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SUBSIDIEREGLEMENT VOOR KADERVORMING JEUGD 

Zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 maart 2020. 

Doel 

Artikel 1. - De gemeente Schaarbeek kan aan individuen of aan erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven een 
subsidie, zijnde een terugbetaling van (een deel van) het inschrijvingsgeld voor de gevolgde kadervorming, 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 (kader)vormingscursussen voor jongeren in de vrije tijd vanaf de leeftijd van 14 jaar tot en met de leeftijd 
van 25 jaar.  

Voorwaarden 

Artikel 3. - De aanvrager woont in Schaarbeek op de datum van de kadervorming.  

Artikel 4. - De kadervorming wordt georganiseerd door een landelijk erkende Nederlandstalige jeugdorganisatie.  De 
kadervorming kan zowel een officieel geattesteerde vorming zijn (vorming tot het bekomen van een attest animator, 
hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur van het jeugdwerk) als een niet-geattesteerde vorming zijn (vb. 
thema’s als omgaan met pesten, creatief denken, outdoor begeleider, EHBO,…). 

Artikel 5. - De vorming moet relevant zijn voor de Schaarbeekse jeugdverenigingen. Opleidingen in het kader van 
regulier onderwijs komen niet in aanmerking.  

Procedure aanvraag 

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

- DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE AANVRAGER. 

- ORIGINEEL ATTEST VAN DEELNAME EN BEVESTIGING VAN AANWEZIGHEID VAN DE CURSIST MET VERMELDING 

VAN DE VORMINGSORGANISATIE, HET ONDERWERP, DE CURSUSPLAATS, DE CURSUSDATA EN CURSUSPRIJS.  

- EEN KOPIE VAN HET BETALINGSBEWIJS. 

- VERKLARING OP EER VAN DE CURSIST DAT HIJ/ZIJ ELDERS GEEN TOELAGE ONTVANGT VOOR DEZE VORMING.  

- REKENINGNUMMER WAAROP DE TOELAGE KAN GESTORT WORDEN. 

Enkel volledig ingevulde aanvragen worden in overweging genomen. De beoordeling gebeurt door de jeugddienst en 
vindt plaats binnen de drie maanden. 

Artikel 7. - De aanvraag kan tot 1 jaar na het volgen van de vorming ingediend worden. De aanvraag kan worden 
ingediend via mail (jeugddienst@schaarbeek.be). 
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Toekenning 

Artikel 8. - De toelage bedraagt maximum 50 € per persoon per kalenderjaar, maar kan nooit hoger zijn dan de 
werkelijke kostprijs van de gevolgde cursus, als die lager zou zijn dan dit bedrag. Onder kostprijs wordt verstaan : het 
bedrag van het cursusgeld verhoogd met de B.T.W. vermeld op de factuur. Vervoerskosten komen hierbij niet in 
aanmerking.  

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 aangifte. 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 25 maart 2020 en treedt  
in werking vanaf 1 april 2020. 

 

 


