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Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder:
1° Sport Vlaanderen: het agentschap dat is opgericht bij het decreet van 7 mei 

2004 betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijk-
heid “Sport Vlaanderen”;

2° energiecrisis: de crisis ten gevolge van de civiele noodsituatie die is ontstaan 
door de oorlog in Oekraïne, met als resultaat de explosief gestegen energie-
uitgaven;

3° kredietgever: de Vlaamse Gemeenschap, in naam en voor rekening waarvan 
PMV-Standaardleningen nv optreedt;

4° kredietnemer: de sportfederatie, sportclub of sportgerelateerde rechtspersoon 
die door de energiecrisis geconfronteerd wordt met stijgende energie-uitgaven 
en die een kredietovereenkomst sluit;

5° kredietovereenkomst: de overeenkomst tussen enerzijds een kredietnemer, en 
anderzijds een kredietgever die de noodlening toekent aan de kredietnemer en 
de voorwaarden voor de terugbetaling oplegt;

6° PMV-Standaardleningen nv: de dochtervennootschap van PMV met onderne-
mingsnummer 0553.802.890, vermeld in de beslissing van de Vlaamse Regering 
van 20 juni 2014 betreffende de overdracht van aandelen Participatiefonds 
(PF) Vlaanderen aan PMV en beheervergoeding 2014;

7° sportclub: een sportclub die is aangesloten bij een erkende of gesubsidieerde 
sportfederatie als vermeld in het decreet van 10 juni 2016 houdende de erken-
ning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, gewijzigd bij het 
decreet van 20 mei 2022;

8° sportfederatie: een erkende of gesubsidieerde sportfederatie als vermeld in het 
decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de geor-
ganiseerde sportsector, gewijzigd bij het decreet van 20 mei 2022;

9° sportgerelateerde rechtspersoon: een rechtspersoon die een rechtstreekse en 
aantoonbare relatie heeft met de sportfederatie of sportclub ten behoeve van 
de sportieve werking;

10° sportinfrastructuur: een voorziening die bestemd en geschikt is voor de beoe-
fening van een of meer sporten of sportdisciplines;

11° noodlening: de lening die PMV-Standaardleningen nv in naam en voor reke-
ning van de Vlaamse Gemeenschap toekent aan de sportfederatie, sportclub of 
sportgerelateerde rechtspersoon met als doel ofwel de sportfederatie, sportclub 
of sportgerelateerde rechtspersoon in staat te stellen om via een werkkapitaal-
lening de liquiditeitsproblemen op te vangen en zo de sportieve continuïteit te 
verzekeren, ofwel via een investeringslening te investeren in duurzame ener-
gie, hetzij in energiebesparende maatregelen, hetzij in energieopwekkende 
maatregelen. De lening wordt steeds gesloten met het oog op de terugbetaling 
van het kapitaal en de interesten door de sportfederatie, sportclub of sportge-
relateerde rechtspersoon aan PMV-Standaardleningen nv;

12° noodsteun: de subsidie die wordt toegekend aan sportclubs die geconfronteerd 
worden met stijgende energiekosten;

13° vrijstellingsperiode: de termijn waarin de kredietnemer tijdelijk wacht met de 
terugbetaling van het verkregen krediet aan de kredietgever.

Hoofdstuk 2. Noodleningen aan sportfederaties, sportclubs en sportgerelateerde 
rechtspersonen

Art. 3. PMV-Standaardleningen nv wordt gemachtigd om in naam en voor rekening 
van de Vlaamse Gemeenschap naar aanleiding van de energiecrisis noodlenin-
gen ten belope van maximaal 50.000.000 euro toe te kennen aan sportfederaties, 
sportclubs met rechtspersoonlijkheid en sportgerelateerde rechtspersonen in het 
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Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die een der-
gelijke noodlening bij Sport Vlaanderen aanvragen.

De noodlening heeft als doel:
1° de sportfederaties, sportclubs met rechtspersoonlijkheid en sportgerelateerde 

rechtspersonen in staat te stellen om de meeruitgaven van de energiecrisis op 
te vangen en zo hun sportieve continuïteit te verzekeren;

2° de sportfederaties, sportclubs met rechtspersoonlijkheid en sportgerelateerde 
rechtspersonen de mogelijkheid te bieden om te investeren in duurzame 
energie. Dat kan het uitvoeren van zowel energiebesparende als energieop-
wekkende maatregelen inhouden.

Om in aanmerking te komen voor een noodlening als vermeld in het tweede 
lid, 1°, hebben de sportfederaties, sportclubs met rechtspersoonlijkheid en sport-
gerelateerde rechtspersonen een zakelijk recht op de sportinfrastructuur of de aan 
de sport gerelateerde infrastructuur, of gebruiken ze die tegen betaling. Om in 
aanmerking te komen voor een noodlening als vermeld in het tweede lid, 2°, heb-
ben de sportfederaties, sportclubs met rechtspersoonlijkheid of sportgerelateerde 
rechtspersonen een zakelijk recht op de sportinfrastructuur of de aan de sport 
gerelateerde infrastructuur waarop de investeringen betrekking hebben.

Art. 4. §1. Binnen de perken van de begroting kan een noodlening als vermeld 
in artikel 3 van maximaal 1.000.000 euro worden toegekend in de vorm van een 
krediet dat over maximaal negen jaar wordt terugbetaald. De rente bedraagt 1 
procent per jaar. De aanvraag voor een noodlening kan tot en met 31 december 
2024 worden ingediend.

Een sportgerelateerde rechtspersoon kan alleen een krediet aanvragen in 
samenwerking met de sportfederatie of de sportclub.

Het maximale krediet van 1.000.000 euro, vermeld in het eerste lid, is van 
toepassing op de aanvragen van een sportfederatie, respectievelijk sportclub met 
rechtspersoonlijkheid, en alle sportgerelateerde rechtspersonen van die sportfede-
ratie, respectievelijk sportclub, samen.

§2. PMV-Standaardleningen nv hanteert minstens de volgende voorwaarden bij het 
beoordelen van de toekenning van de noodlening:
1° er wordt telkens een kredietovereenkomst ondertekend tussen de kre-

dietgever en de kredietnemer, die ter beschikking wordt gesteld door 
PMV-Standaardleningen nv;

2° het bedrag van de noodlening voor één aanvrager bedraagt maximaal 1.000.000 
euro;

3° een rente van 1 procent per jaar;
4° een verwijlinterest van 1 procent per jaar;
5° de noodlening is binnen een periode van 108 maanden (negen jaar) na de toe-

kenning van de lening volledig terugbetaald;
6° de kredietnemer heeft recht op een uitstel van terugbetaling via een toege-

kende vrijstellingsperiode;
7° de kredietnemer kan kiezen voor een gedeeltelijke of integrale vervroegde 

terugbetaling zonder een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd te zijn;
8° de lening mag gecombineerd worden met elke andere steunmaatregel van 

lokaal, regionaal of federaal niveau.

Het recht op uitstel van terugbetaling via een toegekende vrijstellingsperi-
ode als vermeld in het eerste lid, 6°, kan maximaal twaalf maanden bedragen na 
de toekenning van de noodlening en mag in delen worden opgenomen. De vrijstel-
lingsperiode kan alleen toegekend worden door PMV-Standaardleningen nv, die de 
vrijstelling op eigen initiatief of na een aanvraag door de aanvrager kan toestaan. 
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Een vrijstellingsperiode wordt steeds in maanden opgenomen. Na elke vrijstellings-
periode bezorgt PMV-Standaardleningen nv een nieuwe bindende aflossingstabel 
aan de kredietnemer.

Het kredietcomité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van PMV-
Standaardleningen nv en uit vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen, beslist 
over de toekenning en de voorwaarden van de noodlening.

Het is mogelijk om een herziening van de beslissing tot weigering van een 
noodlening aan te vragen bij PMV-Standaardleningen nv, op voorwaarde dat de 
aangehaalde weigeringspunten grondig worden weerlegd. Daarvoor geldt een ter-
mijn van dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de beslissing. De 
aanvraag verloopt volgens de standaardprocedure van PMV-Standaardleningen nv.

§3. De Vlaamse Regering kan de regels voor de aanvraag en de toekenning van de 
noodleningen nader bepalen.

Art. 5. §1. De aanvrager van een noodlening toont aan voor welk doel als vermeld 
in artikel 3, tweede lid, het krediet zal worden aangewend. Een noodlening kan 
worden aangevraagd voor een van beide of voor beide doelen, vermeld in artikel 
3, tweede lid.

§2. De aanvrager van een noodlening als vermeld in artikel 3, tweede lid, 1°, met 
als doel de meeruitgaven van de energiecrisis op te vangen, voegt bij zijn aanvraag 
het bewijs van een zakelijk recht op de sportinfrastructuur of op de aan de sport 
gerelateerde infrastructuur, of de gebruiksovereenkomst van de sportinfrastruc-
tuur waaruit blijkt dat de aanvrager de sportinfrastructuur gebruikt tegen betaling. 

De aanvrager, vermeld in het eerste lid, toont aan dat het krediet ertoe 
bijdraagt om financieel gezond te worden en toont zijn kredietwaardigheid aan. 

De gegevens, vermeld in het eerste en tweede lid, die de aanvrager aan-
levert, zijn onverdeeld in vier thema’s:
1° gegevens van de sportorganisatie;
2° impact van de energiecrisis;
3° historische cijfers;
4° prognoses op basis van het businessplan en de cashflowplanning, meer bepaald 

de cashflowplanning die de behoefte aan werkkapitaal aantoont en die het aan-
gevraagde kredietbedrag rechtvaardigt, en de terugbetaalcapaciteit op basis 
van de voorliggende cijfers.

§3. De aanvrager van een noodlening als vermeld in artikel 3, tweede lid, 2°, met 
als doel te investeren in duurzame energie, voegt bij zijn aanvraag het bewijs van 
een zakelijk recht op de sportinfrastructuur of op de aan de sport gerelateerde 
infrastructuur.

De aanvrager toont aan dat het krediet ertoe bijdraagt om het energiever-
bruik of de energiekosten te optimaliseren.

De gegevens, vermeld in het eerste en tweede lid, die de aanvrager aan-
levert, zijn onverdeeld in vier thema’s:
1° gegevens van de sportorganisatie;
2° een investeringsplan met minstens een grondige omschrijving van de uit te 

voeren werkzaamheden, de raming of offertes die de kosten staven, het beno-
digde kapitaal en de geschatte besparing;

3° historische cijfers;
4° prognoses op basis van het businessplan en de cashflowplanning, meer bepaald 

de cashflowplanning die de behoefte aan investeringskapitaal aantoont en die 



1518 (2022-2023) – Nr. 2 5

Vlaams ParlementVlaams Parlement

het aangevraagde kredietbedrag rechtvaardigt, en de terugbetaalcapaciteit op 
basis van de voorliggende cijfers.

Hoofdstuk 3. Noodsteun aan sportclubs

Art. 6. Een totaalbedrag van maximaal 3.000.000 euro wordt via de sportfede-
raties als subsidie toegekend aan de sportclubs die geconfronteerd worden met 
stijgende energiekosten. De subsidie heeft als doel om deels tegemoet te komen 
aan de stijgende kosten voor gas of elektriciteit waarmee de sportclubs geconfron-
teerd worden.

Art. 7. De subsidie, vermeld in artikel 6, wordt via de sportfederaties die voor het 
werkingsjaar 2022 erkend of gesubsidieerd zijn, toegekend aan de sportclubs die 
erbij aangesloten zijn en die voldoen aan al de volgende voorwaarden:
1° de sportclub of een aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon staat in 

voor het betalen van de energierekening van de sportinfrastructuur of de aan 
sport gerelateerde infrastructuur;

2° de sportclub is in 2022 geconfronteerd met aantoonbare meeruitgaven door de 
stijgende energiekosten;

3° de sportclub is op het moment van de subsidieaanvraag aangesloten bij de 
sportfederatie;

4° de sportclub dient uiterlijk op 15 februari 2023 via de sportfederatie een sub-
sidieaanvraag in op de wijze, vermeld in het derde lid.

De sportclub dient de subsidieaanvraag, vermeld in het eerste lid, 4°, in via 
een onlineaanvraagformulier dat Sport Vlaanderen ter beschikking stelt. Sportclubs 
die zich in een van de volgende rechtstoestanden bevinden, kunnen geen subsidie 
toegekend krijgen: ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening.

De sportclub bezorgt bij de subsidieaanvraag, vermeld in het eerste lid, 
4°, een jaarlijkse energieafrekening of een voorschotfactuur van de sportclub of 
van de aan de sportclub sportgerelateerde rechtspersoon. De sportclub toont de 
meeruitgaven, vermeld in het eerste lid, 2°, aan waarmee die door de stijgende 
energiekosten geconfronteerd wordt. In geval van een jaarlijkse energiefactuur 
wordt de jaarlijkse energieafrekening van 2022 vergeleken met de jaarlijkse ener-
gieafrekening van 2021. In geval van een voorschotfactuur wordt de factuur van 
een maand in 2022 vergeleken met een factuur van dezelfde maand in 2021, en 
wordt het maandelijkse verschil vermenigvuldigd met 12.

Art. 8. De subsidie, vermeld in artikel 6, wordt onder de sportclubs die voldoen aan 
de voorwaarden, vermeld in artikel 7, verdeeld op de wijze, vermeld in het tweede lid.

De subsidie wordt als volgt berekend:
1° 20 procent van het totale beschikbare bedrag, vermeld in artikel 6, wordt gelijk 

verdeeld onder de sportclubs, vermeld in het eerste lid;
2° 80 procent van het totale beschikbare bedrag, vermeld in artikel 6, wordt toege-

kend op basis van de grootte van de aangetoonde meeruitgaven per sportclub 
op jaarbasis. Het aandeel van het toe te kennen subsidiebedrag aan de sport-
club in kwestie wordt bepaald op basis van de grootte van de meeruitgaven 
van die sportclub ten opzichte van de totale grootte van de meeruitgaven bij 
alle sportclubs, vermeld in het eerste lid. 

De subsidie die aan een sportclub wordt toegekend, kan niet hoger zijn 
dan de door de sportclub aangetoonde meeruitgaven op jaarbasis, met een maxi-
mum van 10.000 euro.

Art. 9. De sportfederaties ontvangen de subsidies voor hun sportclubs en storten 
het steunbedrag dat berekend wordt op de wijze, vermeld in artikel 8, tweede lid, 
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binnen drie maanden na ontvangst ervan door aan de sportclubs, vermeld in artikel 
8, eerste lid, die ervoor in aanmerking komen.

Om de subsidies voor de sportclubs die in aanmerking komen te kunnen 
ontvangen, bezorgt de sportfederatie uiterlijk op 15 maart 2023 de volgende gege-
vens aan Sport Vlaanderen:
1° een ondertekende verklaring;
2° een lijst van de sportclubs die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 

7, en de meeruitgaven waarmee ze geconfronteerd worden.

In de verklaring, vermeld in het tweede lid, 1°, geeft de sportfederatie te 
kennen dat ze ten behoeve van haar sportclubs een beroep wil doen op de subsidie 
en dat ze zich ertoe verbindt om de subsidie door te storten aan haar sportclubs 
die in aanmerking komen, op de wijze, vermeld in artikel 8. De sportfederatie ver-
klaart uitdrukkelijk dat ze de teksten met informatie over de steunmaatregel die 
de Vlaamse overheid aanreikt, zal gebruiken voor de communicatie daarover met 
de sportclubs.

De sportfederatie kan steekproefsgewijs de correctheid controleren van de 
informatie die de sportclub aanlevert. Sport Vlaanderen kan steekproefsgewijs bij 
de sportfederaties controleren of ze de subsidies correct doorstorten.

Art. 10. Sportclubs kunnen de noodsteun die ze op basis van dit hoofdstuk ont-
vangen, combineren met een noodlening naar aanleiding van de energiecrisis als 
vermeld in hoofdstuk 2 van dit decreet.

Hoofdstuk 4. Slotbepaling

Art. 11. Dit decreet treedt in werking op de datum die de Vlaamse Regering vast-
stelt en uiterlijk op 1 januari 2023.


