
Gelet op artikel 119 van de nieuwe gemeentewet;   
  
Gelet op de wet van 14 november 1983 met betrekking tot de controle op 
de toekenning en het gebruik van subsidies verleend door gemeenten; 
   
Gelet op het gemeentelijk reglement met betrekking tot de toekenning, het 
gebruik en de controle van de gemeentelijke subsidies van 27 maart 2019 ; 

 
Overwegende dat de gemeente Schaarbeek een begrotingskrediet heeft 
ingeschreven ten voordele tot de ondersteuning van de verenigingen op het 
gebied van Kleine kinderen en/of Kinderen en/of Jeugd ; 

  
Subsidiereglement – Kleine kinderen-Kinderen-Jeugd Gemeente 

Schaarbeek  
  
  
 Artikel 1. Aard van de subsidie.  
  
§1 Dit reglement beoogt de voorwaarden en de procedure voor het verlenen van 
subsidies aan verenigingen die streven om te werken met, en ten behoeve van de 
Kleine kinderen (0-3 jaar), Kinderen (3-12 jaar) of Jeugd (12-25 jaar). 

 
§2 De ondersteunde projecten door middel van deze subsidie zijn projecten ter 
verenigingen actief in Schaarbeek op het gebied van vroege Kinderjaren en/of 
Kinderjaren en/of Jeugd en die activiteiten ontwikkelen voor de aandacht van deze 
doelgroepen.  
 
 
 Artikel 2. Voorwaarden  
  
§1 De projectleiders zijn:  
 

- Verenigingen zonder winstoogmerk; 
- Rechtspersonen of feitenverenigingen met een sociaal, educatief doel; 
- Jeugdbewegingen, jeugdgroepen. 

 
Zij moeten hun hoofdkantoor in Schaarbeek gevestigd hebben, of op zijn minst 
aantonen om een anker in Schaarbeek te hebben door het opnemen van de 
maatschappelijke zetel of het bestaan van een antenne of een organisatie met een 
bredere territoriale roeping. Het project moet in Schaarbeek worden ontwikkeld.  
  
Alle organisatie met commercieel oogpunt zijn uitgesloten.  
  



§2 De criteria voor het verkrijgen van subsidies worden jaarlijks opgenomen in de 
projectoproep.  

§3 Alle subsidiebedrag van meer dan 1250€ zal het voorwerp uitmaken van een 
verzoek om nadere boekhoudkundige informatie. 

§4 Worden niet ontvankelijk verklaard, de projecten waarvan het karakter in wezen 
financiële, commerciële is, of die bestaan uit het opnemen uit een fonds,   
  
§5 De verkeerde en/of slecht ingevulde aanvragen, of ingebracht na de 
sluitingsdatum, zoals voorzien in de oproep, worden niet-ontvankelijk beschouwd.  
  
 
Artikel 3. Oproep voor projectindiening en procedure voor het afleveren 
van dossiers.  
  
§1 Een oproep voor projecten wordt jaarlijks gepubliceerd door de gemeente, via 
geschikt geachte communicatiemiddelen, zoals in het bijzonder de website van de 
gemeente of de gemeentelijke informatiekrant. In deze oproep tot het indienen van 
projecten worden selectiecriteria duidelijk verklaart.  
  
§2 De aanvragers, vermeld in § 2 van dit reglement hebben de mogelijkheid om een 
aanvraagdossier voor subsidie indienen. Het maximumbedrag van deze is vastgelegd 
in de oproep voor projecten.  
  
§3 Het aanvraagformulier, samen met de oproep voor projecten, naar behoren 
ingevuld, wordt aan het gemeente voor de sluitingsdatum vermeld in de 
projectoproep : 
 

- Hetzij per e-mail naar het adres dat op het oproepformulier is vermeld; 
- Hetzij per aangetekende brief aan het gemeentelijk bestuur, waarvan het 

adres wordt vermeld op het formulier voor projectoproep; 
- Hetzij ingediend tegen ontvangstbewijs bij de dienst Kinderjaren en/of de 

Jeugddienst van de gemeente. 
 
Zo nodig, worden de statuten en de financiële balans bezorgt. Wanneer de 
aanvragers, bedoeld in artikel 2 van dit reglement genieten of genoten hebben van 
andere subsidies uit het voorgaande begrotingsjaar, voorafgaand aan de oproep voor 
projecten, moeten ze dit vermelden op het aanvraagformulier.  
  
De in aanmerking te nemen criteria voor de toekenning van een subsidie zijn 
opgenomen in de oproep voor projecten  
  
Artikel 4. Procedure voor de selectie van de projecten.  
  
§1 De dossiers worden onderzocht door een adviescommissie” als volgt 
samengesteld:  



• de Schepen die verantwoordelijk is voor Kinderjaren en Jeugd en / of één van 
vertegenwoordigers;  

• Lid van de gemeentedienst Kinderjaren en Jeugd ; 
• En een extern lid, beroepsmatig op het gebied Kinderjaren en/of Jeugd  

  
In geen geval mag en lid van de adviescommissie lid zijn van een vereniging die om 
subsidie verzoekt. 

 
§2 De Adviescommissie legt de gemotiveerde voorstellen voor toekenning van 
subsidies voor aan het College van Burgemeester en Schepenen.  
  
§3 Het College van Burgemeester en Schepenen positioneert zich voor de toekenning 
van subsidies, op basis van het oordeel van de adviescommissie, voorzien in §1. De 
gemeenteraad beslist over de toekenning van subsidies.  
 
 
Artikel 5. Procedure tot uitbetaling van de subsidie.  
 
Gezien de liquidatie van de subsidie: 

  
§1 Voor bedragen van minder dan 4500€ moet de begunstigde van de subsidie de 
gemeente de nodige documenten bezorgen voor de productie van het dossier en/of 
ondersteunende documenten in overeenstemming met de artikelen 10 en 11 van de 
voorschriften met betrekking tot de toekenning, het gebruik en de controle van 
gemeentelijke subsidies van 27 maart 2019. 
 
Een follow-up verslag van de activiteit waarvoor de gemeentelijke subsidie is 
verleend, zal maximaal twee maanden na het einde van de activiteit worden 
opgestuurd. Deze follow-up rapport bevat:  

- de financiële balans evenals alle bewijsstukken;  
- en een activiteitsverslag met de verrichte werkzaamheden en de 
eindresultaten.  

 
§2 Voor bedragen groter dan 4500€, wordt de subsidie in twee termijnen betaald: 

De eerste (80%) nadat de begunstigde van de subsidie de gemeente de nodige 
documenten heeft gestuurd voor het opstellen van het dossier en/of ondersteunende 
documenten in overeenstemming met het artikel 12 van bovengenoemde regeling. 

Een follow-up verslag van de activiteit waarvoor de gemeentelijke subsidie is 
verleend, zal maximaal twee maanden na het einde van de activiteit worden 
opgestuurd, in overeenstemming met de artikelen 12 § 3 van de voorschriften met 
betrekking tot de toekenning, het gebruik en de controle van gemeentelijke subsidies 
van 27 maart 2019. 

 



 
  
Elk document van een rechtspersoon moet in authentieke wijze door zijn grondwet of 
wetten in de vorm van de laatste. 
 
§3 De gemeente Schaarbeek heeft de mogelijkheid om de verleende subsidies terug 
te vorderen in geval van gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van het project, het 
gebruik van subsidies op een manier die niet bevorderlijk is voor het bereiken van de 
doelstelling waartoe de projectbeheerder zich heeft verbonden, in de gevallen 
voorzien in artikelen 17 en 18 van het gemeentelijk reglement van 27 maart 2019. 

  
Bij gebrek, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege verhoogd worden in 
toepassing van de wettelijke rentevoet vanaf de datum van betaling door de 
gemeente van de ten onrechte betaalde bedragen, zonder dat een ingebrekestelling 
voorafgaandelijk dient te worden verzonden.  
  
§4 De begunstigde van een subsidie die niet aan deze voorschriften heeft voldaan, 
verliest voor het jaar volgend op de toekenning van de subsidie het recht om een 
nieuw subsidieverzoek aan de gemeente Schaarbeek te formuleren in het kader van 
de oproep Kinderjaren/Jeugd voor projecten. 

 
Artikel 6. Communicatie  
  
Elke vorm van publiciteit of publicatie met betrekking tot het project zal het logo van 
de gemeente Schaarbeek voeren, met de vermelding "Met de steun van de gemeente 
Schaarbeek."  
  
 
 Artikel 7. Geschillen  
  
§1 De nauwkeurigheid van de gegevensinvoer en het observeren van de 
voorgeschreven kan op elk moment worden gecontroleerd door een 
vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en Schepenen.  
  
§2 Een overtreding van de voorschriften kan leiden tot uitsluiting van deze subsidie 
evenals andere latere subsidies door de gemeente verleend en / of tot de 
terugbetaling van de toegekende subsidies, waarvan de beslissing toekomt aan het 
College van Burgemeester en Schepenen.  
  
§3 Elk gevolgschade geschil aan dit reglement wordt beslecht door de bevoegde 
rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel.  
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