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Investeringen op het vlak van gemeentelijke sportinfrastructuur 
 

Driejarige periode 2021-2023 

Analyserooster van de DIPS-criteria

1. Methodologie

Om het criterium van de ordonnantie "Voorrang aan wijken die het minst goed zijn uitgerust met sportinfrastruc-
tuur volgens het sportkadaster" toe te passen, wordt er vooreerst een definitie van dit criterium voorgesteld (zie 
tabel) om het begrip ervan te preciseren. Er worden eveneens andere indicatoren ontwikkeld. Deze kunnen de resul-
taten nuanceren en verfijnen. Het aantal infrastructuren in een wijk op zich vormt immers geen nauwkeurige aandui-
ding van de noden aan sportuitrustingen in deze wijk. Er wordt dus eveneens voorgesteld om in de analyse rekening 
te houden met het aantal wijkbewoners. Er zal eveneens een overzichtskaart met de wijken die het minst goed met 
sportinfrastructuur zijn uitgerust ter informatie aan de gemeenten worden overgemaakt. 

Dit hoofdcriterium houdt geen rekening met de projecten die met de renovatie van de infrastructuur te maken heb-
ben. Het houdt evenwel wel rekening met de uitbreidings- en omvormingsprojecten van (sportieve en andere) infra-
structuur. Met omvorming worden de werken bedoeld die nodig zijn om een sport te beoefenen die verschilt van deze 
waarvoor de sportinfrastructuur oorspronkelijk bedoeld was.  

Ten slotte worden bepaalde secundaire criteria eveneens opnieuw in dit rooster overgenomen om de beoordeling 
van de projecten aan te vullen. Er worden eveneens punten toegekend maar in veel beperktere mate, gelet op het 
relatievere belang van deze criteria. 

Om af te sluiten, staan ook de verhogingscriteria van de subsidies in de tabel om een volledige analyse voor te stel-
len. Ze zijn gebaseerd op het uitvoeringsbesluit, worden reeds gebruikt door Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) en 
worden dus overgenomen om het percentage van het gesubsidieerde bedrag te bepalen (wanneer een project gese-
lecteerd wordt).

Brussel Plaatselijke Besturen behoudt zijn rol van hoofdbeheerder van de dossiers. BPB analyseert de secundaire cri-
teria en de verhogingscriteria. De Sportcel voegt hier een territoriale expertise aan toe waarmee de kwantitatieve en 
kwalitatieve analyses op basis van het kadaster aangevuld kunnen worden. Hiermee zal ze het hoofdcriterium beoor-
delen. De eventuele secundaire criteria zullen gezamenlijk door de experts van deze administraties worden beoordeeld.
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2. Definities

Sportkadaster (zie sport.brussels)

Database die alle sportinfrastructuur, -organisaties, -verenigingen en -clubs op het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest bevat. Op basis van de verzamelde gegevens worden er kwantitatieve, kwalitatieve, territori-
ale en cartografische analyses uitgevoerd om hulp te bieden bij de beslissingen, met name in het kader van de pro-
jectoproepen die bedoeld zijn om investeringen in sportinfrastructuur in het BHG te ondersteunen.

Sportinfrastructuur

Een infrastructuur groepeert sportinrichtingen (rugbyvelden, sportzaal, petanquebaan...). Er zijn eveneens verschil-
lende daarmee samenhangende uitrustingen aanwezig (onthaal, horeca, kleedkamers, sanitair, lokalen, huisvesting...). 
Een gemeentelijke sporthal is bijvoorbeeld sportinfrastructuur. Het kan gaan om gemeentelijke sportinfrastructuur of 
schoolsportinfrastructuur. De identificatie van de verschillende infrastructuurtypes is te vinden op sport.brussels.

Schoolsportinfrastructuur

Sportinfrastructuur die afhangt van een schoolinstelling die valt onder het onderwijs dat georganiseerd wordt door de 
Federatie Wallonië-Brussel, onder het onderwijs dat georganiseerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap, onder het 
officieel gesubsidieerd onderwijs, onder het vrij gesubsidieerd onderwijs, onder een hogeronderwijsinstelling die door 
de Federatie Wallonië-Brussel of door de Vlaamse Gemeenschap erkend is.

Sportinrichtingen

Sportinrichting is de buiten- of binnenruimte die ingericht is om één of meerdere sportdisciplines te beoefenen in een 
sportinfrastructuur. Een basketbalterrein is bijvoorbeeld een sportinrichting.

Wijk

 De wijk wordt geïdentificeerd volgens de wijkmonitoring van het BISA. Er werden tien criteria gebruikt om het gewes-
telijk grondgebied onder te verdelen in wijken.

1. De wijk is een gebied dat één enkele ruimte vormt.
2. De wijk is een som van statistische sectoren die ruimtelijk aan elkaar grenzen.
3. De wijk komt overeen met een levensruimte die de mensen die er wonen dagelijks delen.
4.  De afbakening van de wijken houdt rekening met de polarisatiecentra (handelsknopen, uitrustingen, enz.). 

Op die manier kunnen er dynamischere en multifunctionelere wijken gevormd worden op de grens met 
meer residentiële wijken.

5. De grenzen van de wijken respecteren in de mate van het mogelijke de vroegere historische grenzen.
6.  De wijken hebben een vrij vergelijkbare oppervlakte, waarbij ze in het algemeen kleiner zijn in gebieden 

met een hogere dichtheid.
7.  De exacte grenzen van een wijk worden bepaald door rekening te houden met de fysieke grenzen (kanaal, 

spoorweg, grote wegenassen, enz.).
8.  Elke woning en elke burger die er woont, behoren tot één enkele wijk.
9.  De wijken mogen geen te kleine eenheden (die dus weinig individuen groeperen) vormen.
10.  Er kan rekening gehouden worden met het vrij subjectieve karakter van het gevoel om tot een wijk te behoren.

http://sport.brussels
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Hoofdcriterium 
(ordonnantie)

Definities 
Interpretaties Punten

Voorrang aan de wijken die  volgens het sportkadaster 
het minst goed zijn uitgerust met sportinfrastructuur.

Op basis van kwalitatieve, kwantitatieve en cartografische 
analyses die opgesteld worden met behulp van het sport-
kadaster, kan het aantal sportinrichtingen binnen de sport-
infrastructuur in elke wijk geïdentificeerd worden.

Zie details hieronder.

Indicatoren

Aantal sportinrichtingen die aanwezig zijn in eenzelfde 
wijk of in eenzelfde infrastructuur in een wijk.

Som van de sportinrichtingen (van gemeente, school...) die 
in een wijk open zijn voor het publiek met uitsluiting van infra-
structuur die door een natuurlijk persoon of door een rechts-
persoon van privérecht wordt beheerd.

 —  Bestaande sportinrichtingen in de wijk: 
5 punten/inrichting.
 —  Bestaande sportinrichtingen in een straal van 
500 m in de aangrenzende wijken: 
2 punten/inrichting.
 —  Schoolsportinrichtingen die in de wijk bestaan: 
3 punten/inrichting.
 —  Bestaande schoolsportinrichtingen in een straal 
van 500 m in de aangrenzende wijken: 
1 punt/inrichting.

(Hoe hoger het aantal punten, hoe minder het project in aan-
merking komt.)

Verhouding van het aantal inrichtingen in een wijk tot 
de totale bevolking van de wijk.

Verhouding van de score die behaald wordt voor het aantal 
sportinrichtingen tot het totale aantal inwoners van de wijk.

Toekenning van punten volgens de rangschikking van deze 
verhouding in vergelijking met de andere wijken waarop de 
subsidieaanvragen betrekking hebben.

Voor X ingediende projecten worden er X scores van wijken 
berekend. Er wordt een rangschikking opgesteld. De wijk met 
de laagste verhouding krijgt 50 punten, die met de hoogste 
verhouding krijgt 0 punten. De anderen krijgen een score tus-
sen 0 en 50.

Bijvoorbeeld: de 25e wijk van 29 = (25/29)*50 = 43 punten.

(Hoe hoger het aantal punten, hoe beter het project gerang-
schikt is.)
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Secundaire criteria (ordonnantie)

Geharmoniseerd tarief.
De sportinfrastructuur biedt geharmoniseerde tarieven aan 
voor alle Brusselaars onafhankelijk van het feit of ze al dan 
niet in de betrokken gemeente wonen.

JA: 40 punten. 
NEE : 0 punten.

De infrastructuur is van supralokaal belang.

Sportief infrastructuur in de zin van de ordonnantie waar-
van de organisatiewijzen (in termen van activiteiten, tarieven 
of gebruik) overlegd werden met één of meerdere andere 
gemeenten of met een regionale entiteit om het sportaan-
bod gezamenlijk te financieren of te verbeteren. Dit crite-
rium kan met name worden aangetoond via gemeentelijke 
beraadslagingen of andere schriftelijke documenten.

JA: 40 punten. 
NEE : 0 punten.

Verhogingscriteria van de subsidie indien het project gekozen wordt
Uitgebreide opening van de infrastructuur in termen van 
uurregeling.

De uitgebreide toegang tot de sportinfrastructuur in termen 
van uurregeling beoogt de uren voor 8 uur of na 19 uur. 10 %

Bevordert de sportbeoefening van de senioren.
Dit criterium beoogt de toevoeging van specifieke uurslots 
voor mensen ouder dan 60 (10 % van de openingsuren 
per week, of waarbij ze minstens voorrang krijgen voor het 
gebruik van de infrastructuur tijdens deze uurslots).

10 %

Wanneer de investering gedaan wordt in één van de wij-
ken die minder goed zijn uitgerust met sportinfrastructuur 
volgens het sportkadaster.

- 20 %

Wanneer de investering beantwoordt aan meerdere criteria 
die door de Regering in de projectoproep vastgelegd zijn - 10 %

Wanneer de investering de toegankelijkheid van de sport-
infrastructuur voor andersvaliden beoogt. - 20 %

Wanneer de investering betrekking heeft op de energie-
prestatie van de sportinfrastructuur. - 10 %


