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De Raad, 

 
Aanleiding 

 

- Einde 2013 werd de basissubsidie van de culturele verenigingen verhoogd van € 25 
per jaar naar € 100 per jaar. Dit was in feite geen verhoging, aangezien het recht om 
één maal per jaar een zaal gratis ter beschikking te krijgen hiermee verviel. De 
werkingssubsidie van € 38 per activiteit (maximaal 8 x per jaar) werd na vele jaren van 
niet-indexering, lichtjes aangepast naar € 45 per activiteit. Er is echter een groep van 
verenigingen, die geen gebruik maakt van deze subsidieregeling en volledig in een 

ander systeem zit. Het betreft de zang-, muziek-, toneel en kunstverenigingen. Er wordt 
nu een evenwaardige aanpassing voor hen voorgesteld en deze nominatieve 
toelagen worden in dit reglement verwerkt. 

- De opluistersubsidie aanpassen na 22 jaar zonder indexatie. 
- Tevens wordt de bijzondere subsidie naar aanleiding van jubilea van verenigingen in 

het nieuwe reglement omschreven op basis van hetgeen in het verleden werd 
toegepast, maar nergens beschreven stond. 
 

Juridische gronden 

 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen.  

 
Decreet Lokaal Cultuurbeleid 6 juli 2012. 
 
Adviezen en visum 

 
Advies cultuurraad brief 8 september 2015. 

 
 



Motivering 

 
Het vernieuwde subsidiereglement beantwoordt aan de actuele noden van de erkende 
cultuurverenigingen. 
 
Financiële impact  

 

De nodige financiële middelen zijn voorzien in budget 2016. 
 
Met algemene stemmen 

 
Besluit 

 

Artikel 1. De gemeenteraad keurt het gewijzigde subsidiereglement, zoals vastgesteld 
in artikel 2, goed. Dit reglement treedt in voege vanaf 01.01.2016. 

 
Artikel 2. Subsidiereglement socio-culturele verenigingen 

Artikel 1 

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het 
gemeentebudget en rekening houdende met de geboden mogelijkheden 
om welbepaalde voorzieningen zoals gebouwen, terreinen en diensten te 
gebruiken, worden aan de door het College van Burgemeester en 

Schepenen erkende verenigingen, instellingen, werkgroepen of federaties 
voor sociaal-cultureel werk subsidies verleend volgens de normen en 
voorwaarden, die hierna worden vastgesteld. 
De hier bedoelde verenigingen, instellingen, stichtingen, werkgroepen en 
federaties worden hierna aangeduid onder de verzamelnaam plaatselijke 
organisaties. 

Artikel 2 

§ 1. Dit reglement is van toepassing op de toekenning van subsidies aan 
plaatselijke organisaties voor sociaal-cultureel werk, die meer bepaald een 
activiteit ontwikkelen op volgende gebieden: 
- sociaal-cultureel vorming- en ontwikkelingswerk met volwassenen; 
- amateuristische kunstbeoefening met volwassenen; 

- jeugdwerk; 
- culturele vrijetijdsbesteding en liefhebberijen. 

§ 2. Alleen de erkende plaatselijke organisaties, die een werking 
ontwikkelen ten bate van de eigen inwoners, kunnen gesubsidieerd 
worden. 

 

Artikel 3 
De subsidies zijn financiële tegemoetkomingen vanwege de gemeente en 
kunnen volgende normen aannemen : 

- basissubsidies; 
- werkingssubsidies; 

- bijzondere subsidies. 
 
Basissubsidies worden in functie van hun erkenning op forfaitaire grondslag 
aan de plaatselijke organisaties toegekend. 
 
Werkingssubsidies worden aan de erkende plaatselijke organisaties 

toegekend op grond van de door hen ontwikkelde activiteiten. 
 
 
 



Bijzondere subsidies ter gelegenheid van een jubileum viering kunnen aan de 

erkende plaatselijke organisaties worden toegekend voor zover zij een 
activiteit van uitzonderlijke aard organiseren. De volgende jubilea kunnen 
worden gevierd : het 25-, 50-, 75- of 100- jarige bestaan van de vereniging. 
Boven de 100- jarige vieringen per kwarteeuw. 
 
Artikel 4 

§ 1. Overeenkomstig de bepalingen van dit reglement gaat het college van 
burgemeester en schepenen over tot: 
- de erkenning van de plaatselijke organisaties, die voor subsidiëring in 
aanmerking komen; 
- de vaststelling en de toekenning van de subsidies. 
§ 2. De erkenning kan door het College ingetrokken worden indien de 

plaatselijke organisatie niet meer voldoet aan de bepalingen van de artikelen 
7, 8 en 10 van het reglement. 
De intrekking van de erkenning heeft het verlies van het recht op subsidies tot 
gevolg. 
 

Artikel 5 
Het college van burgemeester en schepenen wint, alvorens een beslissing te 
nemen in verband met de in artikel 4 vermelde aangelegenheden, het advies 
in van de betrokken gemeentelijke adviesraden. 
 
Artikel 6 

Om door het college van burgemeester en schepenen erkend te worden, 
moeten de plaatselijke organisaties voor sociaal-cultureel werk ten bate van 
de inwoners een doel nastreven, dat gericht is op: 
1° Het bieden van vormingsmogelijkheden ten behoeve van de veelzijdige 
persoonsontwikkeling van volwassenen met het oog op een beter begrip van 
zichzelf en van hun situatie in de maatschappij en hun volwaardige 

participatie aan het maatschappelijk gebeuren; 
2° De beoefening van sociaal-cultureel werk waarbij men aan de 
beoefenaars een kans geeft hun creatieve vermogens aan te wenden tot 
een grotere menselijke en maatschappelijke ontplooiing. 
Dit kan gebeuren door de niet-beroepsmatige beoefening in organisatorisch 
verband van alle expressievormen die behoren tot de gangbare 

kunstdiciplines, waaronder muziek (instrumentale zowel als vocale), toneel, 
poppenspel en mime, beeldende expressie, film en fotografie, dans en 
volkskunst; 
3° De vorming en de ontspanning van de jeugd : dit kan gebeuren in het 
kader van open jeugdverbanden, vaste jeugdgroeperingen of permanente 

jeugddiensten; 
4° De culturele vrijetijdsbesteding en de beoefening van liefhebberijen. 
 
Artikel 7 
Om erkend te worden moet de plaatselijke organisatie daarenboven aan de 
volgende voorwaarden voldoen : 

1. opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden of 
winstoogmerk; 
2. geleid worden door een bestuurscomité, waarvan de meerderheid van de 
leden woonachtig is in de gemeente; 
3. haar zetel en activiteit hebben op het grondgebied van de gemeente; 
4. haar activiteit uitoefenen in de taal van de streek in overeenstemming met 

de vigerende taalwetten; 
5. bij het indienen van de vraag om erkenning het bewijs leveren dat zij tijdens 
het vorig werkjaar bedoelde activiteiten heeft uitgeoefend; 
 



6. aanvaarden, binnen de perken van de artikelen 12 en 13, verantwoording 

af te leggen ten aanzien van het gemeentebestuur over de aanwending van 
de subsidies. 
 
Artikel 8 
De organisatie, die de erkenning aanvraagt en voor de eerste maal om een 
subsidie verzoekt moet de aanvraag indienen bij het college van 

burgemeester en schepenen vóór 1 mei van het jaar waarvoor de subsidie 
wordt aangevraagd. 
 
Artikel 9 
§ 1. De aanvraag tot erkenning dient volgende documenten te bevatten : 
1. de samenstelling van het bestuur met de vermelding van de naam, de 

voornaam en het adres van de bestuursleden; 
 
2. de opgave van het aantal leden; 
 
3. een exemplaar van de statuten of van het grondreglement of bij gebrek 

hieraan een omschrijving van het nagestreefde doel; 
 
4. een verslag, samen met de nodige bewijsstukken, over de activiteiten 
gerealiseerd tijdens het vorige dienstjaar/werkjaar; 
 
§ 2. De organisaties, bedrijvig in het jeugdwerk, moeten bij de aanvraag een 

duplicaat voegen van de afgesloten verzekeringspolis betreffende hun 
aansprakelijkheid tegenover derden, waarbij de leden zelf als derden worden 
beschouwd. 
Hierin moet het aantal verzekerde leden vermeld staan. 
 
Artikel 10 

De basissubsidies, verleend op basis van de kredieten ingeschreven in de 
begroting van het lopende dienstjaar, worden berekend op basis van de 
gegevens en activiteiten betreffende het vorige dienstjaar/werkjaar. 
 
Artikel 11 
§ 1. De organisatie is verplicht vóór 1 mei van het jaar waarvoor de subsidie 

wordt aangevraagd volgende bewijsstukken voor te leggen: 
1. een gedetailleerd verslag over de gerealiseerde activiteiten tijdens het 
vorige werkjaar van de organisatie; 
 
2. een financieel verslag over het vorige werkingsjaar, waarin de uitgaven en 

ontvangsten vermeld zijn; 
 
3. een nota met de noodzakelijke vermeldingen om de uitbetaling te kunnen 
doen; deze nota bevat tevens de naam van de twee bedoelde 
verantwoordelijke bestuursleden; 
 

4. een nota met vermelding van de wijzigingen, die zich desgevallend 
hebben voorgedaan op het gebied van de samenstelling van het bestuur, de 
structuur en de statuten van de organisatie.  
Deze verslagen en nota’s moeten ondertekend worden door diegene, die 
volgens de statuten namens de organisatie kunnen optreden of, zo er geen 
statuten zijn, door twee bestuursleden. 

§ 2. De organisaties moeten bij de aanvraag tevens het bewijs voegen, 
waaruit blijkt dat de verplichtingen, waartoe zij gehouden zijn in uitvoering van 
de afgesloten verzekeringspolissen, werden nageleefd; daarbij moet melding 
worden gemaakt van het aantal verzekerde lokalen of leden. 



§ 3. Met laattijdige ingediende aanvragen wordt geen rekening gehouden. 

 
Artikel 12 
Voor zover deze voldaan hebben aan de bepalingen betreffende de 
erkenning en betreffende de aanvragen van de subsidies worden de 
subsidies voor de verschillende soorten van het plaatselijk sociaal-cultureel 
werk, vermeld in artikel 2, § 1, als volgt vastgesteld: 

 
§ 1. Basissubsidie 

De plaatselijke organisaties, bedoeld onder art. 2 van dit reglement, die 
voldoen aan de bij artikel 11 gestelde voorwaarden wordt een basistoelage 
van 100 EUR  toegekend. 

 

§ 2. Werkingssubsidie 
De plaatselijke organisaties, bedoeld onder art. 2 van dit reglement, die 
voldoen aan de bij artikel 11 gestelde voorwaarden kunnen genieten van een 
toelage van 45 EUR die wordt toegekend voor het inrichten van een artistieke, 
wetenschappelijke of culturele manifestatie of voordracht zowel in het 

openbaar als voor hun leden. 
Deze toelage van 45 EUR kan voor maximum 8 inrichtingen per jaar en per 
vereniging worden toegekend. 
Het gemeentebestuur wordt minstens veertien dagen vóór de inrichting in 
kennis gesteld van het programma. 
Het speciaal daartoe ontworpen “aanvraagformulier voor betoelaging”, per 

prestatie opgesteld, moet vóór 31 december van het jaar waarin de 
manifestatie plaats had, aan het gemeentesecretariaat worden 
overgemaakt. 
 
§ 3. Basissubsidie/werkingssubsidie of vaste jaarsubsidie 
Muziekmaatschappijen, zangkoren, toneelgezelschappen en kunstkringen die 

voldoen aan de bij artikel 11 gestelde voorwaarden, kunnen naar keuze 
genieten van een basissubsidie/werkingssubsidie (art. 12 §1-§2) of een vaste 
jaarsubsidie die als volgt wordt vastgesteld: 

- Vaste toelage voor muziekmaatschappijen : € 700 
- Vaste toelage voor toneelverenigingen, zangkoren en kunstkringen : € 

150 

- Vaste toelage voor KBG en Vereniging van gehandicapten Ruisbroek : 
€ 225 

 
§ 4. Opluistersubsidie 

- Aan de muziekmaatschappijen, koren, zangverenigingen wordt een 

opluistersubsidie toegekend, telkens zij er door het gemeentebestuur om 
verzocht worden een feest in de gemeente op te  luisteren. Deze 
opluistersubsidie bedraagt: 

 

o Van 1 tot en met 5 mensen op het podium : € 150 
o Van 6 tot 15 mensen op het podium  : € 200 

o Vanaf 16 mensen en meer op het podium  : € 250 
 

Een optreden wordt als “opluistering” aanzien voor zover het hoofdgebeuren 
een organisatie van de lokale overheid (gemeente, politie, OCMW, AGB,…) is, 
waarbij maximaal 30 minuten wordt opgetreden, gespreid over maximaal 2 
uren en dit maximaal 2 maal per kalenderjaar. In alle andere gevallen is het 



geen “opluistering” en dient een “uitkoopsom” onderhandeld te worden 

tussen de opdrachtgever en het betreffende koor, fanfare,….  

 

§ 5. Bijzondere subsidie 

De bijzondere subsidie voor jubileumvieringen van verenigingen, waarvan 
sprake in artikel 3, zullen worden toegekend volgens de volgende filosofie: 

Een vast bedrag van € 250 bij een jubileum, dat een veelvoud is van 25 jaar. 

Het gemeentebestuur zal op de jubileumviering worden uitgenodigd. 

 
Artikel 13 
De uitbetaling van de financiële toelage gebeurt overeenkomstig de 
reglementering betreffende de gemeentelijke comptabiliteit op bevel van het 
College van Burgemeester en Schepenen, door overschrijving op de post- of 

bankrekening van de organisatie.  
 
Artikel 14 
Indien blijkt dat door de plaatselijke organisaties 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 
betrokken instanties. 
 
Artikel 15 
Naast de gewone jaarlijkse basis- en werkingstoelagen kan de gemeenteraad 

ten behoeve van één of meerdere erkende en gesubsidieerde plaatselijke 
organisaties, vermeld in artikel 2, § 1, bijkomende subsidies inschrijven in de 
begroting of materiële tegemoetkomingen of voorzieningen voor de 
subsidiëring van activiteiten of manifestaties van uitzonderlijke aard en 
waarde. 
Bijzondere subsidies kunnen worden toegekend voor de bevordering van de 

werking in kansarme situaties. 
 
Artikel 16 
Opdat de organisatie op deze situatie aanspraak zou kunnen maken moet zij 
haar aanvraag bij het gemeentebestuur doen toekomen vóór 1 juli, 
voorafgaand aan het jaar, waarin de activiteit zal worden ingericht. 

Indien de aanvraag na die datum geschiedt, zal de subsidie slechts op de 
begroting van het daaropvolgende dienstjaar kunnen worden ingeschreven. 
Bij de aanvraag moeten de volgende documenten gevoegd worden : 
- een nota ter verantwoording; 
- een gedetailleerde raming van de uitgaven en de inkomsten betreffende 

inrichting van deze activiteiten, waaruit tevens de onmogelijkheid moet blijken 
om de uitgaven zelf te dragen. 
Verenigingen die een subsidie-aanvraag indienen naar aanleiding van een 
jubileumviering worden vrijgesteld van de hierboven vermelde formaliteiten. 
Een schriftelijke aanvraag voor 1 juli voorafgaand aan het jaar van de 
activiteit volstaat. 

 
Artikel 17 
De plaatselijke organisatie, waaraan een bijzondere subsidie werd verleend, 
moet ten laatste twee maanden nadat de activiteiten hebben 
plaatsgevonden, alle bewijsmateriaal dat betrekking heeft op de inrichting 
daarvan, zoals afschriften van rekeningen en overzichten van de gebeurlijke 

ontvangsten, aan het gemeentebestuur overmaken. 



 

Artikel 18 
Indien twee of meer erkende en gesubsidieerde plaatselijke organisaties 
samenwerken om de uitzonderlijke activiteit of manifestatie in te richten, 
gelden dezelfde bepalingen als vermeld in de artikelen 13, 14 en 15, met dien 
verstande evenwel dat : 
- één van deze organisaties voor het geheel als subsidieaanvrager dient op te 

treden; 
- de toelage desgevallend onverdeeld aan deze organisatie zal worden 
toegekend en uitbetaald. 
De betrokken organisaties regelen zelf de onderlinge verdeling van deze 
bijzondere toelage. 

 

Artikel 3. Huidig reglement heft het vorige  subsidiereglement socio-culturele 
verenigingen op per 01/01/2016. 

 
In opdracht : 
De Gemeentesecretaris,  De Voorzitter,  
(get.) Walter Vastiau (get.) Luc Deconinck 
 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 
Sint-Pieters-Leeuw, 16 november 2015 

 
 
De Gemeentesecretaris,  De Burgemeester,  
 

 
Walter Vastiau Luc Deconinck 
 
  


