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Toelichting
De gemeenteraad keurde op 18.11.2014 een erkenningsreglement voor sportverenigingen goed.
Erkende sportverenigingen kunnen, onder meer, genieten van voordeeltarieven in sportinfrastructuur en
subsidies ontvangen.
Een werkgroep, bestaande uit leden van de sportraad en leden van sport & gezondheid, oordeelde dat
het oude erkenningsreglement niet meer actueel was om volgende redenen:
• De demografische factoren zijn enorm gewijzigd in Dilbeek de laatste 10 jaar.
• De manier waarop de Dilbekenaren aan sport doen is gewijzigd.
• Bij nazicht van de dossiers op basis van het huidige erkenningsreglement is er vastgesteld dat er
teveel ruimte is voor interpretatie van de erkenningscriteria. Nu zijn de criteria zeer afgelijnd en
meetbaar.
• Het noodzakelijk Nederlandstalig karakter van onze sportclubs duidelijk dient te worden
benadrukt.
• Er werd vastgesteld dat er teveel bestuursleden van buiten Dilbeek kwamen. Daarom werd het
criterium dat meer dan de helft van de bestuursleden uit Dilbeek moet komen ingevoerd om een
verbondenheid met Dilbeek te behouden.
• In het oude erkenningsreglement zijn geen maatregelen opgenomen in geval van bvb:
taalproblemen, financiële problemen,…
Het nieuwe erkenningsreglement werd positief geadviseerd door de raad van bestuur van de EVA-vzw
Sport & Gezondheid Dilbeek op 19 september 2018 en door het college op 18 februari 2019.
Een eerste amendement werd ingediend door raadslid Jasper De Jonge, namens de fractie Groen-sp.a:
'Toelichting:
Het geven van een opdracht aan de sportraad en de SGD vzw hoort niet binnen de
erkenningsvoorwaarden van sportverenigingen. Om dit principe, wat op zich een goed idee is, niet
verloren te laten gaan, wordt een extra artikel toegevoegd aan het besluit.
Voorstel van besluit:
Artikel 1
[…] 1. De sportvereniging is een vereniging zonder winstoogmerk of een feitelijke vereniging.
Wordt geschrapt: [De sportraad zal op regelmatige basis (minstens 1 x per jaar) ism SGD vzw een
infosessie organiseren rond de voordelen en ondersteuningsmogelijkheden voor
sportverenigingen die zich willen omvormen tot een vzw.]
Toevoegen van artikel:
Artikel 2
De sportraad zal op regelmatige basis (minstens 1 x per jaar) ism SGD vzw een infosessie organiseren
rond de voordelen en ondersteuningsmogelijkheden voor sportverenigingen die zich willen omvormen tot
een vzw.'
Met algemene stemmen wordt het amendement aanvaard.
Een tweede amendement werd ingediend door raadslid Jasper De Jonge, namens de fractie Groen-sp.a:
'Toelichting:
Door dit amendement wordt de mogelijkheid voorzien dat ook sportverenigingen worden erkend waarvoor
nog geen erkende Vlaamse Sportfederatie bestaat.
Voorstel van besluit:
Artikel 1
[…] 10. De sportvereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse Sportfederatie of zal zich binnen de
twee jaar aansluiten, indien er een erkende Vlaamse Sportfederatie bestaat waarbij de
sportvereniging zich kan aansluiten. De sportvereniging is niet aangesloten bij een andere erkende
Dilbeekse adviesraad of erkend in een andere gemeente.[…]'
Met algemene stemmen wordt het amendement aanvaard.

Juridisch kader
• Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, in het bijzonder artikel 40 §3.
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Beslissing
Met 32 ja-stemmen (Frank De Dobbeleer, Diane Van Hove, Stijn Quaghebeur, Willy Segers, Elke
Zelderloo, Jef Vanderoost, Lies Vereecke, Karel De Ridder, Walter Zelderloo, Stefaan Platteau, Luc
Deleu, Jan Erkelbout, Marc Willen, Dirk Janssens, Paul Vanden Meerssche, Linda Janssens, Michel
Valkeniers, Anneleen Van den Houte, Bob Savenberg, Jef Walravens, Alexis Rons, Gino Roesems, Nele
Groenweghe, Jasper De Jonge, Rachid El Hajui, Fré Vanhee, Kurt Dedobbeleer, Harry De Win, Karine
Hellinckx, Yann Robbe, Kris Peeters, Frank De Clerck) en 3 nee-stemmen (Guy Pardon, Lucille BrigliaBiesmans, Nathalie Staquet)
Artikel 1. Het erkenningsreglement wordt als volgt goedgekeurd door de raad:
Om in aanmerking te komen voor een erkenning moeten de Dilbeekse sportverenigingen voldoen aan de
volgende voorwaarden
Artikel 1
Enkel sportverenigingen komen in aanmerking voor erkenning.
Een sportvereniging is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd
met als primaire doelstelling sport te beoefenen en sportactiviteiten te organiseren. De sportactiviteiten
worden individueel en/of in ploegverband beoefend en hebben een competitief en/of recreatief karakter.
De fysieke inspanning staat steeds centraal.
Artikel 2
Dit erkenningsreglement gaat in vanaf 1 maart 2019. De nodige overgangsmaatregelen voor het werkjaar
2019 worden voorzien. De verenigingen krijgen uitzonderlijk de tijd tot 30/04/2019 om hun erkenning aan
te vragen. De nodige documenten worden ter beschikking gesteld aan de verenigingen via de website
van de gemeente (voor nieuwe verenigingen) en een mailing naar de verantwoordelijke bestuurders van
de erkende verenigingen.
Om erkend te worden moet de sportvereniging cumulatief voldoen aan volgende voorwaarden:
1.

De sportvereniging is een vereniging zonder winstoogmerk of een feitelijke vereniging.

2.

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in Dilbeek.

3.
De sportvereniging heeft een autonoom bestuur, dat ten minste 3 leden telt. De meerderheid van de
bestuursleden is gedomicilieerd in Dilbeek.
4.
De sportvereniging is een open vereniging. Hieronder wordt verstaan dat iedereen, die behoort tot
de doelgroep van de vereniging, lid kan worden, op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen,
reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
5.
De vereniging heeft minstens 10 aangesloten sportende leden. Minstens de helft van de sportende
leden is gedomicilieerd in Dilbeek.
6.
Minstens de helft van de sportieve activiteiten vindt plaats in Dilbeek. Indien de vereniging kan
aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is in Dilbeek, dan is
deze voorwaarde niet van toepassing.
7.
De sportvereniging sluit minstens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen af voor haar leden, bestuur, trainers en vrijwilligers. Indien de sportvereniging een vzw is dient
ook een verzekering aansprakelijkheid bestuurders te worden afgesloten.
8.
De sportvereniging toont een actieve sportwerking aan, d.w.z. minimaal 1 sportactiviteit per week
gedurende minstens 28 weken per jaar.
9.
De sportvereniging respecteert het Nederlandstalige karakter van Dilbeek. Zij gebruikt bij interne en
externe communicatie uitsluitend het Nederlands. Alle gegevens en documenten van de sportvereniging
zijn in het Nederlands beschikbaar. Het Nederlandstalig karakter wordt expliciet vermeld in de statuten
en/of reglementen van de sportvereniging.
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10. De sportvereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse Sportfederatie of zal zich binnen de
twee jaar aansluiten, indien er een erkende Vlaamse Sportfederatie bestaat waarbij de sportvereniging
zich kan aansluiten. De sportvereniging is niet aangesloten bij een andere erkende Dilbeekse adviesraad
of erkend in een andere gemeente.
11. De vereniging engageert zich als actieve partner van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie en zal
minimaal:
- het participatietarief hanteren voor lidgelden, inschrijvingsgelden en bijdragen voor sportkampen en
stages voor jongeren tot en met 18 jaar,
- het participatielogo opnemen in de communicatie van de vereniging.
Artikel 3
Een erkenning geldt voor één kalenderjaar.
De erkenningsprocedure verloopt als volgt:
• Erkende sportverenigingen ontvangen in de loop van de maand september automatisch het
formulier voor erkenning van het volgende jaar. Nieuwe verenigingen kunnen het formulier
aanvragen via sport@dilbeek.be. Het formulier is ook beschikbaar op de gemeentelijke website.
• Ten laatste op 31 oktober worden de erkenningsformulieren, samen met de gevraagde bijlagen,
digitaal ingediend via sport@dilbeek.be. De vereniging krijgt hiervan een ontvangstmelding.
Verenigingen die een onvolledig dossier indienen of hun aanvraag laattijdig inzenden, worden
niet erkend. Zij kunnen pas het volgende jaar een nieuwe erkenningsaanvraag indienen.
• De actieve werking van de vereniging wordt aangetoond door het indienen van bijvoorbeeld
statuten, reglementen, ledenlijst, kalender, samenstelling bestuur, … De minimaal vereiste
documenten worden vermeld op het erkenningsformulier.
• De Dilbeekse sportraad en de EVA-vzw Sport & Gezondheid Dilbeek brengen een advies uit over
de erkenningsaanvragen voor het volgende kalenderjaar. Het advies wordt voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen, dat beslist over de al dan niet erkenning.
• De administratie brengt de sportvereniging uiterlijk op 15 december digitaal tegen
ontvangstmelding op de hoogte van de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen over de al dan niet erkenning voor het komende kalenderjaar.
Artikel 4
Een sportvereniging kan tegen een weigering van erkenning als volgt in beroep gaan:
• Uiterlijk 1 maand na de kennisgeving van de weigering van erkenning bezorgt de vereniging een
gemotiveerd bezwaarschrift aan het college van burgemeester en schepenen
• Het college van burgemeester en schepenen wint het advies in van de Dilbeekse sportraad en
van de EVA-vzw Sport & Gezondheid Dilbeek over het bezwaarschrift.
• Op basis van de verstrekte adviezen beslist neemt het college van burgemeester en schepenen
een gemotiveerde beslissing, waarbij alle argumenten uit het bezwaarschrift worden behandeld.
• Tegen deze gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen is geen
beroep meer mogelijk.
Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen kan de erkenning van een vereniging intrekken wanneer
• de vereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikels 1 en 2.
• de vereniging schulden heeft bij de gemeente of bij de EVA-vzw Sport & Gezondheid Dilbeek.
Goedgekeurde afbetalingsplannen, die stipt worden uitgevoerd, worden niet beschouwd als
schuld.
De vereniging heeft in dit geval 1 maand de tijd om zich opnieuw in regel te stellen.
Artikel 6
Erkende sportverenigingen aanvaarden elke mogelijke controle door de afgevaardigden van het college
van burgemeester en schepenen en van de EVA-vzw Sport & Gezondheid Dilbeek. De sportvereniging
verstrekt alle gevraagde inlichtingen en documenten om de controle mogelijk te maken.
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Artikel 7
Enkel de erkende sportverenigingen komen in aanmerking voor de volgende voordelen:
•
•
•
•

prioriteit bij gebruik van de Dilbeekse sportinfrastructuur.
voordeeltarieven in de gemeentelijke sportinfrastructuur.
bekomen van subsidies.
bekomen van de attesten voor fiscale aftrek voor deelname jongeren aan naschoolse
sportactiviteiten.
• eventuele verbeteringen aan gemeentelijke sportinfrastructuur die door de vereniging gebruikt
wordt.
Artikel 8
Alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, worden geregeld door het college van burgemeester
en schepenen, na advies van de Dilbeekse sportraad en de EVA-vzw Sport & Gezondheid Dilbeek.

Artikel 2. De sportraad zal op regelmatige basis (minstens 1 x per jaar) ism SGD vzw een infosessie
organiseren rond de voordelen en ondersteuningsmogelijkheden voor sportverenigingen die zich willen
omvormen tot een vzw.

Namens de gemeenteraad,

Marianne Vanden Houte
algemeen directeur
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