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Reglement gemeentelijke toelagen 

Samenvatting  
TOEKENNINGSVOORWAARDEN 

 De aanvrager is : 
 
. een natuurlijke persoon (in eigen naam en onder zijn persoonlijke aansprakelijkheid), eventueel als vertegenwoordiger van een feitelijke 

vereniging ; 
. een rechtspersoon die geen nijverheids- of handelszaken drijft en welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen 

(bv. een vzw) 
 

 Het project is : 
 
. nuttig voor de bevolking van Sint-Gillis 
. zonder winstoogmerk 

 

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
termijn 

vorm en inhoud van de aanvraag 

natuurlijke personen rechtspersonen 

éénmalig project 

 
uiterlijk 

60 dagen 
voor de datum van 

het evenement 
 

op basis van  
het formulier 

beschikbaar op de 
website van de 

Gemeente 

op basis van  
het formulier 

beschikbaar op de 
website van de 

Gemeente 
 

+ BIJLAGEN 
(zie lijst op het formulier) 

project gespreid in de 
tijd 

(‘werkingstoelage’) 

 
uiterlijk 

op 30 september 
van het 

voorafgaande jaar 
 



N.B. Deze samenvatting geeft een overzicht van de voornaamste aspecten van de procedure. Het is niet volledig en vervangt het reglement niet. 
 

 

TOEKENNINGSPROCEDURE 

 De beslissing van toekenning vermeldt de aard, de omvang en de gebruiksvoorwaarden van de toelage, de te verstrekken bewijsstukken en 

de termijn. 

 

 Voor toelagen ≥ 25.000 EUR, een samenwerkingsovereenkomst tussen de toelagetrekker en de Gemeente wordt afgesloten. 

 

UITBETALINGSVOORWAARDEN / TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN DE SUBSIDIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 termijn bewijsstukken 

 
 

natuurlijke 
personen 

 
 

 
uiterlijk 

90 dagen 
na de datum van 
het evenement 

 

conform de beslissing van toekenning  
(bv. facturen,…) 

 
subsidie  

< 25.000 EUR 
 

(rechtspersonen) 
 

tenzij anders bepaald in 
de beslissing van 

toekenning  

 

uiterlijk 
6 maanden 

na afsluiting van 
het boekjaar 

 
. jaarrekeningen van het voorafgaande boekjaar 
. begroting voor het volgend boekjaar 
. activiteitenverslag 

 

 
subsidie  

≥ 25.000 EUR 
 

(rechtspersonen) 

 

uiterlijk 
6 maanden 

na afsluiting van 
het boekjaar 

 
. jaarrekeningen van het voorafgaande boekjaar 
. begroting voor het volgend boekjaar 
. activiteitenverslag 
. verslag van beheer en financiële toestand 
. verslag over bestemming van positief resultaat 
. aanzuiveringsplan en termijn igv negatief resultaat 
+ controle van nakoming van de samenwerkingsovereenkomst 

 


