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SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GELIJKE KANSEN JEUGD 

Zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 september 2020. 

DOEL  

Artikel 1. - De gemeente Schaarbeek kan aan erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven een subsidie, zijnde een 
financiële tussenkomst voor inschrijvingsgelden voor kampen en/of de aankoop van uniformstukken en/of lidgelden, 
toekennen volgens de normen en voorwaarden die hierna worden vastgelegd. 

Dit reglement kadert in de uitvoering van het Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en de stimulering 
van het lokaal jeugdbeleid. 

Artikel 2. - Binnen de perken van het beschikbare begrotingskrediet betoelaagt het gemeentebestuur een deel van de 
kostprijs van inschrijvingsgelden voor kampen en/of uniformstukken en/of lidgelden van jeugdwerkinitiatieven voor 
maatschappelijk kwetsbare kinderen jongeren vanaf de leeftijd van 5 jaar tot en met de leeftijd van 21 jaar.  

 

VOORWAARDEN 

Artikel 3. - De begunstigde woont in Schaarbeek op de datum van de aanvraag.  

Artikel 4. - Het jeugdwerkinitiatief put mogelijke tussenkomsten van de nationale koepel uit vooraleer zij een subsidie 
aanvraagt bij het gemeentebestuur.  

Artikel 5. - De subsidie kan enkel aangevraagd worden voor de volgende kosten : 

- Inschrijvingsgelden voor kampen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 5 tot en met 21 

jaar. 

- Aankoop van uniformstukken door maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 5 tot en met 21 

jaar. 

- Lidgelden van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 5 tot en met 21 jaar. 

 

PROCEDURE AANVRAAG  

Artikel 6. - De aanvraag kan op ieder moment worden ingediend bij de jeugddienst. De jeugddienst verzamelt 
jaarlijks de binnengekomen aanvragen en agendeert deze op het College van Burgemeester en Schepenen. Deze 
aanvraag moet vergezeld worden van de volgende bewijsstukken :  

- de gegevens van het jeugdwerkinitiatief. 
- de gegevens van de begunstigde. 
- een copie van de voldane facturen en/of betaalbewijzen.  
- een rekeningnummer waarop de toelage kan gestort worden. 
- Enkel volledig ingevulde aanvragen worden in overweging genomen. De beoordeling gebeurt door 

de jeugddienst en vindt plaats uiterlijk 1 juni van het werkjaar. 

Artikel 7. - De aanvraag dient te gebeuren uiterlijk 1 maart van het werkjaar. De aanvraag kan worden ingediend via 
mail (jeugddienst@schaarbeek.be). 
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TOEKENNING  

Artikel 8. - De toelage bedraagt maximum 150 € per begunstigde per kalenderjaar, maar kan nooit hoger zijn dan de 
werkelijke kostprijs van de gemaakte onkosten, als die lager zou zijn dan dit bedrag. Het is toegelaten om voor 
meerdere personen een aanvraag in te dienen.  

Artikel 9. - Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de verdeling van de toelagen en de uitbetaling 
ervan op basis van het advies van de jeugddienst. Het College van Burgemeester en Schepenen brengt de aanvrager 
uiterlijk 30 dagen na de beslissing schriftelijk op de hoogte. 

Artikel 10. - De uitbetaling van de subsidies gebeurt uiterlijk 60 dagen na de goedkeuring door het College van 
Burgemeester en Schepenen.  

Artikel 11. - Indien het voorziene krediet op de begroting ontoereikend is om op alle aanvragen in te kunnen gaan, 
dan is in eerste instantie de datum van de aanvraag doorslaggevend.  

 

CONTROLE EN SANCTIES 

Artikel 12. - Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd de juistheid van de verstrekte gegevens te laten 
onderzoeken. 

Artikel 13. - Het College van Burgemeester en Schepenen kan de uitbetaalde toelage geheel of gedeeltelijk 
terugvorderen indien deze werd toegekend op basis van een onjuiste of valse gegevens. In voorkomend geval kan het 
College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de Jeugdraad, ook beslissen om de aanvrager tijdelijk of 
definitief uit te sluiten van de voordelen van dit reglement.  

Artikel 14. - De eventuele overschotten van dit subsidiereglement worden niet herverdeeld.  

 

NON-DISCRIMINATIECLAUSULE 

Artikel 15. - De aanvrager verbindt er zich toe geen enkele vorm van discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit, 
zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, 
geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige 
gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst te dulden. 

 

INWERKINGTREDING 

Artikel 16. - Dit subsidiereglement werd goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 23 september 2020 en 
treedt  in werking vanaf 1 oktober 2020. 

 

 


