
DEFINITIE VAN DE SUBSIDIE 

• Elk(e) bijdrage, voordeel of bijstand, van welke aard ook, financieel of materieel, met uitzondering van: 
 
. Minimale materiële steun met een tegenwaarde van minder dan € 1250,00. 

 
• De aanvrager is: 

 
. Een rechtspersoon die een belangeloos doel nastreeft (bijv. een VZW) en die geen enkele schuld heeft tegenover de RSZ of de 

fiscus, of die slechts een geringe schuld heeft, of die over een plan heeft onderhandeld voor de vereffening van deze schulden.   
 

• Het project wordt: 
 
. belangeloos nagestreefd 

 

 

termijnen 

vorm en inhoud van de aanvraag 

natuurlijke 

personen 
rechtspersonen 

project beperkt in de 

tijd (minder dan 15 

opeenvolgende 

dagen of niet) 

Uiterlijk 30 dagen vóór de datum van het evenement  

Behalve:  

Indien ruim op voorhand voorspelbaar: uiterlijk 60 dagen 

In geval van hoogdringendheid om een reden waar de 

aanvrager niets mee te maken heeft 

op basis 

van het 

formulier 

dat 

beschikbaar 

is op de 

website van 

de 

gemeente 

website van de gemeente 

 

+ BIJLAGEN 

(PV AV – Goedgekeurde rekeningen - Voorlopige 

begroting - Activiteitenverslag - Gedetailleerde begroting 

voor het gebruik van subsidies ≥ 25.000,00 €, financieel 

beheersverslag en verslag over de toekenning van het 

batig saldo of vermindering van het negatieve saldo) 

langetermijnproject of  

terugkerend project 

('Werkings'subsidie) 

 

Uiterlijk 

op 30 september van het jaar dat eraan voorafgaat 

 



 

 

• De aanvraag kadert binnen een projectoproep1. De lijst van projectoproepen kan op de website van de gemeente worden ingekeken. 

 

• Voor subsidies ≥ 50.000,00 €, moet verplicht een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente worden afgesloten (onder dit bedrag is 

het bestuur vrij om de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst te eisen). 

                                                           
1 Het College is vrij om na een gemotiveerde beslissing, geen projectoproep te lanceren. 

 Vereffeningstermijn Uitzonderingen 

Termijn voor het 

indienen van de 

bewijsstukken 

Stukken 

 

Natuurlijk persoon of 

in de tijd beperkt 

project 

 

 

 

80 % na de 

toekenningsbeslissing  – 

20 % na ontvangst van de 

bewijsstukken 

 

 

Het college mag 

van deze verdeling 

afwijken 

 

bewijsstukken binnen 

de 90 dagen na het 

evenement opsturen 

volgens de beslissing tot toekenning van de 

subsidie  

(bijv. facturen,…) 

 

 

subsidie  

< 25.000,00 € 

 

 

Na indiening van de 

bewijsstukken, analyse 

van de diensten en 

goedkeuring door het 

college 

 

 

 

Mogelijkheid tot 

afwijking door het 

college indien de 

begunstigde 

aanzienlijke 

In de maand van de 

jaarlijkse AV die volgt 

op de afsluiting van 

het boekjaar, indien de 

datum in de statuten is 

vastgelegd (anders 30 

juni) 

. PV van de jaarlijkse AV 

. Jaarrekening van het afgelopen boekjaar 

. Voorlopige begroting voor het volgende boekjaar  

. Activiteitenverslag 

. Volgens de voorwaarden bepaald door de 
projectoproep 
 



 

 

� Het College is vrij om na een gemotiveerde beslissing, geen projectoproep te lanceren. 

 

 

subsidie  

≥ 25.000,00 € en < 

50.000,00 € 

 

kosten heeft 
In te vullen door: 

. beheerverslag en financiële situatie 

. plan om balans terug in evenwicht te brengen 
indien negatief saldo van de rekeningen 

. toewijzingsplan indien positief saldo van de 
rekeningen (saldo toe te wijzen ten gunste van de 
inwoners van Sint-Gillis) 
+ toezicht op de naleving van de 

partnerovereenkomst 

 

subsidie  

≥ 50.000,00 € 

Mogelijkheid tot 

vereffening in twaalfden 

of in één keer na 

beslissing van het college 

 


