
Reglement betreffende de toekenning van gemeentelijke toelagen Onderwijs aan 

Nederlandstalige scholen. 
  

Algemene reglementering  

Art. 1. 

In het kader van dit reglement worden toelagen of subsidies toegekend door de gemeente 

Anderlecht overeenkomstig de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning 

en op de aanwending van sommige toelagen.  

 

Dit reglement is van toepassing op elke toelage of subsidie verleend door het gemeentebestuur aan 

rechtspersonen of natuurlijke personen die zich ten dienste stellen van de bevolking en hiermee een 

sociaal doel nastreven.  

 

Doelstelling 
Art. 2 

 

Met dit reglement wil de gemeente Anderlecht de betaalbaarheid van extra-muros-activiteiten met 

overnachting van de leerlingen ondersteunen. Wij hanteren hierbij de definitie van het Ministerie 

van Onderwijs en Vorming. 

 

Bevoegdheid 

Art.3.  

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd om de toelagen toe te kennen binnen het 

kader van dit reglement binnen de perken van de uitgetrokken kredieten op de begroting van de 

gemeente Anderlecht.  

 

Opvolging 
Art 4.  

De dienst onderwijs ( NL ) van het gemeentebestuur staat in voor de opvolging en uitvoering van dit 

reglement.  

 

Doelgroep 

Art 5. 

Dit reglement is gericht op alle niet-gemeentelijke door het Vlaams ministerie van Onderwijs en 

Vorming erkende Nederlandstalige lagere onderwijsinstellingen, gewoon en bijzonder onderwijs 

waarvan de vestigingsplaats zich op het grondgebied van Anderlecht bevindt. 

 

Bedrag 

Art. 5. 

Maximum één leerjaar of graadklas komt in aanmerking om gesubsidieerd te worden per jaar. Voor 

het Bijzonder Onderwijs komt één leefgroep van de vestigingsplaats in aanmerking. Binnen de 

perken van de goedgekeurde begrotingskredieten bepaalt het College van Burgemeester en 

Schepenen het bedrag van de projectsubsidie op basis van het ingediende aanvraagformulier. De 

toelage bedraagt maximum 50,00 € per deelnemende leerling per vestigingsplaats in het geval van 

één leerjaar. In het geval van een graadklas is de maximale toelage 25,00€ per deelnemende 

leerling.  

 

Voorwaarden 

Art. 6 

De dienst Onderwijs (NL) publiceert een aanvraagformulier op de gemeentelijke website en 

informeert de vestigingsplaatsen die in aanmerking komen hierover per brief of e-mail;  

 



 

 

De vestigingen zenden het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen 

tegen onderstaande data terug naar de Dienst Onderwijs (NL), Georges Moreaustraat 3, 1070 

Anderlecht. De aanvrager krijgt een ontvangstbevestiging. 

 

Er zijn 2 deadlines voor de subsidieaanvragen: 

 

- 15 september, voor extra-muros-activiteiten die doorgaan tussen 1 oktober  en 31 december van 

hetzelfde kalenderjaar.  

 

- 31 december, voor extra-muros-activiteiten die doorgaan tussen 1 januari en 30 september van het 

volgende kalenderjaar. 

 

Ontvankelijkheid  
Art. 7 

 

Om ontvankelijk te zijn vermeldt elke aanvraag minstens: 

– De identificatiegegevens van de aanvrager; 

– Een ondertekende verklaring op eer met vermelding van het aantal leerlingen waarvoor subsidie 

wordt aangevraagd; 

– Een kopie van de reservatie bij het verblijfscentrum als bijlage.  

 

Indien de aanvraag door het College van Burgemeester en Schepenen ontvankelijk wordt verklaard 

zal de school per brief een bevestiging door de dienst onderwijs worden gestuurd. 

 

De beslissing over de definitieve goedkeuring of weigering van een projectsubsidie wordt ten 

laatste één maand na de beslissingsdatum schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld. Bij een 

negatieve beslissing wordt een motivatie gegeven.  

 

Uitbetaling  
Art. 8 

 

De subsidie wordt uitbetaald door het gemeentebestuur op het rekeningnummer dat door de 

aanvrager is verstrekt op het aanvraagformulier.  

 

Sancties 

Art. 9. 

Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt, of indien de voorwaarden van dit reglement niet 

zijn nageleefd, kunnen de subsidies geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd en kan de 

vestigingsplaats tijdelijk worden uitgesloten van subsidiëring.  

 

Controle 

Art. 10 

 

Na afloop van de Openluchtklassen dient de factuur van de eindafrekening van het verblijfscentrum 

aan de Dienst Onderwijs van Anderlecht te worden bezorgd.  

 

 

 

 

 



 

Bijzonderheden 
Art. 11 

 

De school engageert zich om in alle communicatie ( affiches, flyers, nieuwsbrieven, sociale 

media,..) met betrekking tot de activiteiten die het onderwerp vormen van een subsidie, de 

medewerking van het College van Burgemeester en Schepenen te vermelden en het logo van het 

gemeentebestuur op te nemen. 


