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Leidraad voor de werking van het Jongerenfonds

§1. Algemene bepalingen

Het geheel van de onderstaande bepalingen wordt genoemd “Leidraad voor de 
ondersteuning van het Jongerenfonds”, in uitvoering van artikel 8 van het collegebesluit 
nr. 20112012-0257 van 1 februari 2012 houdende het reglement voor de ondersteuning van 
jeugdwerkprojecten. De verordening nr. 11-02 van 20 januari 2012 houdende het 
ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid en de bepalingen in het 
reglement voor de ondersteuning van jeugdwerkprojecten blijven van toepassing.

§2. Doelstelling

Deze leidraad regelt de ondersteuning van de initiatieven van individuele jongeren of hun 
spontante, informele groeperingen bij middel van een permanente projectoproep, 
Jongerenfonds genoemd. Het is bedoeld voor jongeren die geen toegang hebben tot 
projectsubsidies via de snelle en uitgebreide procedure. Het Jongerenfonds wil een 
stimulans zijn voor het organiseren van culturele, artistieke, sociale, sportieve of 
educatieve projecten en/of initiatieven van en voor kinderen en jongeren.

§3. Voorwaarden

1° Algemene voorwaarden:

- de jongere is tussen 12 en 26 jaar en heeft een aantoonbare band met het Brussels 
hoofdstedelijk gewest;

- de jongere wil op eigen kracht een project realiseren, los van elk georganiseerd 
verband of opdracht (zoals vereniging, school, bedrijf, …);

- de jongere is bereid om zijn ervaringen te delen met anderen;

- aangezien het een permanente oproep betreft, kunnen gedurende het ganse jaar 
projectvoorstellen worden ingediend. De aanvraag dient wel te gebeuren 
minstens 6 weken voor de start van het project;

- een aanvraag van een minderjarige is geldig op voorwaarde dat ze ondertekend is 
door een wettelijke vertegenwoordiger die daarmee verklaart de leidraad te 
kennen en te zullen naleven. Dit ontheft de minderjarige niet van zijn 
verantwoordelijkheid inzake de realisatie van het project.

2° Komen niet in aanmerking: 

- initiatieven met louter commerciële doeleinden. 

§4. Subsidiëring

Per project kan een subsidie van maximum 3.000 EUR toegekend worden. 
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§5. Procedure

1° De jongere contacteert rechtstreeks of via een tussenpersoon de jeugddienst en 
maakt zijn voornemen iets te willen ondernemen bekend. Dit kan schriftelijk, 
elektronisch, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. 

2° De jeugddienst begeleidt de jongere bij elke stap van aanvraag tot verslag, waarbij 
samen met de jongere een dossier wordt opgemaakt.

3° De jury beoordeelt het projectvoorstel. 

4° Het collegelid neemt de beslissing op basis van het advies van de jury.

5° De doorlooptijd van aanvraag tot beslissing neemt 6 weken in beslag 

6° Het project moet gerealiseerd worden binnen de achttien maanden na de beslissing. 
Indien dit niet het geval is wordt het bedrag geheel of gedeeltelijk teruggevorderd. 

§6. Ondersteuning

1° Rol van de jeugddienst:

- de jeugddienst neemt de rol op van aanspreek- en ondersteuningspunt;

- de jeugddienst ondersteunt de jury en is de centrale link tussen jongeren en het 
middenveld;

- de jeugddienst initieert de communicatie en promotie rond het Jongerenfonds. 

2° Rol van de jury:

- de jury is een adviesorgaan dat multidisciplinair is samengesteld, dat bestaat uit 
minstens vijf leden, waaronder een vertegenwoordiger van de Jeugdraad en 
minstens twee jongeren. De jury kan de jongere eventueel uitnodigen om 
toelichting te geven.

3° Rol van verenigingen: 

- de verenigingen staan mee in voor de promotie van en het toeleiden van 
jongeren naar het Jongerenfonds;

- de jongere kan een of meerdere verenigingen aanspreken voor ondersteuning. De 
jongere neemt ten allen tijde de leidende rol op zich.

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de werking van het 
jongerenfonds nr. 20152016-0128 van 16-10-2015

De collegeleden,

Bianca DEBAETS                     Pascal SMET                   Guy VANHENGEL
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