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REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIERING VAN DE 

AANKOOP VAN DUURZAAM MATERIAAL 

Reglement hervastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 26/04/2011 

 

Artikel 1  Toepassingsgebied 

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het budget van de stad, wordt aan de 
door het college van burgemeester en schepenen erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven, onder 
de hierna vermelde voorwaarden, een subsidie verleend voor de aankoop van duurzaam materiaal.   
 
Artikel 2 Verklarende woordenlijst 

Jeugdwerk: groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door 
de jeugd, die daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve 
begeleiding en georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen. 
 
Plaatselijk jeugdwerkinitiatief:  
• heeft zijn hoofdactiviteit op het grondgebied van Brugge 
• is gericht op de Brugse kinderen en jongeren 
 
Duurzaam materiaal: materiaal met een minimale levensduur van vijf jaar, dat gebruikt wordt voor 
de werking van het jeugdwerkinitiatief (vb. kamp-, kook-, audio-visueel materiaal,…). 
 
Geldig betalingsbewijs: een factuur, op naam van het jeugdwerkinitiatief, die voldoende 
gedetailleerd is om een controle van de gegevens mogelijk te maken en minimum 250 euro 
bedraagt. 
 

Artikel 3 Subsidiebedrag 

De subsidie bedraagt 60% van de investering met een maximum van 625,00 euro.  
Er wordt gewerkt met vastgestelde periodes van telkens 3 jaar. De eerste periode start op  
1/05/11 tot 31/12/13, de tweede periode op 1/1/14 tot 31/12/16, de derde periode op 1/1/17 tot 
31/12/19. Tijdens elke periode kan het jeugdwerkinitiatief éénmaal een aanvraag tot subsidiëring 
indienen.   
 

Artikel 4 Procedure 

Het jeugdwerkinitiatief dient een aanvraag in, vergezeld van volgende documenten: 
• geldige betalingsbewijzen (een aanvraag met meerdere facturen dient gebundeld afgegeven te 

worden aan de jeugddienst) 
• foto’s van het duurzaam materiaal 
 
Binnen de 60 dagen na ontvangst van bovenvermelde documenten en na goedkeuring door het 
college van burgemeester en schepenen wordt de subsidie, berekend op basis van de ingediende 
geldige betalingsbewijzen, door overschrijving op de bankrekening van het jeugdwerkinitiatief 
uitbetaald. 
 
Artikel 5 Voorschot 

Indien het jeugdwerkinitiatief dit wenst, kan er een voorschot aangevraagd worden, vergezeld van 
een offerte voor de aankoop van het duurzaam materiaal. 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het voorschot op basis van de ingediende 
offerte(s).  80% van het geraamde subsidiebedrag wordt als voorschot uitbetaald binnen de 60 
dagen. 
Het jeugdwerkinitiatief is verplicht om het duurzaam materiaal, binnen de 30 dagen na ontvangst 
van het voorschot, aan te kopen.  
Daarna is voor het saldo de gewone procedure (artikel 4) te volgen. 
 
Indien blijkt dat het voorschot meer bedraagt dan de subsidie waar men recht op heeft of wanneer 
het duurzaam materiaal niet binnen de 30 dagen werd aangekocht, dan zal het stadsbestuur het 
voorschot volledig of gedeeltelijk terugvorderen. 
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Artikel 6 Controle/terugbetaling 

Het jeugdwerkinitiatief moet aanvaarden, binnen de perken van dit reglement, verantwoording af 
te leggen ten aanzien van het stadsbestuur over de aanwending van de subsidie.  
Bij het verstrekken van valse of onjuiste gegevens is de subsidie integraal terug te betalen. 
 
Artikel 7 Naleving verplichtingen 

Het niet respecteren van de in dit reglement opgelegde verplichtingen, termijnen, data en/of het 
verstrekken van valse of onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot: een niet-toekenning van de 
subsidie, een gedeeltelijke terugvordering van de subsidie, een volledige terugvordering van de 
subsidie of een intrekking van de erkenning.  
 
PROCEDURE 
• Bij vaststelling van een overtreding schrijft het stadsbestuur het jeugdwerkinitiatief aan. 
• Het jeugdwerkinitiatief heeft de mogelijkheid om zich te verantwoorden binnen de 14 

kalenderdagen na verzendingsdatum.  
• De vaststellingen van de Jeugddienst en de verantwoording van het jeugdwerkinitiatief worden 

voor advies voorgelegd aan de jeugdraad. 
• Het college van burgemeester en schepenen neemt een definitieve beslissing.  
 
Artikel 8 Tekort van krediet 

Bij tekort van het krediet zal het op het budget voorziene subsidiebedrag aangepast worden via 
een budgetwijziging en dit tot beloop van het totale, werkelijk uit te keren subsidiebedrag. In die 
omstandigheden kan de uitbetaling uitgesteld worden. 
 

Artikel 9 Opheffing reglementen en inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 01/05/2011 en heft onderstaand reglement op: 
•  Reglement inzake tussenkomst aan jeugdwerkinitiatieven in de aankoop van zwaar 

materiaal, hervastgesteld door de Gemeenteraad op 7 september 1999. 


