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BIJLAGE
Bijlage nr. 1
Reglement voor de ondersteuning van lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven
Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Artikel 1.§ 1.

Dit reglement heeft de financiële ondersteuning tot doel van het regelmatig en continue
aanbod van jeugdwerkinitiatieven die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van de
Verordening nr. 11-02 van 20 januari 2012 houdende het ondersteunen van het
vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid.

§ 2.

De jeugdwerkinitiatieven benutten deze ondersteuning om voor de jeugd de kansen op
spel, ontmoeting, zelfontwikkeling en groepsvorming te verruimen en vrijplaatsen te
creëren waar jongeren zelf verantwoordelijkheid nemen voor kinderen en voor elkaar.

§ 3.

Een jaarlijkse subsidie kan verstrekt worden aan erkende jeugdwerkinitiatieven om hun
aanbod in stand te houden of uit te breiden en de kwaliteit ervan te bewaken in
overeenstemming met hun eigen doelstellingen.

Artikel 2.Voor de toepassing van dit reglement worden de jeugdwerkinitiatieven ingedeeld in
3 categorieën:
1° Lokale jeugdverenigingen zijn ledenverenigingen voor en door kinderen en jongeren die
zelfstandig en onder leiding van vrijwilligers activiteiten opzetten met als drijfveer “samen
dingen doen”. Deze verenigingen hebben een gemeentelijke werking wanneer de
meerderheid van de leden in de gemeente woont en/of omdat de meest gebruikte
infrastructuur zich in deze gemeente bevindt. Ook jeugdverenigingen met een aanbod dat
ruimer is dan één gemeente en gespreid binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest, al dan
niet in lokale kernen, worden als lokale jeugdverenigingen beschouwd;
2° Regionale jeugdverenigingen zijn de samenwerkingsverbanden van lokale
jeugdverenigingen die worden geleid door een kern van vrijwilligers en die een onderdeel
zijn van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging. Een dergelijk gewestelijk
samenwerkingsverband treedt dienstverlenend op ten bate van de aangesloten groepen
door o.m. advies en begeleiding, informatiedoorstroming en communicatie over het
jeugdbeleid en de jeugddienst, aanbieden van een kwalitatief en gevarieerd vormings- en
activiteitenaanbod, belangenbehartiging bij diverse instanties;
3° Andere initiatieven zijn lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven die louter voor de jeugd
een aanbod organiseren. Dit kunnen zowel de lokale overheden als de andere organisaties,
voor zover zij doel- en doelgroepgericht jeugdwerkactiviteiten ontwikkelen, zijn. Deze
organisaties werken hun aanbod voor geïnteresseerde deelnemers uit in nauw overleg met
de jeugd en de jeugdverenigingen en stemmen dit af op het bestaande aanbod.
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Artikel 3.§ 1.

§ 2.

Het regelmatig en continu aanbod van een jeugdwerkinitiatief is het georganiseerd
resultaat van voorbereiding, aankondiging, uitvoering en nazorg van activiteiten waarin
spel en plezier van een groep kinderen en jongeren centraal staan en waarvoor het
volgende geldt:
1°

Het aanbod is regelmatig wanneer de activiteiten frequent en bij voorkeur op vaste
tijdstippen worden geprogrammeerd voor eenzelfde groep kinderen en jongeren;

2°

Het aanbod is continu indien dezelfde activiteiten ononderbroken verdergezet worden
voor eenzelfde groep kinderen en jongeren en dit voor hen onbelemmerd kansen biedt
op doorgroei en ontmoeting.

Het regelmatig en continu aanbod wordt omgezet in een aanbodpeil volgens onderstaande
formule, zoals dat kan aangetoond worden in het afgelopen werkjaar:
aanbodpeil = aantal activiteiten X aantal leden of deelnemers aan elk van die activiteiten
Dit aanbodpeil wordt verder gebruikt bij de bepaling van de variabele subsidie voor de
jeugdwerkinitiatieven. Hiervoor geldt eveneens het volgende:
1°

Het aanbodpeil wordt bepaald per jeugdwerkinitiatief voor het totale jaarlijkse
jeugdaanbod ongeacht de leeftijdsgroep, de werkvorm of de methodiek. Een
aanbodpeil van 100 wordt als een minimum beschouwd, waarbij tenminste 10
activiteiten van tenminste 1 dagdeel voor gemiddeld 10 leden of deelnemers worden
gerealiseerd;

2°

Het aanbodpeil wordt jaarlijks aangetoond op basis van registratie van data en uren
of dagdelen van activiteiten, aantal aanwezigheden van leden of deelnemers en
geëvalueerd door de administratie aan de hand van bewijsstukken;

3°

De registratie is niet verplicht voor lokale jeugdverenigingen. Zij kunnen ervoor kiezen
een ramingsvoorstel te aanvaarden. Deze raming neemt de dag(en) van elke activiteit
binnen de regelmatige programmatie als uitgangspunt, inclusief een of meerdere
eventuele kampen, en het totaal aantal leden waarvoor dat aanbod geldt. Deze raming
kan gedurende drie jaar geldig blijven;

4°

Indien geopteerd wordt voor registratie kunnen dezelfde activiteiten slechts één maal
voor ondersteuning in aanmerking komen. Het resultaat van een eenmalig of
sporadisch samenwerking kan slechts aan één van de partners toegeschreven worden.
De prestaties en activiteiten van een samenwerkingsverband kunnen niet
toegeschreven worden aan de jeugdverenigingen die er deel van uitmaken. Deelname
aan activiteiten van derden komt enkel in aanmerking wanneer de activiteit duidelijk
niet zelf georganiseerd kan worden.

Hoofdstuk II

Subsidies

Artikel 4.Voor subsidiëring komen in aanmerking de initiatieven en activiteiten die niet reeds op een
andere wijze door de VGC worden gesubsidieerd.
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Artikel 5.Nieuwe en startende jeugdwerkinitiatieven kunnen een werkingssubsidie van 500 EUR ontvangen
voor het jaar van hun eerste erkenningsaanvraag.
Artikel 6.Een lokale jeugdvereniging of een ander initiatief kan een jaarlijkse werkingssubsidie ontvangen
die als volgt is samengesteld:
1° Een basissubsidie van 500 EUR is uitsluitend bestemd voor lokale jeugdverenigingen;
2° Lokale jeugdverenigingen en andere initiatieven kunnen een bijkomende subsidie van
1.000 EUR ontvangen voor een bijzondere werking:
- in de meest kansarme gebieden, bepaald op basis van het mediaaninkomen per
aangifte van de wijk waarin de meest gebruikte infrastructuur zich bevindt;
- die specifiek gericht is op kinderen of jongeren met een functiebeperking.
3° Een variabele subsidie wordt aan lokale jeugdverenigingen en andere initiatieven
toegekend, berekend op de rest van het voor lokale jeugdverenigingen en andere
initiatieven beschikbare begrotingskrediet en verdeeld op basis van het aanbodpeil;
4° De totale subsidie voor lokale jeugdverenigingen en andere initiatieven bedraagt jaarlijks
maximum 5.000 EUR.
Artikel 7.Een regionale jeugdvereniging kan een jaarlijkse enveloppesubsidie ontvangen die als volgt is
samengesteld:
1° Een basissubsidie van 750 EUR;
2° Een bijkomende subsidie voor regionale jeugdverenigingen, die minstens 5 lokale
jeugdverenigingen overkoepelen, wordt berekend op basis van onderstaande tabel:
Minimum aanbodpeil
overkoepelde
verenigingen samen
1250
1500
1750
2000
2250
2500

Minimum aantal
overkoepelde
verenigingen
5
6
7
8
9
10

Bijkomende
subsidie
21.000 EUR
25.000 EUR
29.000 EUR
34.000 EUR
38.000 EUR
42.000 EUR

3° Een variabele subsidie, berekend op de rest van het voor regionale jeugdverenigingen
beschikbare begrotingskrediet, wordt verdeeld op basis van het aanbodpeil;
4° De som van de bovenstaande basis- en variabele subsidie, vermeld in 1° en 3°, bedraagt
jaarlijks maximum 5.000 EUR.

3

Hoofdstuk III

Administratieve bepalingen

Artikel 8.§ 1.

Nieuwe en startende jeugdwerkinitiatieven kunnen na één maand werking een aanvraag
indienen bij de administratie.

§ 2.

De administratie legt voor elk van de eerder erkende jeugdwerkinitiatieven een individueel
subsidiedossier aan waarvoor het volgende geldt:

§ 3.

1°

Het individueel subsidiedossier wordt jaarlijks door de administratie aan de
contactpersoon voorgelegd in de maand september. Aan de lokale jeugdvereniging
wordt een raming van het aanbodpeil voorgesteld die zij kan goedkeuren;

2°

Het individueel subsidiedossier bevat een vragenlijst met modellen om de nodige
inlichtingen te verzamelen betreffende de werking van het afgelopen werkjaar;

3°

Het individueel subsidiedossier moet ingestuurd zijn tegen 5 november en wordt door
de administratie onderzocht. De besluitvorming over de subsidies volgt in het
volgende kalenderjaar.

Jeugdwerkinitiatieven die aanspraak maken op een bijkomende subsidie documenteren
hun bijzondere inspanningen als volgt:
1°

Een werking in de meest kansarme gebieden: het adres van de meest gebruikte
infrastructuur en een beschrijving van de activiteiten met deze doelgroep;

2°

Een werking die specifiek gericht is op kinderen of jongeren met een beperking: een
beschrijving van de activiteiten met deze doelgroep.

Artikel 9.§ 1.

De subsidie wordt betaald door overschrijving op de post- of bankrekening van de
initiatiefnemer.

§ 2.

In alle vormen van communicatie wordt de VGC vermeld als subsidiërende overheid,
conform de richtlijnen van de huisstijl van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Artikel 10.§ 1.

Alle gevraagde bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk geacht worden voor de
berekening van de subsidie en/of de financiële controle moeten aan de administratie van
het College verstrekt worden.

§ 2.

De verstrekte inlichtingen moeten op vraag van de administratie aangetoond kunnen
worden met geldige bewijsstukken. Voor structurele ingrepen (zoals fusie, splitsing,
naamsverandering, adreswijziging, …) die een hogere subsidie als resultaat beogen, dient
aangetoond te worden op welke wijze het aanbod gunstig beïnvloed wordt.

§ 3.

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt, kan het College van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen en
eventueel de organisator tijdelijk uitsluiten van verdere subsidiëring, ongeacht de
toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende het afleggen van onjuiste verklaringen.
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Hoofdstuk IV

Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 11.Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016. De toekenning van de subsidies in 2016 gebeurt
op basis van de activiteiten gedurende het werkjaar 2014-2015.
Artikel 12.De in 2015 erkende en gesubsidieerde jeugdinitiatieven die in 2016 financieel nadeel bij dit
reglement ondervinden, behouden bij gelijke werking minstens 80% van het subsidiebedrag van
2015.
Artikel 13.De jeugdinitiatieven die in 2015 op basis van het collegebesluit nr. 03/493 van 20 november 2003
houdende de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van hoofdstedelijke verbonden
jeugd een alarmsubsidie ontvingen, kunnen éénmalig een gemotiveerde aanvraag voor verlenging
indienen, waarover de advieswerkgroep subsidiering van de jeugdraad advies uitbrengt.
Artikel 14.Het collegelid bevoegd voor jeugd is gemachtigd om uitvoering te geven aan de bepalingen van
dit besluit.
Artikel 15.De volgende collegebesluiten worden opgeheven:
1° Collegebesluit nr. 97/111 van 30 april 1997 houdende de uitvoering van de verordening nr.
96/006 houdende de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen - jeugdateliers;
2° Collegebesluit nr. 97/113 van 30 april 1997 houdende de uitvoering van de verordening nr.
96/006 voor de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen - kinder- en jeugdclubs;
3° Collegebesluit nr. 03/493 van 20 november 2003 houdende de goedkeuring van het
reglement voor de subsidiëring van hoofdstedelijke verbonden jeugd;
4° Collegebesluit nr. 08/133 van 20 maart 2008 houdende de uitvoering van de verordening nr.
96/006 houdende de erkenning en subsidiëring van de jeugd- en jongerenbewegingen –
lokale groepen.

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van het
reglement voor de ondersteuning van lokale en regionale jeugdwerkinitiatieven nr.
20152016-0264 van 17-12-2015

De collegeleden,

Bianca DEBAETS

Pascal SMET

Guy VANHENGEL
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