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SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD 

 

HOOFDSTUK 1  ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1.1 CBS verleent subsidies 

Het college van burgemeester en schepenen verleent subsidies, binnen de perken van het 

voorziene budget, volgens de voorwaarden vastgelegd in dit reglement. Subsidies worden 

verstrekt op basis van een werkingsjaar, lopende van 1 september tot en met 31 augustus. 

 

Artikel 1.2 Soorten subsidies 

Voor wat betreft het toekennen van subsidies wordt een onderscheid gemaakt tussen 

volgende categorieën:  

- kadervormingstoelage aan individuele personen; 

- startsubsidie aan niet erkende jeugdwerkinitiatieven; 

- werkingsubsidie jeugdverenigingen/jeugdhuizen, subsidie gekwalificeerde 

begeleiding, kampsubsidies, impulssubsidie kwaliteit infrastructuursubsidies en 

jubilieumsubsidies aan erkende jeugdwerkinitiatieven; 

- projectsubsidies 

 

HOOFDSTUK 2 KADERVORMINGSTOELAGE 

Artikel 2.1 Doel 

Het lokaal bestuur beschouwt kadervorming als een belangrijke hefboom voor de 

kwaliteitsverbetering en de continuïteit van het jeugdwerk. Met de kadervormingssubsidie 

wil het lokaal bestuur jongeren stimuleren om vorming en kadervorming in het jeugdwerk 

te volgen. 

Artikel 2.2 Voorwaarden 

De toelage kadervorming wordt toegekend aan jongeren van 15 t.e.m. 30 jaar die hun 

hoofdverblijfplaats in Sint-Pieters-Leeuw hebben en actief zijn in een erkende 

jeugdvereniging of geen inwoner zijn maar lid zijn van een erkend Leeuws 

jeugdwerkinitiatief of van de gemeentelijke speelpleinwerking.   

De cursus moet ingericht zijn door de overheid of een door het departement Cultuur, 

Jeugd en Media erkende organisatie. 

De aanvrager vraagt geen subsidie voor kadervorming op basis van enig ander 

betoelagingsreglement aan. 
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Artikel 2.3 bedrag 

De subsidie bedraagt 75% van de kosten, die gedragen worden door de deelnemer of 

begeleider. 

Het maximale subsidiebedrag per persoon bedraagt € 150,00 per kalenderjaar. Onder 

kosten dient te worden verstaan het cursusgeld en kosten voor het openbaar vervoer 

(geen km-vergoeding). 

Als het in de begroting opgenomen krediet ontoereikend is, zal het bedrag van de toelage 

voor elke rechthebbende proportioneel verminderd worden. 

 

Artikel 2.4 aanvraagprocedure 

De aanvraag tot subsidiëring van kadervorming moet via het daartoe bestemde 

aanvraagformulier vóór 30 september1 van het lopende dienstjaar worden voorgelegd 

met volgende bewijsstukken: 

- bewijs van deelname; 

- betalingsbewijs. 

 

Artikel 2.5 uitbetaling 

De subsidie voor kadervorming wordt ten laatste op 31 december van het lopende 

dienstjaar uitbetaald. De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt door overschrijving 

op bankrekening van de organisatie.  

 

Artikel 2.6 Terugvordering 

Als blijkt dat onjuiste gegevens worden verstrekt of indien de voorwaarden van dit 

reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de op 

grond van dit reglement toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de 

betrokkene. 

  

 
1 De aanvraag voor een terugbetaling van de kadervormingscursus die gevolgd werd tussen 1 september en 31 
augustus dient ten laatste ingediend te worden op 30 september volgend op het werkjaar waarin de cursus 
gevolgd werd.  
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HOOFDSTUK 3 STARTSUBSIDIE 

Artikel 3.1  Doel 

De startsubsidie heeft als doel nieuwe, niet erkende jeugdwerkinitiatieven 

(jeugdverenigingen, jeugdhuizen, andere jeugdwerkinitiatieven) de mogelijkheid te 

geven hun werking op te starten en uit te bouwen. 

 

Artikel 3.2  Voorwaarden 

Om een startsubsidie toegekend te krijgen  

- voldoet het jeugdwerkinitiatief aan de definitie uit het decreet houdende de 

ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid van 6 juli 2012: 

“Jeugdwerk is sociaal cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of 

door kinderen en jongeren van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder 

educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale 

ontwikkeling van de kinderen en jongeren die daaraan deelnemen op vrijwillige 

basis en dat wordt georganiseerd door jongeren, particuliere jeugdverenigingen, 

gemeentelijke openbare besturen of de Vlaamse Gemeenschapscommissie”; 

 

- gebruikt het initiatief als enige voertaal het Nederlands; 

 

- zet het initiatief een actieve jeugdwerking op in Sint-Pieters-Leeuw;  

 

- verbindt het initiatief er zich toe de jeugddienst op de hoogte te houden van de 

voortgang van de organisatie; 

 

- Wanneer het een jeugdvereniging betreft moet deze minstens 6 groeps-

momenten tijdens het afgelopen jaar organiseren waarvan minstens 1 met open 

karakter; 

 

- Wanneer het een jeugdhuis betreft moet deze minstens 2 recreatieve, 2 

vormende en 2 culturele activiteiten organiseren  tijdens het afgelopen jaar; 

 

- Wanneer het een ander jeugdwerkinitiatief betreft moeten bij de aanvraag voor de 

startsubsidie minimumcriteria vastgelegd worden, bepaald door het College en 

gestaafd met het advies van de jeugdraad. 

 

Een initiatief komt niet in aanmerking voor een startsubsidie als zij reeds een 

startsubsidie ontvangen heeft in één van de vorige 5 kalenderjaren. 

Het aanvragende jeugdwerkinitiatief krijgt op het moment van aanvraag 

geen toelagen voor zijn werking op basis van een ander 

betoelagingsreglement. 
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Artikel 3.3  Aanvraag  

Een initiatief dat een startsubsidie wenst te ontvangen, dient een aanvraagdossier in  dat 

bestaat uit 

1. Een klare nota waarin zij op een systematische wijze uitlegt hoe ze een 

permanente jeugdwerking op touw wenst te zetten. Permanente werking 

houdt in dat zij poogt een erkend Leeuws jeugdwerkinitiatief te worden. 

2. Het post-of bankrekeningnummer van het jeugdwerkinitiatief met 

na(a)m(en) en voorn(a)m(en) van de perso(o)n(en) die volmacht 

heeft/hebben op deze rekening. De volmachtdrager(s) stelt/stellen zich in 

hoofde verantwoordelijk voor de besteding van de startsubsidie. 

3. Een nota voorleggen met de samenstelling van het bestuur, de structuur 

en eventueel de statuten van het jeugdwerkinitiatief. Deze verslagen en nota's 

moeten ondertekend worden door diegenen, die volgens de statuten namens 

de vereniging kunnen optreden of, zo er geen statuten zijn, door twee 

bestuursleden.  

 

 

Artikel 3.4 Bedrag 

De startsubsidie wordt vastgelegd op een nominaal bedrag van € 1.200,00. 

 

Artikel 3.5 Procedure 

1. Een startsubsidie moet schriftelijk worden aangevraagd. 

2.  Het college van burgemeester en schepenen erkent de vereniging na 

positief advies door de jeugdraad. 

3. De startsubsidie wordt uiterlijk 1 maand na de bekrachtiging door het 

college van burgemeester en schepenen uitbetaald. 

4. Het jeugdwerkinitiatief bewijst na 1 jaar na het aanvragen van de 

startsubsidie via een werkings- en een financieel verslag op welke 

manier de subsidie werd aangewend. Indien de verantwoordingsstukken 

niet tijdig ingediend worden, zal het bedrag teruggevorderd worden. 

 

Artikel 3.6 Uitbetaling subsidies 

De uitbetaling van de startsubsidie gebeurt door overschrijving op bankrekening 

van de organisatie, uiterlijk één maand na de bekrachtiging door het college van 

burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 3.7 Terugvordering 

Als blijkt dat het initiatief onjuiste gegevens verstrekt of indien de voorwaarden 

van dit reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en 
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schepenen de op grond van dit reglement toegekende subsidies geheel of 

gedeeltelijk terugvorderen van de betrokkene. 

 
 

HOOFDSTUK 4  SUBSIDIE ERKENDE JEUGDVERENIGING 

Artikel 4.1  Subsidievormen 

Elke erkende jeugdvereniging kan, volgende subsidies aanvragen, mits te voldoen aan de 

in dit reglement gestelde procedurele voorwaarden: 

1. Een Werkingssubsidie Jeugdverenigingen (zie artikel 4.2) 

2. Een Werkingssubsidie Jeugdhuizen (zie artikel 4.3) 

3. Een Subsidie Gekwalificeerde Begeleiding (zie artikel 4.4) 

4. Een Kampsubsidie (zie artikel 4.5) 

5. Een Impulssubsidie Kwaliteit (zie artikel 4.6) 

6. Een subsidie jeugdwerkinfrastructuur (zie artikel 4.7) 

 

Artikel 4.2 Werkingssubsidie Jeugdverenigingen 

De gemeente kent jaarlijks een Werkingssubsidie Jeugdverenigingen toe voor een 

jongere - 18 jaar, aangesloten bij een erkende koepelorganisatie ten bedrage van:  

• 30 euro per lid, voor de eerste schijf van 50 leden; 

• 15 euro per lid, voor de overige leden. 

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen dient minimum 1/3 van de begeleiding te 

beschikken over een attest van animator in het jeugdwerk. Wanneer verantwoordelijken 

de basiscursus gevolgd hebben en een positieve stage-evaluatie kunnen voorleggen, 

worden zij voor het jaar waarin zij de cursus hebben gevolgd ook aanschouwd als 

animator met attest2. Personen die minimum 3 jaar als leiding in een erkende 

jeugdvereniging actief zijn geweest voor de start van het huidige werkjaar tellen tevens 

mee als animator met attest. 

 

Artikel 4.3 Werkingssubsidie Jeugdhuizen 

De gemeente kent jaarlijks een Werkingssubsidie Jeugdhuizen toe aan een erkende 

jeugdvereniging die een werking als jeugdhuis organiseert ten bedrage van 2.000,00 

euro.  

Het jeugdhuis moet hiervoor voldoen aan volgende voorwaarden: 

 
2 Het jaar nadien dient het attest verworven te zijn. 
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• de instuif en de activiteiten die het jeugdhuis organiseert zijn toegankelijk voor alle 

jongeren vanaf zestien jaar; 

• het jeugdhuis beschikt minstens over een ontmoetingsruimte (met sanitair) waar 

jongeren elkaar kunnen ontmoeten, vrijetijdsactiviteiten kunnen worden 

georganiseerd en waar aandacht wordt besteed aan permanente vorming; 

• de ontmoetingsruimte moet minstens 40 keer per jaar open zijn, met minimaal 5 

uur per week waarbij minstens 1 dag in het weekend (vrijdag, zaterdag of zondag); 

• het jeugdhuis heeft de juridische vorm van een VZW; 

• het algemeen beleid en beheer, de programmatie en het financieel beleid moeten 

waargenomen worden door een kern van minimum 5 werkende leden; 

• de vereniging is verzekerd tegen brand, burgerlijke aansprakelijkheid en objectieve 

aansprakelijkheid; 

• het jeugdhuis organiseert zelf jaarlijks minstens 3 recreatieve activiteiten, 3 

culturele activiteiten en 3 vormende activiteiten. 

 

 

Artikel 4.4 Subsidie Gekwalificeerde Begeleiding 

De gemeente kent een jaarlijkse subsidie toe per begeleider binnen de erkende vereniging, 

ten bedrage van: 

• begeleider zonder attest: 50 euro; 

• begeleider met attest animator: 175 euro; 

• begeleider met attest hoofdanimator: 200 euro; 

• begeleider met attest instructeur: 250 euro. 

De verhoogde subsidie voor begeleiders met attest wordt beperkt tot 1 per schijf van 10 

aangesloten leden. Als de vereniging meer begeleiders met een attest heeft, worden die 

voor de subsidie beschouwd als begeleiders zonder attest. 

Aanvullend kent de gemeente een jaarlijkse subsidie toe van 50 euro per begeleider met 

een geldig EHBO-brevet. Dit brevet moet aantonen dat een begeleider minstens 60 uur 

EHBO-vorming heeft genoten of de door het gemeentebestuur georganiseerde vorming 

maximaal 3 jaar geleden gevolgd heeft. De vorming E.H.B.O. binnen de opleiding 

verpleging of geneeskunde komt tevens in aanmerking. 

 

Artikel 4.5 Kampsubsidie 

De gemeente kent aan erkende jeugdverenigingen een jaarlijkse subsidie toe voor een 

jeugdkamp, voor een maximum van 10 nachten per jaar, dat tijdens een schoolvakantie 

georganiseerd wordt. 

Het jeugdkamp dient hiervoor te voldoen aan volgende voorwaarden: 

• minimum zes en op elkaar volgende nachten; 

• tenminste 15 deelnemers jonger dan 18 jaar; 

• Minstens 1/3 van de begeleiding beschikken over een attest van animator in het 

jeugdwerk. Wanneer verantwoordelijken de basiscursus gevolgd hebben en een 

positieve stage-evaluatie kunnen voorleggen, worden zij voor het jaar waarin zij de 
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cursus hebben gevolgd ook aanschouwd als animator met attest3. Personen die 

minimum 3 jaar als leiding in een erkende jeugdvereniging actief zijn geweest voor 

de start van het huidige werkjaar tellen tevens mee als animator met attest. 

 

Het bedrag van de subsidie is gelijk aan: 

• per deelnemer jonger dan 18 jaar:  

3 euro per nacht; 

• per deelnemer ouder dan 18 jaar (inclusief leiding en logistieke ondersteuning)  

2 euro per nacht.  

 

Het aantal subsidieerbare deelnemers ouder dan 18 jaar is beperkt tot 1 deelnemer per 6 

deelnemers jonger dan 18 jaar. 

 

Artikel 4.6 Impulssubsidie Kwaliteit 

De gemeente kent een jaarlijkse subsidie toe van 500,00 euro voor het verbeteren van de 

kwaliteit van de werking van de erkende jeugdvereniging. 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient de vereniging aan te tonen dat zij 

bepaalde acties heeft ondernomen om specifieke pijnpunten in de werking aan te pakken. 

Deze acties worden voor de start van het werkingsjaar bepaald door de vereniging op basis 

van een zelfanalyse en in een afzonderlijk document vastgelegd. De te bereiken doelen 

worden in een afzonderlijk document bepaald tussen de vereniging en de jeugddienst en 

bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen. 

Als de ondernomen acties betrekking hebben op het begeleiden en ondersteunen van 

maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, kan het bedrag worden verhoogd tot 

750 euro. 

 

Artikel 4.7  Infrastructuursubsidie 

Een erkend jeugdwerkinitiatief kan een subsidie voor infrastructuurwerken aanvragen 

voor het bouwen, verbouwen van jeugdlokalen en voor het uitvoeren van beveiliging-, 

onderhouds-, of herstellingwerken aan jeugdlokalen, die niet ten laste vallen van de 

eigenaar. De subsidie bedraagt 50% van de door het jeugdwerkinitiatief geleverde bijdrage 

met een maximum subsidiebedrag van € 5.000,00.  

Voor aanpassingen die de sanitaire installaties, inbraak- of brandveiligheid ten goede 

komen bedraagt de subsidie 75% met een maximum subsidiebedrag van € 7.500,00. 

Het aanvragende jeugdwerkinitiatief dient vóór 30 september van het lopende dienstjaar 

alle nuttige inlichtingen te verstrekken, zoals naam van de vereniging, contactpersoon, 

rekeningnummer en kopie van de facturen. 

 
3 Het jaar nadien dient het attest verworven te zijn. 
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Bij de aanvraag worden foto’s toegevoegd van voor en na de werken.  

De subsidie voor infrastructuurwerken wordt ten laatste op 31 december van het lopende 

dienstjaar uitbetaald. 

Als bij de controle en de berekening onjuiste gegevens worden vastgesteld, zullen geen 

subsidies worden toegekend 

Indien het in de begroting opgenomen krediet ontoereikend is, zal het bedrag van de 

toelage voor elk rechthebbend jeugdwerkinitiatief proportioneel verminderd worden. 

 

Artikel 4.8 Uitbetaling subsidies 

De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt door overschrijving op bankrekening van 

de organisatie.  

 

Artikel 4.9 Terugvordering 

Als blijkt dat door de erkende vereniging onjuiste gegevens worden verstrekt of indien de 

voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester 

en schepenen de op grond van dit reglement toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk 

terugvorderen van de betrokkene. 
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HOOFDSTUK 5  PROJECTSUBSIDIE JEUGD 

Artikel 5.1  Doel 

Het gemeentebestuur verleent subsidies aan verenigingen en groepen initiatiefnemers die 

waardevolle projecten organiseren voor kinderen en jongeren in hun vrije tijd en 

welke voldoen aan onderstaande voorwaarden. 

 

Artikel 5.2  Voorwaarden 

Het project wordt georganiseerd door een groep initiatiefnemers van minimum 5 personen 

waarvan minimum 40% in Sint-Pieters-Leeuw wonen. Een erkend jeugdwerkinitiatief 

alsook een samenwerkingsverband van erkende jeugdwerkinitiatieven komen in 

aanmerking.  

 

Een  project is een in tijd en ruimte afgebakend initiatief, dat zich afspeelt binnen een 

tijdspanne van maximum 12 maanden. 

 

Het project moet publiek toegankelijk zijn voor en zich richten tot Leeuwse kinderen 

en/of jongeren 

 

Het spitst zich toe op activiteiten met een ontmoetings-, recreatieve, vormende, 

creatieve en/of artistieke functie. 

 

Het project moet vernieuwend of aanvullend van aard zijn qua inhoud, thema, vorm en/of 

doelgroep: 

o vernieuwend: het project bestaat uit een initiatief dat nog niet aanwezig is 

in het bestaande aanbod. De nadruk ligt op het nieuwe karakter. Nieuwe 

methodieken, invalshoeken, vormen,… worden uitgeprobeerd. 

o aanvullend: het project vult het bestaande aanbod aan. Het project benadert 

initiatieven vanuit een andere invalshoek. 

 

Hetzelfde project kan maximaal 3x gesubsidieerd worden. Het project streeft bij herhaling 

naar een geregelde aanpassing en vernieuwing van het aanbod. 

 

De organisatie houdt een aanwijsbaar financieel risico in en heeft geen winstoogmerk. 

 

Het project staat op zich en de projectsubsidie wordt aangewend om het project te 

financieren, niet de reguliere werking van het (jeugdwerk-)initiatief, van de 

samenwerking of van de groep kinderen en/of jongeren. 

 

De organisatie maakt geen deel uit van en werkt niet structureel samen met een 

politieke partij. Het project mag geen onderdeel zijn van een manifestatie met een 

religieuze boodschap.  

 

Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur kan eventueel ter 

plaatse de aanwending van de toegekende subsidie controleren. 

 

Er moet uitgebreid promotie gevoerd worden. Op alle publicaties wordt ofwel het logo van 

de gemeente ofwel de melding “met steun van het lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw” 

vermeld. 
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De deelnameprijs moet redelijk en aanvaardbaar zijn voor een jong publiek. 

 

De vereniging hanteert uitsluitend het Nederlands bij de uitoefening van haar activiteiten en de promotie 

ervoor. 

 

 

Artikel 5.3  Bedrag 

Als de subsidieaanvraag goedgekeurd wordt, kan de uitbetaling van de subsidie gebeuren. 

Maximaal 75% van het subsidieerbaar bedrag kan terugbetaald worden met een max. van 

1.000 euro per goedgekeurd project. 

Volgende kosten komen niet in aanmerking: 

- goederen die verkocht worden; 

- uitgaven voor eten en drinken;  

- het loon van een beroepskracht, uitgezonderd de gage van personen ingeschakeld voor 

de realisatie van het project (artiesten, security, hulpverlening, …); 

- uitgaven die geen betrekking hebben op het project. 

 

 

Artikel 5.4  Procedure 

De aanvrager moet minstens drie maanden voor de datum waarop het project plaats vindt, 

een schriftelijke aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen.  

Het college van burgemeester en schepenen zal de subsidieaanvraag moeten beoordelen. 

Hiervoor krijgt zij advies van de gemeentelijke jeugdraad 

Maximaal 45 dagen na afloop van het project moet het formulier met de financiële 

afrekening (met kopieën van facturen die in aanmerking komen voor subsidie) ingediend 

worden. 

Op basis van de financiële afrekening wordt het effectieve subsidiebedrag berekend. Dit 

kan niet hoger liggen dan het aangevraagde subsidiebedrag. 

Wanneer omwille van bepaalde redenen het project zou veranderen of in beperktere 

vorm zou worden uitgevoerd, dient de jeugddienst onmiddellijk gecontacteerd te worden. 

Er wordt een inhoudelijk verslag ingediend met een omschrijving van de wijzigingen. 

 

Artikel 5.5 Uitbetaling subsidies 

De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt door overschrijving op bankrekening van 

de organisatie.  

 

Artikel 5.6 Terugvordering 
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Als blijkt dat door de onjuiste gegevens worden verstrekt of indien de voorwaarden van dit 

reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de op 

grond van dit reglement toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de 

betrokkene. 

 

HOOFDSTUK 6  JUBILEUMSUBSIDIE 

Elke erkende vereniging kan een subsidie krijgen voor een jubileumviering van 25 
jaar (of een veelvoud hiervan) ten bedrage van € 250 of een ontvangst met 

receptie, aangeboden door het gemeentebestuur.  
 
 

HOOFDSTUK 7  SLOTBEPALINGEN 

Artikel 7.1 Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021. 

Dit reglement heft alle reglementen met hetzelfde onderwerp op. 

 

 

 


