
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR VORMING JEUGD 
Zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 juni 2017 

 
DOEL EN VOORWAARDEN 
 
Artikel 1. – Binnen de perken van het beschikbare begrotingskrediet betoelaagt het stadsbestuur een deel van 

de kostprijs van vormingscursussen voor jongeren in de vrije tijd vanaf de leeftijd van 15 jaar tot en 
met de leeftijd van 30 jaar.  

 
Artikel 2. – Deze vormingscursussen moeten tot doel hebben de deelnemers voor te bereiden op, of te 

vervolmaken in hun taak als jeugdbegeleider. Deze vorming moet ten goede komen aan Halse 
jeugdverenigingen. Het is dus niet noodzakelijk dat de jongere die de vorming volgt woonachtig is in 
Halle, maar hij of zij moet zichzelf wel op officiële wijze ten dienste stellen van een Halse 
jeugdvereniging. 

 
Artikel 3. – De vorming moet relevant zijn voor de Halse jeugdvereniging. Opleidingen in het kader van regulier 

onderwijs komen niet in aanmerking. 
 
 
AANVRAAG 
 
Artikel 4. - De aanvraag kan op ieder moment worden ingediend bij de jeugddienst. De jeugddienst verzamelt 

maandelijks de binnengekomen aanvragen en agendeert deze op het College van Burgemeester en 
Schepenen. 
Deze aanvraag moet vergezeld worden van de volgende bewijsstukken : 

- origineel attest van deelname van de cursist met vermelding van de vormingsorganisatie, de 
cursusplaats, de cursusdata en cursusprijs  

- verklaring op eer van de cursist dat hij/zij elders geen toelage ontvangt voor deze vorming. 

- rekeningnummer waarop de toelage kan gestort worden 
 
Artikel 5. – De aanvraag kan tot 2 jaar na het volgen van de vorming ingediend worden. 
 
 
TOEKENNING 
 
Artikel 6. – De toelage bedraagt maximum 100 €, maar kan nooit hoger zijn dan de werkelijke kostprijs van de 

gevolgde cursus, als die lager zou zijn dan dit bedrag. Onder kostprijs wordt verstaan : het bedrag 
van het cursusgeld verhoogd met de B.T.W. vermeld op de factuur. Vervoerskosten komen hierbij niet 
in aanmerking. 

 
Artikel 7. – De Gemeenteraad is bevoegd om dit reglement op te stellen en eventuele wijzigingen daaraan te 

maken. De Gemeenteraad delegeert de bevoegdheid om de verdeling van de toelagen volgens dit 
reglement goed te keuren en uit te betalen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Op 
voorstel van de Jeugddienst wordt de verdeling van de toelagen en de uitbetaling ervan goedgekeurd 
door het College van Burgemeester en Schepenen.  

  
De toelage wordt niet toegekend indien de betrokken persoon van een andere instantie (om het even 
dewelke) een toelage of financiële steun ontvangt voor de vorming waarvoor een aanvraag wordt 
ingediend. 

 
Artikel 8. – De uitbetaling van de subsidies gebeurt zo snel mogelijk na de goedkeuring door het College van 

Burgemeester en Schepenen.   
 
Artikel 9. – Indien het voorziene krediet op de begroting ontoereikend is om op alle aanvragen te kunnen 

ingaan, dan is in eerste instantie de datum van de aanvraag doorslaggevend.  De resterende 
aanvragen worden uitbetaald na begrotingswijziging of doorverwezen naar het volgende kalenderjaar. 
Eventueel resterend krediet wordt niet herverdeeld. Deze regeling wordt vooropgesteld voor een 
snelle uitbetaling aan jongeren die een aanvraag doen.  



 
Artikel 10. – Het College van Burgemeester en Schepenen kan de uitbetaalde toelage geheel of gedeeltelijk 

terugvorderen indien deze werd toegekend op basis van een onjuiste of valse aangifte.  In 
voorkomend geval kan het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de Jeugdraad, 
ook beslissen om de aanvrager tijdelijk of definitief uit te sluiten van de voordelen van dit reglement. 

 
Artikel 11. – De eventuele overschotten van dit subsidiereglement worden niet herverdeeld.  
 
Artikel 12. – Dit subsidiereglement heeft uitwerking vanaf 1 juli 2017. 
 


