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ALBISHARI, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 17.12.15
#Onderwerp : Reglement inzake toekenning en gebruik van gemeentelijke toelagen. Goedkeuring.#
Openbare zitting

Juridische aangelegenheden
Gelet op het Koninklijk besluit van 31 mei 1933 bet reffende de verklaringen af t e leggen in
verband met subsidies, vergoedingen en t oelagen;
Gelet op de wet van 14 november 1983 bet reffende de cont role op de t oekenning en op de
aanwending van sommige t oelagen;
Gelet op de omzendbrief van het Minist erie van het Brussels Hoofdst edelijk Gewest met
bet rekking t ot de wet van 14 november 1983 bet reffende de cont role op de t oekenning en op
de aanwending van t oelagen verleend door de gemeent en;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat ons best uur een algemeen reglement vast legt dat
behalve een procedure, ook t oekenningsvoorwaarden en –modalit eit en bepaalt , die van
t oepassing zijn op aanvragen van gemeent elijke t oelagen;
Overwegende dat dit reglement op 1 januari 2016 in werking zal t reden voor een duur van vier
jaar maar dat het , vóór de einddat um van het t weede jaar waarin het van t oepassing is, zal
kunnen worden geëvalueerd;
Gelet op de ordonnant ie van 14 mei 1998, houdende regeling van het administ rat ief t oezicht
op de gemeent e van het Brussels Hoofdst edelijk Gewest , en de wijzigingen ervan;
Gelet op het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdst edelijk Gewest van 16 juli 1998,
bet reffende de overlegging aan de Regering van de akt en van de gemeent eoverheden met het
oog op de uit oefening van het administ rat ief t oezicht , en de wijzigingen ervan;
Gelet op de omzendbrief van 24 august us 1998 bet reffende de Ordonnant ie van 14 mei 1998;
BESLIST:
1. De bepalingen goed t e keuren van het “Reglement inzake t oekenning en gebruik van
gemeent elijke t oelagen”, hierna:
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GEMEENT E SINT -GILLIS
Reglement inzake t o ekenning en gebruik van gemeent elijke t o elagen
Art ikel 1. T o epassingsgebied
§1. Het reglement is van t oepassing op elke door de Gemeent e Sint -Gillis (hierna genoemd “de
Gemeente”) t oegekende t oelage, overeenkomst ig de wet van 14 november 1983 bet reffende
de cont role op de t oekenning en op de aanwending van sommige t oelagen.
§2. Onder “t oelage” in de zin van dit reglement dient t e worden verst aan elke t egemoet koming,
elk voordeel of elke hulp, ongeacht de vorm of de benaming ervan, met inbegrip van de zonder
int erest verleende t erugvorderbare voorschot t en, t oegekend t er bevordering van voor het
algemeen belang dienst ige act ivit eit en, maar met uit sluit ing van de prijzen die aan geleerden en
kunst enaars voor hun werken worden verleend.
Het reglement geldt voor zowel de t oelagen in geld als in nat ura (t erbeschikkingst elling van een
lokaal, mat eriaal of personeel, enz.). Dit reglement geldt voor alle t oelagen, ongeacht de
waarde ervan.
Het reglement is niet t oepasselijk op de t oelagen die luidens een wet t elijke bepaling verplicht
t en last e zijn van de gemeent ebegrot ing.
Art ikel 2. T o ekenningsvo o rwaarden
§1. Elke nat uurlijke of recht spersoon kan een t oelage aanvragen.
a. Indien de aanvraag uit gaat van een recht spersoon, moet dit uit gaan van een
privaat recht elijke vereniging die geen nijverheids- of handelszaken drijft en welke niet
t racht een st offelijk voordeel aan haar leden t e verschaffen.
b. Indien de aanvraag uit gaat van (een) nat uurlijke perso(o)n(en), groepering(-en) of
vereniging(en) zonder recht spersoonlijkheid, worden de personen die in naam van die
laat st en opt reden geacht dit in eigen naam t e doen en zich persoonlijk aansprakelijk t e
st ellen. De leden van een feit elijke vereniging zijn hoofdelijk aansprakelijk t en overst aan
van de Gemeent e.
§2. De Gemeent e zal enkel t oelagen t oekennen aan nat uurlijke of recht spersonen, die een of
verschillende project en voorleggen die aan volgende voorwaarden voldoen:
a. nut t ig zijn voor de bevolking van Sint -Gillis;
b. geen winst nast reven;
c. de nat uurlijke of recht spersoon respect eert alle wet t en waaraan die is onderworpen
omwille van de organisat ie en het houden van zijn act ivit eit en;
§3. De t oelagen aan de nat uurlijke personen worden beperkt t ot 1000 € per jaar en per
persoon.
Art ikel 3. T o elageaanvraag: vo rm en t ermijnen
§1. Op st raffe van onont vankelijkheid moet elke t oelageaanvraag schrift elijk worden ingediend
via een ad hoc formulier gericht aan het College van Burgemeest er en Schepenen van de
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Gemeent e Sint -Gillis, Maurice Van Meenenplein, 39 t e 1060 Sint -Gillis of via e-mail op het adres
vermeld op het formulier. De vereist e bijlagen moet en verplicht bij het voormelde formulier
worden gevoegd. Dit formulier is beschikbaar op de websit e van de Gemeent e
www.st gillis.irisnet .be of op verzoek bij het best uur.
§2. Behalve indien de t oekenning van de t oelage is gebeurd voor een project waarvoor een
hogere overheid specifieke t ermijnen heeft bepaald, moet de aanvraag, op st raffe van
onont vankelijkheid, binnen de volgende t ermijnen worden ingediend:
a. Eénmalig project – beperkt in de t ijd: voor een aanvraag voor een éénmalig project dat
beperkt is in t ijd zoals een braderij, rommelmarkt , wijkfeest , éénmalige en specifieke
markt , een t ent oonst elling, enz. moet het College van Burgemeest er en Schepenen de
aanvraag minst ens zest ig dagen voor de dat um van dit evenement ont vangen;
b. Project gespreid in de t ijd: voor een aanvraag voor een project dat in de t ijd is gespreid,
mag de aanvraag slecht s bet rekking hebben op een kalenderjaar en moet het College
van Burgemeest er en Schepenen die uit erlijk op 30 sept ember van het jaar dat
voorafgaat aan dat waarvoor de t oelage wordt aangevraagd ont vangen.
Indien de onder punt a en b bepaalde t ermijnen niet kunnen worden nageleefd, en dat de
aanvraag is gerecht vaardigd door de hoogdringendheid, kan het College een afwijking t oest aan
op beide voorgaande punt en.
Art ikel 4. T o elageaanvraag: inho ud
§1. Op st raffe van onont vankelijkheid moet de t oelageaanvraag volgende element en bevat t en:
a. De ident it eit en de volledige gegevens van de aanvrager, nat uurlijke of recht spersoon;
b. Een gedocument eerde beschrijving van het project en de reden waarom de t oelage
wordt aangevraagd, met vermelding van de exact e periode waarop die bet rekking heeft .
Uit die beschrijving moet de gemeent elijke overheid kunnen opmaken in hoeverre het
project nut t ig is voor de bevolking van Sint -Gillis en of het geen winst nast reeft ;
c. Het bedrag van de aangevraagde t oelage en recht vaardiging van de hoogt e ervan;
d. De exact e aard van de t oelage (t erbeschikkingst elling van mat eriaal of een zaal,
int ervent ie van de gemeent edienst en, t ransport , enz.) indien het gedeelt elijk of volledig
om een niet -geldelijke t oelage gaat , waardoor de gemeent elijke overheid de geldelijke
waarde ervan kan inschat t en;
e. Alle onder § 2 hieronder vermelde document en indien de persoon een recht spersoon is.
f. Elk ander document dat de gemeent elijke overheid nut t ig acht .
Voor een t erugkerend project (jaarlijkse werkingst oelage) moet de aanvrager, die de verlenging
vraagt van een t oelage die hem voordien voor dezelfde reden was t oegekend, dit doen in
dezelfde vorm en binnen dezelfde t ermijn als de init iële aanvraag, met uit zondering van punt en
b, c en d van § 1 van het vorige art ikel.
§2. Elke recht spersoon die een t oelage aanvraagt of heeft ont vangen, ook onrecht st reeks
(opnieuw verdeelde t oelage, d.w.z. t oelage ont vangen van een t rekker die ze zelf van de
Gemeent e heeft ont vangen), moet de Gemeent e bovendien volgende document en bezorgen:
a. De jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar volgens het door de vzw-wet opgelegde
model, desgevallend;
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b. Raming van de begrot ing voor het volgende boekjaar;
c. Het proces-verbaal van de algemene vergadering, t ijdens dewelke de rekeningen en de
begrot ingsraming zijn goedgekeurd;
d. Een werkingsverslag waaruit het globale beleid van de t oelaget rekker of -aanvrager
duidelijk wordt .
Aanvragers of t rekkers van een t oelage van of hoger dan 25.000 euro , moet en de Gemeent e
t evens volgende document en bezorgen:
e. Een beheersverslag en een verslag van de financiële t oest and met t oelicht ing bij de
rekeningen, waarbij een get rouw overzicht wordt gegeven van de evolut ie van de
act ivit eit en en van de financiële sit uat ie van de recht spersoon;
f. Indien het saldo op de jaarrekeningen posit ief is: een verslag over de best emming van
de boni;
g. Indien het saldo op de jaarrekeningen negat ief is: een financieel plan met daarin de
maat regelen die zijn genomen om de rekeningen aan t e zuiveren en de t ermijn
waarbinnen dit zal gebeuren.
Deze document en moet en uit erlijk zes maanden na dat um van afsluit ing van het boekjaar
worden overgemaakt aan de Gemeent e na goedkeuring van de rekeningen en de begrot ing door
de algemene vergadering.
§3. De aanvrager moet bevest igen dat zijn verklaring oprecht en volledig is.
De persoon die weet , of zou moet en wet en, niet langer recht t e hebben op een deel van of de
volledige t oelage, moet dit op eigen init iat ief melden aan de Gemeent e. Indien de persoon daar
niet het nodige voor doet , dan kan hij overeenkomst ig de wet geving t er zake, worden
veroordeeld t ot een st rafsanct ie.
§4. De aanvrager moet de Gemeent e schrift elijk informeren indien hij zijn act ivit eit en st aakt , of
indien er zich een belangrijke verandering voordoet (wijziging van de st at ut en, van de
maat schappelijke zet el, enz.).
Art ikel 5. De beslissing inzake t o ekenning
De Gemeent e beslist zelf, overeenkomst ig de bepaalde priorit eit en, de wet t elijke en
reglement eringen bepalingen en binnen de perken van de beschikbare begrot ingskrediet en, al
dan niet een t oelage t oe t e kennen.
De beslissing inzake t oekenning van de t oelage moet de aard, de omvang en de ont bindende
voorwaarden vermelden die de subsidiërende overheid in het concret e geval bepaalt in
verhouding t ot het nagest reefde doel.
Deze beslissing legt de bewijsst ukken vast die van de t oelaget rekker zullen worden gevraagd
en de t ermijnen binnen dewelke die moet en worden voorgelegd.
Elke t oelaget rekker verbindt zich ert oe, in het kader van zijn gesubsidieerde act ivit eit en:

•

de event uele specifieke voorwaarden, zoals bepaald in een bijzonder reglement , t e
respect eren;

•

het gemeent elogo overeenkomst ig de inst ruct ies van de Gemeent e syst emat isch aan
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t e brengen, samen met de vermelding “met de st eun van de Gemeent e Sint -Gillis”, en dit
op alle communicat iedragers en ongeacht de verspreidingskanalen.
Art ikel 6. Samenwerkingso vereenko mst
Elke t rekker van een t oelage die van of hoger is dan 25.000 euro en die wordt t oegekend in
uit voering van dit reglement , zal vooraf een samenwerkingsovereenkomst ondert ekenen met de
Gemeent e.
Deze overeenkomst bepaalt al naargelang het t ype t oelage het volgende:
a. Het bedrag van de t oelage en de bet alingsmodalit eit en, of desgevallend, een
nauwkeurige beschrijving van het t ype voordeel dat als t oelage wordt t oegekend en de
raming van de reële kost voor de Gemeent e;
b. De doeleinden waarvoor de t oelage is t oegekend en de verplicht ing voor de
t oelaget rekker om die enkel voor die doeleinden t e gebruiken;
c. Desgevallend, de
bijzondere
bepalingen voor de
t erbeschikkingst elling van
gemeent epersoneel, opgest eld overeenkomst ig art ikel 144bis van de nieuwe
gemeent ewet ;
d. De bijzondere bepalingen voor de t oekenning van een niet -geldelijke t oelage (voordeel in
nat ura).
Art ikel 7. T o ezicht van de Gemeent e
§1. Elke t oelaget rekker moet de t oelage gebruiken voor het doel waarvoor die is t oegekend en
moet een boekhouding bijhouden waardoor de Gemeent e effect ief en efficiënt kan nagaan of
de t oelage wel wordt gebruikt waarvoor ze dient .
Tenzij de beslissing inzake t oekenning van de t oelage anders bepaalt , moet de t oelaget rekker
in de gest elde t ermijn de in art ikel 4§2 bedoelde document en de Gemeent e bezorgen, met
bet rekking t ot het jaar waarvoor de t oelage werd t oegekend.
Bovendien mag de Gemeent e elk nut t ig document eisen om het gebruik van de t oelage t e
recht vaardigen. Ze heeft t evens het recht t er plaat se een cont role uit t e voeren, of t e lat en
uit voeren om na t e gaan o.a. of de t oelage wel wordt gebruikt waarvoor ze dient .
De Gemeent e zal de boekhouddocument en van de t oelaget rekkers ont vangen en cont roleren,
en een verslag vervolgens voorleggen aan het College van Burgemeest er en Schepenen en aan
de Gemeent eraad.
Ze mag dit cont rolerecht ook uit oefenen bij de t oelaget rekkers die de t oelage hebben
ont vangen van een t oelaget rekker die die recht st reeks van de Gemeent e heeft ont vangen
(opnieuw verdeelde t oelage).
De Gemeent e mag ook een kwalit eit scont role uit voeren om na t e gaan of de t oelage wel op
een gepast e manier is gebruikt .
§ 2. Wanneer aan het einde van het boekjaar het saldo op de jaarrekeningen posit ief is, zal de
t oelaget rekker op eerst e verzoek bij de Gemeent e verslag uit brengen over de best emming van
de boni.
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Wanneer aan het einde van het boekjaar het saldo op de jaarrekeningen negat ief is, zal de
t oelaget rekker op eerst e verzoek de Gemeent e een financieel plan bezorgen met daarin de
maat regelen die zijn genomen om de rekeningen aan t e zuiveren en de t ermijn waarbinnen dit
zal gebeuren.
Art ikel 8. Uit bet aling van de t o elage
De gemeent e zal volgende procedures en modalit eit en t oepassen voor de ordonnancering van
de t oelagen:
De uit bet aling van een t oelage t oegekend het zij aan een nat uurlijke persoon, het zij aan een
recht spersoon voor een éénmalig project dat beperkt is in t ijd (in de zin van art ikel 3§2, a.), zal
pas plaat svinden na cont role van de bewijsst ukken, die de Gemeent e t en laat st e negent ig
dagen na de dat um van het evenement moet ont vangen.
In andere gevallen (project gespreid in de t ijd en/of t erugkerend project ) worden t oelagen
t oegekend voor het jaar N alleen uit bet aald mit s alle in art ikel 4§2 bedoelde
boekhouddocument en met bet rekking t ot het jaar N-1 aan de Gemeent e zijn overhandigd, t er
zit t ing zijn geact eerd door het College van Burgemeest er en Schepenen en geen bijzondere
vragen oproepen. Het College zal de rekeningen van de t oelaget rekkende inst ellingen t er
informat ie ook meedelen aan de Gemeent eraad.
Toelaget rekkers die hoge kost en hebben of die een t oelage ont vangen die hoger is of gelijk
aan 50.000 euro, mogen bij de Gemeent e een verzoek indienen om zich de helft van de t oelage
voor het jaar N, in t waalfden of in een keer t e lat en uit bet alen, mit s voorafgaand akkoord van
het College en eens de gemeent ebegrot ing uit voerbaar zal zijn verklaard. Uit erlijk op 30 juni
moet en de in art ikel 4, §2 van dit reglement bedoelde document en voor het jaar N-1 verplicht
worden overgemaakt aan de Gemeent e. Zolang deze document en niet zijn goedgekeurd door
het College van Burgemeest er en Schepenen, wordt de uit bet aling van het saldo van de t oelage
en de t oekenning van een nieuwe t oelage opgeschort .
De uit bet aling van een t oelage moet beant woorden aan het jaar waarop ze bet rekking heeft .
Een beperking voor een ext ra begrot ingsjaar (N+1) wordt bepaald voor de overdracht van
krediet en. Na deze t ermijn (N+2) kan een t oelage niet langer worden opgeëist indien de regels
van dit reglement niet zijn nageleefd.
Art ikel 9. T eruggave van de t o elage
§1. De t rekker van de t oelage moet die in onderst aande gevallen t erugbet alen:
a. Als hij de t oelage niet gebruikt voor het doel waarvoor ze is t oegekend;
b. Indien is aanget oond dat de door dit reglement bepaalde gebruiksvoorwaarden of de
samenwerkingsovereenkomst niet zijn nageleefd;
c. Indien de t oelage is t oegekend op basis van onvolledige of onjuist e informat ie. In dat
geval gebeurt de t eruggave onverminderd het inst ellen van event uele gerecht elijke
vervolgingen door de Gemeent e;
d. Als hij niet alle gevraagde bewijsst ukken bezorgt ; in dat geval gebeurt de t erugbet aling
naar rat o van de bedragen waarvan het gebruik niet is aanget oond;
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e. Als hij zich verzet t egen of zich niet schikt naar het cont rolerecht bedoeld door art ikel 6
van de wet van 14 november 1983 of door de bepalingen van dit reglement .
§2. In de gevallen bedoeld in punt en a t ot c van §1 kan de Gemeent e de t oelaget rekker
uit sluit en voor het t oekennen van t oelagen in de t oekomst .
§3. In de gevallen bedoeld in punt en d en e van §1 zal de t oekenning van de t oelagen worden
opgeschort zolang de t oelaget rekker, voor de voordien ont vangen t oelagen, niet de vereist e
bewijsst ukken voorlegt , zich verzet t egen of zich niet schikt naar het door de wet of dit
reglement bepaalde cont rolerecht .
Wordt een t oelage in schijven uit gekeerd, dan wordt elke schijf voor de t oepassing van dit
art ikel als een afzonderlijke t oelage beschouwd.
Art ikel 10. Verlies van de t o elage
Behalve de event uele gerecht elijke vervolgingen waaraan hij kan worden bloot gest eld, en met
een omst andige beoordeling en op beslissing van het College van Burgemeest er en Schepenen,
kan elke t oelaget rekker in volgende gevallen de voordelen van een t oelage verliezen en moet hij
die t erugbet alen:
a. Indien hem voor eenzelfde uit gave een dubbele t oelage is t oegekend;
b. Indien verwarring best aat t ussen de rekeningen van een t oelaget rekker en die van zijn
verant woordelijken of t ussen verschillende t oelaget rekkers;
c. In geval van niet -naleving van de modalit eit en en regels over de t oelage bepaald in dit
reglement en in deze samenwerkingsovereenkomst , indien die best aat ;
d. In geval van niet -naleving van de wet t en en reglement eringen die van t oepassing zijn
voor de t rekker van deze t oelage;
e. In geval van duidelijke fout in de door de t rekker van deze t oelage aan de Gemeent e
overhandigde rekeningen.
Art ikel 11. T erugvo rdering van de t o elage
De Gemeent e kan de t erugvorderbare t oelagen bij dwangbevel verhalen.
Het dwangbevel wordt uit gegeven door de Gemeent eont vanger en uit voerbaar verklaard door
het College van Burgemeest er en Schepenen.
Art ikel 12. Uit gebreid verslag aan het Co llege
Bij het opst ellen van elke nieuwe begrot ing zal de Gemeent eraad het deel van de begrot ing
bepalen dat aan de t oepassing van dit reglement wordt best eed.
Aan het einde van elk begrot ingsjaar zal het College van Burgemeest er en Schepenen, de
Gemeent eraad een uit gebreid verslag voorleggen met daarin een gedet ailleerde opsomming van
de t oelagen die t ijdens het afgelopen begrot ingsjaar zijn t oegekend en met de best emming
ervan.
Art ikel 13. Bet wist ingen
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Het College van Burgemeest er en Schepenen is belast met het inleiden van bet wist ingen met
bet rekking t ot gevallen die niet door dit reglement zijn voorzien.
Vooraleer een gerecht elijk of administ rat ief beroep wordt ingeleid, zal een poging worden
ondernomen om voor elk geschil omt rent de int erpret at ie of uit voering van dit reglement t ot
een minnelijke schikking t e komen.
Art ikel 14. Inwerkingt reding en duur
Dit reglement t reedt in werking op 1 januari 2016 en is van t oepassing t ot 31 december 2019.
***
2. Het College van Burgemeest er en Schepenen t e gelast en met de uit voering van deze
beraadslaging.
3. Deze beraadslaging over t e maken aan de t oezicht houdende overheid.

28 stemmers : 28 positieve stemmen.
Gemeentesecretaris,

De Schepen-Voorzitter,

Laurent PAMPFER

Patrick DEBOUVERIE
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