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REGLEMENT ERKENNING  

VAN VERENIGINGEN 

 

HOOFDSTUK 1  ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1.1 Algemeen 

Dit reglement bevat de regelgeving op basis waarvan het college van 

burgemeester en schepenen verenigingen binnen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw 

kan erkennen, na advies van de betrokken adviesraad. 

Artikel 1.2 Soorten erkende vereniging 

Een vereniging kan worden erkend als:  

- erkende vereniging, in de categorieën cultuur, milieu, noord-zuid, lokale 

handel, welzijn of wijkwerking, 

- erkende sportvereniging, 

- erkende jeugdvereniging, 

- erkende seniorenvereniging. 

Een vereniging kan steeds maar als één soort vereniging worden erkend. 

Artikel 1.3 Algemene voorwaarden 

Om erkend te worden dient elke vereniging te voldoen aan volgende voorwaarden: 

1. De vereniging is opgericht als vzw of als feitelijke vereniging zonder 

winstoogmerk, en heeft geen rechtstreekse beroepsdoeleinden; 

2. Bij de eerste erkenning dienen tenminste 60 procent van de leden  van de 

vereniging te wonen in Sint-Pieters-Leeuw, vanaf het derde jaar dient op elk 

moment 40 procent van de leden in de gemeente te wonen; 

3. Bij de eerste erkenning dienen tenminste 60 % van de bestuursleden van de 

vereniging te wonen in Sint-Pieters-Leeuw, vanaf het derde jaar dient op elk 

moment 40 procent van de bestuursleden in de gemeente te wonen; 

4. De zetel van de vereniging is gevestigd in Sint-Pieters-Leeuw; 

5. Het voornaamste deel van de activiteit van de vereniging heeft plaats op het 

grondgebied van de gemeente; 

6. De vereniging hanteert uitsluitend het Nederlands bij de uitoefening van haar 

activiteiten en de promotie ervoor; 

7. De vereniging aanvaardt om op elk moment verantwoording af te leggen ten 

aanzien van de gemeente over de aanwending van subsidies; 

8. De vereniging is niet erkend door een andere gemeente; 

9. De vereniging bestaat minstens uit 6 personen; 
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10. Als er een financiële bijdrage aan de deelnemers wordt gevraagd bij de 

organisatie van activiteiten, moet deze matig en billijk zijn; 

11. De vereniging heeft één van volgende doelen als hoofddoel: 

a. sociaal-cultureel werk; 

b. amateurkunstbeoefening; 

c.  jeugdwerk; 

d. sport 

e. milieu en natuur 

f. noord-zuidwerking  

g. ondersteuning van de lokale handel 

h. wijkwerking 

i. sociaal- of welzijnswerk 

Religieuze activiteiten worden hierbij expliciet uitgesloten. 

12. Elke vereniging moet voldoen aan de wetgeving inzake vrijwilligerswerk. 

Artikel 1.4 Specifieke voorwaarden 

§1 Sportvereniging 

Om erkend te worden als sportvereniging dient de vereniging te voldoen aan 

volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden: 

1. De vereniging levert het bewijs dat de vereniging het voorbije werkjaar 

sportactiviteiten heeft uitgeoefend, waarbij ‘Sport’ wordt gedefinieerd als 

“activiteit die individueel of in ploegverband wordt beoefend met een 

competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke inspanning centraal 

staat”. 

2. Alle leden dienen verzekerd te zijn voor Burgerlijke aansprakelijkheid en 

Lichamelijke Ongevallen. 

§2 Jeugdvereniging 

Om erkend te worden als jeugdvereniging dient de vereniging te voldoen aan 

volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden: 

1. De vereniging streeft een doel na dat de vorming, het sociaal-cultureel werk 

en de ontspanning van jongeren  tot en met dertig jaar omvat. 

2. De vereniging organiseert minstens zes groepsmomenten per jaar en minstens 

één open activiteit. 

HOOFDSTUK 2  PROCEDURE 

Artikel 2.1 Aanvraag tot erkenning 

De vereniging die wil erkend worden, dient hiervoor een aanvraag tot erkenning 

in bij het college van burgemeester en schepenen. 
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Artikel 2.2 Documenten 

De aanvraag tot erkenning dient aan te tonen dat de vereniging voldoet aan alle 

in dit reglement gestelde eisen, en bevat minstens volgende documenten: 

1. de samenstelling van het bestuursorgaan met de vermelding van de naam, de 

voornaam en het adres van de bestuursleden; 

2. de opgave van het aantal leden met de vermelding van de naam, de voornaam 

en het adres; 

3. een exemplaar van de statuten of van het grondreglement of, bij gebrek 

hieraan, een omschrijving van het nagestreefde doel; 

4. indien vereist, een duplicaat van de verplicht af te sluiten verzekeringspolissen. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om bijkomende 

informatie en documenten op te vragen. 

GDPR 

De verenigingen geven volgende gegevens over hun leden/ bestuursorgaan door aan het 

lokaal bestuur: naam, voornaam en adres. 

Deze gegevens worden gedeeld met de betrokken dienst en de financiële dienst om de 

voorwaarden van dit reglement te kunnen controleren. 

Deze gegevens worden gebruikt om het effectieve ledenaantal van de vereniging te 

controleren en vervolgens de subsidies uit te betalen. Dit erkenningsreglement is de 

rechtsgrond om deze persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. De gegevens 

zullen enkel voor dit doel gebruikt worden en worden 2 maanden na de uitbetaling van 

de subsidie verwijderd. Alle verwerkingen gebeuren in overeenstemming met de 

geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onze 

privacyverklaring (https://www.sint-pieters-leeuw.be/privacy) . De verwerking van de 

gegevens worden genoteerd in het gemeentelijke verwerkingsregister.  

De betrokken verenigingen brengen hun leden op de hoogte dat een aantal van hun 

persoonsgegevens aan het lokaal bestuur worden doorgegeven. Ze nemen deze 

informatie op in hun privacyverklaring en informeren hun leden bij inschrijving.  

Artikel 2.3. Jaarlijkse rapportering 

Alle erkende verenigingen maken jaarlijks  een verslag van het vorige werkingsjaar 

en opgevraagde stukken over aan de bevoegde gemeentelijke diensten. 

Artikel 2.4. Advies 

Voorafgaand aan de beslissing over de erkenning wint het college van 

burgemeester en schepenen het advies in van de bevoegde adviesraad of -raden, 

die dit advies overmaken binnen de 75 dagen na de vraag om advies. 

 

https://www.sint-pieters-leeuw.be/privacy
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Artikel 2.5 Beslissing 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning binnen de 

90 dagen na de vraag tot advies. 

De gemeente mag alle wettelijke middelen aanwenden om de echtheid van de 

erkenningsvoorwaarden te controleren. 

Artikel 2.6 Intrekking 

Indien wordt vastgesteld dat een vereniging niet of niet langer voldoet aan de 

vereisten van dit reglement, kan het college van burgemeester en schepenen de 

erkenning van de vereniging intrekken. 

Vooraleer deze beslissing tot intrekking te nemen, hoort zij de betrokken 

vereniging en wint zij advies in bij de bevoegde adviesraad of -raden. 

Indien een vereniging twee jaar na elkaar geen enkele subsidie aanvraagt bij de 

gemeente, wordt de erkenning ingetrokken. 

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN 

Artikel 3.1 Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en heft alle reglementen met 

hetzelfde onderwerp op. 

 


