Reglement betreffende de gemeentelijke toelagen
Hoofdstuk 1 Toepassingsveld
Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op elke toelage of subsidie toegekend door de gemeente Jette overeenkomstig de
wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen wat de toelagen uitsluit van minder dan 1250 euro.
Dit reglement is van toepassing op elke toelage of subsidie verleend door het gemeentebestuur aan
rechtspersonen of natuurlijke personen die zich ten dienste stellen van de bevolking en hiermee een sociaal doel
nastreven.
Onder sociaal doel dient te worden verstaan elke culturele, sociaaleconomische, animerende of sportieve
bijdrage ten gunste van de Jetse bevolking.
Onder subsidie of toelage dient te worden verstaan elke geldelijke tegemoetkoming,elk geldelijk voordeel of elke
geldelijke hulp, ongeacht de benaming de vorm of de benaming ervan, met inbegrip van de zonder intrest
verleende terugvorderbare voorschotten met het oog op de promotie van activiteiten die nuttig zijn voor het
algemeen belang van de bevolking.
Dit reglement is niet van toepassing op toelagen of subsidies die als gevolg van een wettelijke of reglementaire
bepaling of enige andere overeenkomst of contract verplichtend ten laste van het gemeentebestuur vallen.
De projecten die het voorwerp uitmaken van de subsidie moeten vrij blijven van elk winstgevend doel.
Artikel 2
Het College van burgemeester en schepenen is bevoegd om de toelagen van minder dan 25.000 euro toe te
kennen binnen het kader van dit reglement.
Tijdens de aanname van de budgettaire rekening zal het College van burgemeester en schepenen aan de
gemeenteraad een omstandig verslag voorleggen dat alle toegekende subsidies van het afgelopen jaar alsook hun
bestemming vermeldt.
De toekenning van de toelagen waarvan het bedrag hoger ligt dan 24.999,99 € zullen het voorwerp uitmaken van
een aparte gemeenteraadsbeslissing. De trekker van deze toelage zal niet kunnen vrijgesteld worden van de
verplichtingen zoals opgenomen in artikelen 5 en 6 van dit reglement.
Artikel 3 .
In geval de aanvraag uitgaat van een vereniging met rechtspersoonlijkheid komen enkel de verenigingen zonder
winstoogmerk in aanmerking.

In geval de aanvraag uitgaat van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, zal de persoon (de aanvrager) ten
persoonlijke titel de verbintenis aangaan en derhalve de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de
aangegane verbintenis en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Hoofdstuk 2 De toepassing
Artikel 4
Iedere vereniging die een toelage wil verkrijgen, moet een schriftelijk gemotiveerd verzoek richten aan het
College van burgemeester en schepenen.
Artikel 5
Onverminderd het artikel 2 dient het schriftelijk verzoek voor een toelage de volgende elementen te bevatten:
1.
2.
3.
4.

De volledige personalia van de aanvrager;
Een beschrijving van het project waarvoor de toelage wordt aangevraagd
Een ontwerp van begroting voor het begrotingsjaar tijdens dewelke het project doorgaat
Voor de verenigingen met rechtspersoonlijkheid
• Het meest recente jaarverslag
• De statuten van de vereniging zoals gepubliceerd in het Belgische Staatsblad
Wanneer de rechtspersoon reeds een eerdere toelage heeft genoten en zijn statuten werden
ingediend, dient het gemeentebestuur enkel op de hoogte te worden gebracht van een
eventuele wijziging van de statuten.
5. Een schriftelijke verklaring dat het dossier oprecht en volledig is ingediend.

Artikel 6

Bovendien dient de begunstigde van een subsidie :
• als het gaat over de toekenning van een subsidie aan een vereniging zelf, voor het jaar tijdens
dewelke de subsidie werd toegekend, zijn balans en rekeningen alsook een verslag over het
financieel beheer te overhandigen,
• als het gaat over een subsidie voor een project of een bepaalde activiteit, de rekeningen van de
activiteit of het project waarvoor men op de subsidie beroep doet
Artikel 7
De weerhouden vereniging onderschrijft het verdraagzaamheidprincipe dat haar/hem ertoe verbindt
• Alle beginselen van de democratie en de wetgeving na te leven en toe te passen
• Het harmonisch samenleven van de verschillende volkeren, culturen en godsdiensten binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen.

Indien een vereniging in zijn of haar daden, woorden, handelingen of deelname aan publicaties handelt tegen dit
verdraagzaamheidprincipe zal het College deze kunnen uitsluiten van elke gemeentelijke subsidie voor een
maximumduur van 6 jaar. De duur van de uitsluiting neemt een einde zodra een nieuwe gemeenteraad wordt
geïnstalleerd.
Indien de toelage(n) in voorkomend geval reeds werd(en) toegekend zal het gemeentebestuur, met een
terugwerkend kracht voor een maximumperiode van 6 jaar vanaf het jaar dat de inbreuk werd vastgesteld, alle
toegekende toelagen kunnen terugvorderen.
Artikel 8
Het College van burgemeester en schepen zal erover waken dat, binnen de grenzen van de begrotingskredieten,
de kandidaat‐aanvragers op voet van gelijkheid worden behandeld en dit in functie van de ingediende aanvragen.

Artikel 9
Behoudens voor toelagen van 25.000 euro of meer kan het College van burgemeester en schepenen in haar
beslissing tot toekenning van een toelage, de begunstigde vrijstellen van de verplichtingen zoals bepaald in de
artikelen 5 en 6 op voorwaarde dat minstens :
‐
het sociaal doel en de hoogte van de subsidie worden vastgelegd
EN
‐ de besteding van de subsidie wordt verantwoord aan de hand van een activiteitenrapport
Artikel 10
De subsidies worden uitbetaald in 2 schijven, 80 % na de beslissing van betaalbaarstelling door het College van
burgemeester en schepenen en het saldo (20%) na te hebben voldaan aan de voorwaarden zoals opgesomd
onder artikel 6.

Hoofdstuk 3 Controle en terugbetaling
Artikel 11
Iedere begunstigde van een toelage zal deze dienen te gebruiken ten dien einde waarvoor ze toegekend werd.
De gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om :
• in afwijking van artikel 5, elk nuttig document op te vragen om het gebruik van de toelage te
rechtvaardigen
• ter plaatse een controle uit te voeren om het gebruik van de toelage toegekend door het College van
burgemeester en schepenen te verifiëren.

•
•

een kwaliteitsbewaking uit te oefenen die tot doel heeft te controleren of de toelage naar behoren werd
gebruikt.
een andere organisatie aan te duiden die een kwaliteitsbewaking kan uitoefenen die tot doel heeft te
controleren of de toelage naar behoren werd gebruikt.

Artikel 12
De begunstigde zal de toelage moeten terugstorten in de volgende gevallen :
1. Wanneer de toelage niet gebruikt is voor de doeleinden waarvoor ze toegekend werd;
2. Wanneer vastgesteld wordt dat de toelage toegekend werd op basis van valse en of onvolledige
inlichtingen ofwel wanneer de gebruiksvoorwaarden die door onderhavig reglement vastgesteld zijn
niet gerespecteerd werden;
3. Wanneer de vereniging zich verzet tegen het uitoefenen van het controlerecht voorzien door de wet
of door onderhavig reglement. Enkel het deel dat niet wordt gerechtvaardigd dient te worden
terugbetaald.
In de gevallen die vallen onder de draagwijdte van punt 1 en 2, zal het gemeentebestuur iedere begunstigde van
een toelage in de toekomst voor een maximumperiode van 6 jaar kunnen uitsluiten zonder dat de
legislatuurperiode wordt overschreden.
In de gevallen die vallen onder de draagwijdte van punt 3, zal de toekenning van de toelagen worden geschorst
zolang er voor de eerder uitbetaalde toelagen door de begunstigde geen bewijzen voorzien door het wettelijk
kader of door het huidig reglement voorgelegd worden.
Wanneer een toelage in schijven wordt uitbetaald, zal ieder deel van de toelage beschouwd als een afzonderlijke
toelage die valt onder toepassing van huidig reglement.
Artikel 13
Het College van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement. Dit laatste zal
worden gepubliceerd en aangeplakt overeenkomstig het artikel 112 van de nieuwe gemeentewet.

