Reglement vormingstoelagen
Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Artikel 1 Doel
Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wil verenigingen en jongeren stimuleren om een cursus
jeugdwerk te volgen.
Artikel 2 Begrippen
a. Jeugdwerk: Sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door kinderen
en jongeren van drie tot en met zesentwintig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding
en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de kinderen en jongeren die
daaraan deelnemen op vrijwillige basis en dat wordt georganiseerd door jongeren of
particuliere jeugdverenigingen.
b. Kadervorming: Een overkoepelende term voor de kadervormingstrajecten die
jeugdverenigingen of -organisaties aanbieden aan jongeren voor het behalen van een attest
van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk. Elk traject bestaat uit een
theoretisch gedeelte, een begeleide stage en een evaluatie.
Artikel 3 Definitie
Een vormingstoelage voor jongeren kan toegekend worden aan jongeren die een cursus
jeugdwerk volgen. Een cursus jeugdwerk is een cursus die ingericht wordt met het oog op de
vorming van begeleiders (leiders/leidsters, monitoren, animatoren) van kinderen en jongeren in
hun vrije tijd of die bijdraagt tot de kwaliteitsverbetering van een jeugdvereniging erkend als
jeugdwerk.
Artikel 4 Doelgroep
Jongeren van 15 tot 30 jaar komen in aanmerking voor deze toelage indien zij ingeschreven zijn in
het bevolkingsregister van district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.
Artikel 5 Voorwaarden voor de toelage
a. Jongeren kunnen de toelage aanvragen voor cursussen jeugdwerk die worden georganiseerd
door landelijk erkend jeugdwerk.
b. Volgende cursussen komen niet in aanmerking voor de vormingstoelage:
 Beroepsopleidingen en cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding;
 Stages verbonden aan animatorencursussen;
 Cursussen welke uitsluitend de opleiding of vervolmaking in een sporttak beogen.
Artikel 6 Toelagebedrag
Jongeren krijgen het cursusgeld volledig terugbetaald tot een maximum van 200,00 EUR per
persoon per kalenderjaar.
De toelage is niet cumuleerbaar met:
 Toelagen van derden voor dezelfde bewezen uitgaven;
 Toelagen van de toelageverstrekker voor dezelfde bewezen uitgaven.

Artikel 7 Toelageaanvraag
a. De aanvraag gebeurt binnen de 2 maanden na het einde van de cursus door het indienen van
het aanvraagformulier bij het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Bij voorkeur digitaal via de
link naar de databank voor verenigingen op de webpagina van het district BerendrechtZandvliet-Lillo (www.antwerpen.be) of via de website van Vrijetijdscentrum De Schelde
(www.vrijetijdscentrumdeschelde.be), onder het tabblad ‘Subsidies’.
b. Aanvragers die niet in de mogelijkheid zijn om een digitale aanvraag in te dienen, kunnen
contact opnemen met:
Vrijetijdscentrum De Schelde
De Keyserhoeve 66, 2040 Zandvliet
vrijetijdscentrumdeschelde@antwerpen.be
03 298 27 30
c. Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van een deelnamebewijs aan de cursus met
vermelding van het bedrag van het betaalde cursusgeld, de plaats en data van de cursus en het
onderwerp van de cursus.
Artikel 8 Afhandeling van het dossier
a. De aanvrager ontvangt een automatische, digitale bevestiging van ontvangst. Deze betekent
alleen dat de aanvraag goed werd ontvangen, zonder de volledigheid van het dossier al te
controleren.
b. Enkel volledig en correct ingediende aanvragen worden behandeld door het vrijetijdsteam. Na
ontvangst controleert het vrijetijdsteam de toelageaanvraag op volledigheid en de nodige
bijlagen.
c. Wanneer de toelageaanvraag onvolledig is, contacteert het vrijetijdsteam de aanvrager
hierover uiterlijk 7 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag, met de melding dat de
ontbrekende informatie binnen 7 kalenderdagen moet worden overgemaakt.
d. Nadien wordt de aanvrager door een medewerker van het vrijetijdscentrum op de hoogte
gebracht over de beslissing betreffende zijn toelageaanvraag. Verwerking van een dossier
duurt gemiddeld 6 weken.
Artikel 9 Uitbetaling toelage
Goedgekeurde vormingstoelagen worden voor het einde van het lopende kalenderjaar waarin de
aanvraag werd ingediend uitbetaald. Een toelage zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen
openstaande, niet-betwiste vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.
Artikel 10 Gebruik van de toelage
De ontvangen subsidie moet aangewend worden voor het doel waarvoor ze is toegekend. De
begunstigde van de subsidie moet te allen tijde het doelmatig gebruik van de subsidie kunnen
aantonen.
Artikel 11 Sancties
In de volgende gevallen kan het districtscollege beslissen de reeds betaalde subsidie terug te
vorderen of de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk niet te betalen:
a. Subsidies die niet gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn toegekend en/of waarvan
het gebruik niet verantwoord wordt;
b. Als de gevraagde verantwoordingsstukken niet tijdig worden ingediend;
c. Als de begunstigde zich verzet tegen een controle ter plaatse of deze bemoeilijkt;

d. In geval van fraude of valse verklaringen en dan kan het districtscollege bijkomend beslissen
om in de toekomst geen subsidies meer toe te staan.
Artikel 12 Verzekeringen
De toelageverstrekker kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen
of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van activiteiten met betrekking tot
de aanwending van de toelage. De begunstigde moet voor de uitvoering van de betoelaagde
activiteit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten.
Indien de begunstigde werkt met eigen personeel en/of vrijwilligers, sluit hij op eigen kosten een
verzekering af (verzekering arbeidsongevallen en/of verzekering lichamelijke ongevallen).
Artikel 13 Engagement van de begunstigde
Ieder die een toelage van de stad of het district ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks
gebruik maakt van stedelijke infrastructuur, neemt het engagement op zich om op een
constructieve manier mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder
onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de
volstrekte naleving van de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
De toelage aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt steeds tot sancties
zoals:
 Weigeren of terugvorderen van de toelage;
 Eenzijdig beëindigen van de samenwerking;
 Verhuurverbod in alle stedelijke centra;
 Weigering logistieke ondersteuning.
De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding
van de opgelegde sancties.
Artikel 14 Van toepassing zijnde regelgeving
Op de uitbetaling van de toelagen zijn de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op
de toekenning en aanwending van sommige toelagen en het stedelijk reglement op toelagen,
goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2006, jaarnummer 2730, van
toepassing.
Artikel 15 Opheffingsbepaling
Worden opgeheven vanaf de inwerkingtreding van dit reglement:
Subsidiereglement Jeugd, goedgekeurd door de districtsraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo op
23 april 2018 (jaarnummer 27).
Artikel 16 Overgangsbepalingen
Vormingsaanvragen vanaf 2026 vallen onder het nieuwe reglement.
Artikel 17 Inwerkingtreding en duur
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en blijft van toepassing tot 31 december 2025.

