
ERKENNINGSREGLEMENT VERENIGINGEN 

Besluit:   

Enig artikel 

Goedkeuring te verlenen aan het erkenningsreglement. 

“Reglement erkenning, inspraak- en subsidiëringsmogelijkheden van Schotense verenigingen “ 

Art. 1. 

De gemeente Schoten erkent met ingang van 1 januari 2019 en volgens de modaliteiten van dit 

reglement verenigingen als erkénde Schótense veréniging. 

Verenigingen die aangesloten zijn bij een door de Vlaamse regering erkende federatie of 

koepelorganisatie worden automatisch erkend. Zij moeten de lokale erkenning nog wel aanvragen 

zoals verder beschreven om geregistreerd te kunnen worden en eventuele inspraak en subsidiëring vast 

te leggen. 

Art. 2. 

Enkel een erkénde Schotense vereniging kan in aanmerking komen voor: 

- inspraak via één of meerdere van de adviesraden volgens de betreffende reglementen 

- subsidiëring mits voldaan wordt aan de betreffende reglementen: 

o specifieke subsidies per soort vereniging 

OF/EN 

algemeen reglement toelagen 

o jubileumsubsidie 

o projectsubsidie voor jeugdprojecten  

- het laagste tarief bij de huur van gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur volgens de betreffende 

retributiereglementen 

- gebruik van het gemeentelijk feestmateriaal volgens het betreffende retributiereglement 

- toegang tot het containerpark volgens het betreffende belastingreglement 

Politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen kunnen erkend worden als 

Schotense vereniging, maar niet gesubsidieerd. Uit deze lijst kunnen enkel de jongerenafdelingen van 

politieke partijen via de Jeugdraad Schoten aan inspraak doen in de jeugdraad evenwel zonder 

stemrecht. 

Reglementen over inspraak, subsidie, retributie of belastingen kunnen ook andere categorieën dan 

erkende Schotense verénigingen omvatten zoals individuen, occasionele buurtraden (vb. voor 

straatfeesten), scholen, professionele instellingen, bedrijven, … . 

Art. 3. 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

- vereniging: een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd, 

feitelijk of in de vorm van een privaatrechtelijke rechtspersoon, zonder beroeps-, winst- of 

handelsoogmerk; 

- hoofdzetel: het adres waarop de rechtspersoon zijn hoofdzetel heeft of waar de feitelijke 

vereniging het merendeel van haar activiteiten uitvoert 

- bevoegde adviesraad: de bij gemeenteraadsbesluit opgerichte adviesra(a)d(en) wiens 

bevoegdheden het dichtst aansluiten bij de hoofdactiviteit van de vereniging. In geval van 
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twijfel of wanneer geen enkele adviesraad aansluit bij de hoofdactiviteit van de vereniging, 

treedt de Cultuurraad Schoten op als bevoegde adviesraad 

- specifieke subsidies: subsidies die enkel betrekking hebben op de verenigingen zoals daarvoor 

gemeld.  

De keuze voor de soort vereniging, bevoegde adviesra(a)d(en) en specifieke subsidies zijn aan mekaar 

verbonden. Men kan maar voor één soort vereniging met de daarbij behorende bevoegde 

adviesra(a)d(en) en de daarbij behorende specifieke subsidies kiezen.  

Art. 4. 

Om voor erkenning in aanmerking te komen dient de vereniging te voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

• minstens 50 % van de actieve leden zijn inwoner van Schoten, tenzij de vereniging kan aantonen 

dat de omliggende gemeenten niet over een vergelijkbaar werking beschikken en de vereniging 

dus een nood uit de regio invult 

• de hoofdzetel bevindt zich op grondgebied van Schoten en het merendeel van de activiteiten 

vindt plaats in Schoten, tenzij de vereniging kan aantonen dat er in Schoten onvoldoende 

aangepaste accommodatie aanwezig is 

• een open vereniging zijn, m.a.w. iedereen kan lid worden van de vereniging op voorwaarde dat 

hij/ zij de waarden en normen, de reglementen en de doelstellingen van de vereniging eerbiedigt 

• een autonoom bestuur hebben met minstens 3 verschillende functiehouders, bv. voorzitter, 

ondervoorzitter, penningmeester, secretaris 

• over minstens 6 leden beschikken 

• een aparte rekening hebben op naam van de vereniging 

• gedurende minstens 6 maanden een actieve werking kunnen aantonen, met regelmaat en 

minstens 1 maal per jaar activiteiten organiseren 

• een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben voor haar vrijwilligers, al dan niet via een 

koepelorganisatie of via de gratis vrijwilligersverzekering van de Vlaamse Overheid.  

Art. 5. 

Volgende indeling van verenigingen, adviesraden en specifieke subsidies wordt gevolgd: 

- Cultuurvereniging: 

Een vereniging met als primaire doelstelling actieve kunstbeoefening of sociaal-cultureel werk, 

cultuurspreidende en toeristische verenigingen, themaverenigingen en hobbyclubs. 

Bevoegde adviesraad: Cultuurraad Schoten 

Specifieke subsidies: ”Subsidiereglement culturele verenigingen”. 

- Erfgoedvereniging:  

Een vereniging met als primaire doelstelling het verzamelen, bewaren, ontsluiten en verspreiden van 

erfgoed, activiteiten organiseren en mensen sensibiliseren voor het belang van erfgoed. 

Bevoegde adviesraad: Erfgoedraad Schoten. 

Specifieke subsidies: “Subsidiereglement culturele verenigingen” 

- Jeugdvereniging:  

Een vereniging die tot doel heeft aan jongeren tussen 6 en 24 jaar een buiten- en naschoolse opvoeding 

(kadervorming, vormingsactiviteiten) en/of ontspanning (ontmoeting, spel, creatieve activiteiten) te 

bezorgen. 

Bevoegde adviesraad: Jeugdraad Schoten. 
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Specifieke subsidies: “Subsidiereglementen voor erkende jeugdverenigingen” 

- Seniorenvereniging:  

Een vereniging met als primaire focus medioren of senioren. 

Bevoegde adviesraden: Seniorenadviesraad Schoten en Cultuurraad Schoten 

Specifieke subsidies: “Subsidiereglement culturele verenigingen” 

- Sportvereniging:  

Een vereniging met als primaire doelstelling de beoefening van sport, de activiteiten die individueel of 

in ploegverband worden beoefend met een competitief of recreatief karakter en waarbij de fysieke 

en/of de geestelijke inspanning centraal staat. 

Bevoegde adviesraad: Sportraad Schoten. 

Specifieke subsidies: “Sportsubsidiereglementen” 

- Wijkvereniging:  

Een vereniging met als primaire doelstellingen het bevorderen van verbondenheid tussen 

wijkbewoners en van het algemeen welzijn en de woonkwaliteit van een wijk van minstens drie 

straten. 

Bevoegde adviesraden: Wijkvoorzittersvergadering en Milieuraad Schoten 

Specifieke subsidies: “Subsidie wijkverenigingen”  

- Natuur- en milieuvereniging:  

Een vereniging die de bevolking en bepaalde doelgroepen laat kennismaken met de natuur, milieu, 

energie of duurzame ontwikkeling, wiens activiteiten de bevolking of doelgroepen inzicht doen 

krijgen in complexe milieuproblemen en in de aanwezige fauna of die ijvert voor een duurzame en 

gezonde leefomgeving met respect voor duurzaam energiebeheer, duurzame bouwmaterialen en 

precessen  

Bevoegde adviesraad: Milieuraad Schoten. 

Specifieke subsidies: “Subsidiereglement milieuraad” 

- Vereniging voor ontwikkelingssamenwerking:  

Een vereniging die zich engageert voor gelijke kansen in Noord en Zuid en zorgt voor initiatieven en 

ideeën om solidariteit in beide richtingen te versterken. 

Bevoegde adviesraad: Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking 

Specifieke subsidies: “Subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking” 

- Vereniging voor gezinsondersteuning:  

Een vereniging die betrokken is bij kinderopvang en opvoedingsondersteuning. 

Bevoegde adviesraden: Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning (LOKO), 

cultuurraad 

Specifieke subsidies: “Subsidiereglement culturele verenigingen” – enkel voor Gezinsbond en 

ouderraden 

- Gezondheidsvereniging:  

Een vereniging die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid wil bevorderen. 

Bevoegde adviesraad: Gemeentelijke raad voor personen met een handicap en Cultuurraad Schoten 

Specifieke subsidies: / 

- Armoedevereniging 
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Een vereniging die als voornaamste doelstelling heeft het sensibiliseren rond armoede, hulp bieden 

voor mensen in armoede of mensen in armoede aan het woord laten. 

Bevoegde adviesraad: / 

Specifieke subsidies: / 

- Maatschappelijke vereniging  

Een vereniging die als primaire doelstelling een andere doelstelling heeft dan voornoemde, doch die 

maatschappelijk relevant is. 

Bevoegde adviesraad: Cultuurraad 

Specifieke subsidies: / 

Art. 6. 

De vereniging vraagt de erkenning aan bij het college van burgemeester en schepenen op het daartoe 

bestemde aanvraagformulier, dat beschikbaar is op www.schoten.be of bij de bevoegde diensten. Het 

college van burgemeester en schepenen houdt zich het recht voor om documenten op te vragen die 

nuttig zijn om te oordelen of de vereniging aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.  

Art. 7. 

Het college van burgemeester en schepenen legt de aanvraag ter advies voor aan de bevoegde 

adviesra(a)d(en) en beslist over de erkenning. Het college brengt de vereniging op de hoogte van zijn 

beslissing, met een motivatie. 

Art. 8. 

Een erkende vereniging wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website. 

Art. 9. 

De erkenning als Schotense vereniging geldt principieel zolang de vereniging voldoet aan het 

vigerende erkenningsreglement. 

Elke bevoegde adviesraad kan het college van burgemeester en schepenen gemotiveerd adviseren 

omtrent eventuele intrekkingen van erkenning. De bevoegde adviesraad zal binnen de zes maanden na 

zijn herinstallatie bij de vernieuwing van de gemeenteraad de lijst van bestaande erkende Schotense 

verenigingen evalueren. 

Art. 10. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de intrekking van de erkenning van de 

vereniging na advies van de bevoegde adviesraad en brengt de vereniging op de hoogte van zijn 

beslissing, met een motivatie. 

Overgangsbepalingen 

Art. 11. 

Alle verenigingen die op de datum van inwerkingtreding van onderhavig besluit subsidies ontvangen 

via een gemeentelijk subsidiereglement of aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad worden 

automatisch beschouwd als erkende Schotense vereniging. Zij schikken zich binnen het jaar naar de 

erkenningsvoorwaarden, opgenomen in dit reglement en vullen hiertoe het formulier in zoals 

beschikbaar op www.schoten.be . 

Slotbepalingen 

Art. 12. 

Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013,  houdende de goedkeuring van het 

erkenningsreglement  van erkenningsreglement sportverenigingen en OSV, wordt met ingang van 1 

januari 2019 opgeheven.  
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Art. 13. 

Bij tegenspraak met andere gemeentelijke reglementen, is dit reglement bij voorrang van toepassing.  


