
  
JEUGDDIENST BRUGGE –REGLEMENT 

www.jeugddienstbrugge.be 
1/3 

 

STEDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN 
(KADER)VORMING IN HET JEUGDWERK 

Reglement hervastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 24/11/2008 
 
DEEL I  ALGEMEEN 
 
Artikel 1   Toepassingsgebied 
Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het budget van de stad, wordt aan 
Brugse jongeren of aan de door het college van burgemeester en schepenen erkende plaatselijke 
jeugdwerkinitiatieven, onder de hierna vermelde voorwaarden, een subsidie verleend voor de 
organisatie van of deelname aan (kader)vorming.   
 
Artikel 2  Verklarende woordenlijst 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
Brugse jongeren:  

 Jongeren die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Brugge 
 Vanaf het kalenderjaar waarin je 16 jaar oud wordt 
 Tot en met de leeftijd van 25 jaar 

 
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 
 werkt specifiek met de doelgroep kinderen en jongeren 

 
kadervorming: de samenhangende opleiding en begeleiding van de verantwoordelijke en 
toekomstige verantwoordelijke personen die belast zijn met het animeren en begeleiden van 
kinderen en jongeren in het jeugdwerk, en dit gericht op kwaliteitsverbetering van de 
jeugdwerkbegeleiding 
 
vorming inzake maatschappelijk kwetsbare jongeren:  vorming waarvan het programma hetzij in 
zijn geheel, hetzij voor minstens de helft, afgestemd is op het gegeven maatschappelijk kwetsbare 
jongeren 
 
Maatschappelijk kwetsbare jongeren:  
- allochtone jongeren, 
- jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand, 
- chronisch en/of langdurige zieke jongeren, 
- jongeren met een mentale en/of fysische handicap 
- deze lijst is niet limitatief 
 
Geldig betalingsbewijs:  
 een factuur op naam van de aanvrager, ondertekend door de organisator van (kader)vorming 

“voor voldaan”  
of 

 een factuur op naam van de aanvrager, vergezeld van bewijs van overschrijving. 
Geldige betalingsbewijzen moeten voldoende gedetailleerd zijn om controle van de gegevens 
mogelijk te maken. 
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Artikel 3  Algemene voorwaarden 
 De subsidie voor (kader)vorming kan worden aangevraagd door: 

o Brugse jongeren 
o Jongeren tot 25 jaar oud die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Brugge 

en die lid zijn van een erkend Brugs jeugdwerkinitiatief en die bij hun stad of gemeente 
geen subsidie voor de gevolgde (kader)vorming kunnen bekomen. 

o Plaatselijke jeugdwerkinitiatieven mits de (kader)vorming gratis wordt aangeboden en 
minimaal 10 Brugse jongeren deelnemen.  

 De (kader)vorming moet ingericht zijn of gegeven worden door erkende vormingsorganisaties 
of  
-diensten.   

 
Artikel 4   Beperkingen 
 Organisaties die door de overheden erkend en gesubsidieerd worden als vormingsorganisatie 

en organisaties waarvan (kader)vorming geheel of gedeeltelijk deel uit maakt van de 
hoofdopdracht kunnen, indien zij zelf de vorming geven, geen aanspraak maken op 
subsidiëring binnen dit reglement. 

 (kader)vorming, georganiseerd door eigen leden, komt niet in aanmerking voor subsidiëring.  
 Eenzelfde persoon of jeugdwerkinitiatief kan slechts een keer per kalenderjaar een 

subsidieaanvraag indienen voor een en dezelfde (kader)vorming. 
 
Artikel 5   Subsidiebedrag 
Individuen: 
De subsidie bedraagt: 

 75% van het betaalde inschrijvingsgeld voor de volgende kadervorming: 
o animator in het jeugdwerk 
o hoofdanimator in het jeugdwerk 
o instructeur in het jeugdwerk 
o hoofdinstructeur in het jeugdwerk 

 75 % van het betaalde inschrijvingsgeld van de gevolgde vorming inzake maatschappelijk 
kwetsbare jongeren 

 50 % van het betaalde inschrijvingsgeld voor andere jeugdwerk gerelateerde vorming  
 
Het totale subsidiebedrag waarop de aanvrager in een kalenderjaar aanspraak kan maken, 
bedraagt maximaal 150 euro.  De aanvragen moeten betrekking hebben op de deelname van 
(kader)vorming. 
 
Plaatselijke jeugdwerkinitiatieven: 
De subsidie bedraagt: 

 75% van het totaalbedrag van de geldige betalingsbewijzen van de externe (kader)vorming 
 
Het totale subsidiebedrag waarop het plaatselijk jeugdwerkinitiatief in een kalenderjaar aanspraak 
kan maken, bedraagt maximaal 1500 euro.  De aanvragen moeten betrekking hebben op de 
organisatie van (kader)vorming. 
 
Artikel 6  Procedure 
De aanvraag door individuen 
De aanvrager dient 60 dagen na de gevolgde (kader)vorming het aanvraagformulier in te dienen, 
vergezeld van volgende documenten: 

1. een deelnameattest afgeleverd door de inrichtende organisatie waarop vermeld staat:  
o naam, adres en geboortedatum van de deelnemer,  
o onderwerp en datum (data) van de (kader)vorming,  
o plaats waar de vorming gevolgd werd en  
o datum en handtekening van de instructeur(s) met vermelding van de naam van de 

erkende vormingsorganisatie of -dienst 
2. een geldig betalingsbewijs van het betaalde inschrijvingsgeld 
3. indien de aanvrager niet ingeschreven is in het bevolkingsregister van Brugge, het bewijs 

van lidmaatschap bij een erkend Brugs jeugdwerkinitiatief 
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 De aanvraag door plaatselijke jeugdwerkinitiatieven 
De aanvrager dient 60 dagen na de georganiseerde (kader)vorming het aanvraagformulier in te 
dienen, vergezeld van volgende documenten: 

1. een overzicht waarop vermeld zijn: 
o de deelnemers met vermelding van naam, adres en geboortedatum  
o het onderwerp, de datum (data) van de (kader)vorming,  
o plaats waar de vorming werd gegeven en  
o datum en handtekening van de instructeur(s) met vermelding van de naam van de 

erkende vormingsorganisatie of -dienst 
2. een geldig betalingsbewijs met vermelding van de betaalde bijdrage 

 
 Beslissing inzake toekenning subsidie 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de ontvankelijkheid van elke aanvraag en 
stelt het bedrag van de subsidie vast.  Het college van burgemeester en schepenen brengt de 
aanvrager uiterlijk 60 dagen na de beslissing schriftelijk op de hoogte.   
 
 De uitbetaling 
De subsidie wordt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager uitbetaald 
binnen de 60 dagen na de beslissing. 
 
Artikel 7  Controle  
De aanvrager moet, binnen de perken van dit reglement, aanvaarden bijkomende verantwoording 
af te leggen ten aanzien van het stadsbestuur.  
 
Artikel 8  Terugbetaling subsidie 
Bij het verstrekken van valse of onjuiste gegevens is de onrechtmatig verkregen subsidie integraal 
terug te betalen. 
 
Artikel 9  Bezwaar 
Het college van burgemeester en schepenen deelt iedere beslissing met betrekking tot: 

 niet-toekenning van de subsidie  
 gedeeltelijke terugvordering van de subsidie 
 volledige terugvordering van de subsidie,  

schriftelijk en gemotiveerd aan de aanvrager mee.  De aanvrager kan binnen de 14 dagen 
ingaande op de verzendingsdatum van de beslissing een nieuw onderzoek van het dossier 
aanvragen op grond van nieuwe feiten of documenten.  Na onderzoek neemt het college van 
burgemeester en schepenen een definitieve beslissing. 
 
Artikel 10   Tekort van krediet 
Bij tekort van het krediet zal het op het budget voorziene subsidiebedrag aangepast worden n.a.v. 
de eerstvolgende budgetwijziging en dit tot beloop van het totale, werkelijk uit te keren 
subsidiebedrag. In die omstandigheden kan de uitbetaling uitgesteld worden. 
 
DEEL I I INWERKINGTREDING & OPHEFFING REGLEMENTEN  
 
Artikel 11   Opheffing reglementen 
 
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2009 en heft onderstaande reglementen op: 
 Reglement inzake tussenkomst in de deelnamekosten van (kader)vormingscursussen en 

daarmee gelijkgestelde cursussen, hervastgesteld door de Gemeenteraad op 28 juni 2005 
 Reglement inzake tussenkomst voor jeugdwerkinitiatieven in de organisatiekosten van 

(kader)vormingscursussen en daarmee gelijkgestelde cursussen, hervastgesteld door de 
Gemeenteraad op 24 oktober 2006. 

 
Alle (kader)vorming die in 2008 plaatsvindt wordt nog gesubsidieerd conform de bovenvermelde op 
te heffen reglementen.  (Kader)vorming die plaatsvindt vanaf 1 januari 2009 wordt op basis van dit 
hervastgestelde reglement gesubsidieerd.   


