wereldspelen met 

een maximum van 400 punten per sportvereniging 

(verantwoording: url link of upload bewijs van deelname). 

Artikel 3.2.3.  Criteria voor individuele topsporter met deelname EK, WK, OS / Paralympics 

/Special Olympics  

Een sporter aangesloten bij een sportvereniging die deelneemt aan een EK in de 

volwassenencompetitie in het toelagejaar = 50 punten. 

Een sporter aangesloten bij een sportvereniging die deelneemt aan een WK in de 

volwassenencompetitie in het toelagejaar = 100 punten. 

Een sporter aangesloten bij een sportvereniging die deelneemt aan de OS, Paralympics of 

Special Olympics  in de volwassenencompetitie in het toelagejaar = 200 punten. 

Bij een medaille worden de punten verdubbeld in elke categorie. De sportvereniging kan hier 

maximum 1500 punten halen. 

De deelnames aan voorrondes komen hier niet in aanmerking. 

Artikel 3.2.4. Criteria voor topsportschool - topsportstatuut 

Per studerend lid van een sportvereniging die zijn/haar competitie doet in de 

volwassenencompetitie en die ofwel een topsportstatuut heeft of school loopt in een 

topsportschool zoals omschreven in punt 1 = 50 punten met een maximum van 500 punten 

voor de sportvereniging. 

Artikel 3.2.5. Criteria voor toptrainer 

Elke trainer die lesgeeft in de gegeven sporttak aan de sportvereniging met volgende 

kwalificaties: 

 Trainer A van de VTS of ingeschaald of geassimileerd 

 Toptrainer van de VTS of ingeschaald of geassimileerd 

 UEFA-A of Pro licentie van de Belgische Koninklijke Voetbalbond 

Per trainer 50 punten met een maximum van 500 punten per sportvereniging. 

(verantwoording: upload diploma) 



 

4 

 

Artikel 4 – De aanvraagprocedure  

 

De aanvraag tot subsidiëring wordt digitaal ingediend bij de Leuvense sportdienst. Het 

indienen van het toelagedossier dient te gebeuren vóór 16 oktober van het begrotingsjaar 

waarop de toelagen betrekking hebben. De toelagen worden toegekend op basis van de 

gegevens van 1 september tot 31 augustus  voorafgaandelijk aan het jaar van indiening. 

 

Artikel 5 – Controle van het ingediende toelagedossier 

 

De sportdienst kan de juistheid van de gegevens nagaan. Een ambtenaar van de sportdienst 

kan een controle uitoefenen bij de vereniging over de verstrekte gegevens. . Op eenvoudig 

verzoek van de directeur van de sportdienst verschaft de sportvereniging de gevraagde 

gegevens binnen de 14 dagen. Indien de sportdienst binnen deze termijn niet over de 

gevraagde gegevens beschikt kan zij overgaan om het college te vragen tot weigering of 

terugvordering van de uitgekeerde toelagen. Indien er nog geen toelagen zijn uitgekeerd kan 

de sportdienst overgaan om de punten niet toe te kennen wegens gebrek aan bijkomende 

informatie.  

Indien een vereniging onjuiste verklaringen aflegt, kan het college overgaan tot weigering of 

terugvordering van de uitgekeerde toelagen. 

 

Artikel 6 – Controle van kwalitatieve criteria 

 

De sportdienst zal de kwalitatieve beoordeling van de formulieren voor haar rekening 

nemen. Indien de sportdienst een ongunstig advies geeft zal een delegatie van drie leden 

van de raad van bestuur van de sportraad hier ook een advies over geven. Als deze ook 

ongunstig is, zullen er geen punten worden toegekend. Als deze gunstig is, zal de schepen 

van sport hierin een beslissing nemen. 

 

Artikel 7 – De uitbetaling van de toelagen 

 

De verdeling en bekendmaking van de toelagen vindt plaats vóór 15 november van het 

betrokken jaar. Tussen 15 november en 22 november van het betrokken jaar kan de 

sportvereniging schriftelijk beroep aantekenen bij het college van burgemeester en 

schepenen. De uitbetaling van de toelage zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken 

jaar. 
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Artikel 8 

 

De gemeenteraadsbesluiten erkenning- en subsidiereglement voor sportverenigingen van 28 

april 2014, waarbij topsport een element is binnen dit regelement, worden opgeheven voor 

topsport vanaf het in voege treden van onderhavig reglement. 

 

Artikel 9 

 

Dit reglement treedt in werking vanaf de goedkeuring in de gemeenteraad. Het eerste 

toelagejaar zal gaan over de periode van 1 september 2017 tot 31 augustus 2018. 

 

Geviseerd om gevoegd te worden bij 

de beslissing van de gemeenteraad 

dd. 23 oktober 2017 

 

In opdracht, 

 

 

De secretaris,      De Burgemeester 

G. VRIENS      L. TOBBACK 


