
Reglement vrijetijdsparticipatie 

Gelet op het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende 
en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie 
in cultuur, jeugdwerk en sport. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van het decreet 
houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk 
en sport. 

Overwegende dat onderhavig reglement wenst tegemoet te komen aan het verhogen van de participatie van 
mensen in armoede aan cultuur, jeugd en sport. 

HOOFDSTUK 1 – DOELSTELLING 

Artikel 1 

Dit reglement richt zich op de verhoging van deelname van mensen in armoede aan culturele, jeugd- en 
sportieve activiteiten (verder vrije tijd genoemd) door het wegnemen of verminderen van financiële drempels. 

HOOFDSTUK 2 – DOELGROEP 

Artikel 2 

Binnen dit reglement worden aanzien als ‘mensen in armoede’: 
- categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en

invaliditeitsverzekering (bewijs via een recent en geldig attest van het ziekenfonds);
- categorie 2: personen in een (collectieve) schuldbemiddeling (bewijs via een recent en geldig attest

van sociale dienst van het ocmw);

- categorie 3: rechthebbenden na sociaal onderzoek door sociale dienst van het ocmw en daarbij
toekenning krijgen van rechten (begeleiding) door middel van een doorverwijsbrief (jaarlijks moet
doorverwijsbrief afgeleverd worden).

Artikel 3 

Enkel mensen die gedomicilieerd zijn in Brecht of gebruik maken van de residentiële opvang van O.C. Clara 
Fey kunnen beroep doen op dit reglement.  

Artikel 4 

Het lokaal bestuur komt gedeeltelijk tussen in de deelname aan culturele, jeugd- en sportieve activiteiten. 
Er wordt een tussenkomst voorzien van 80 % in de deelnameprijs van activiteiten:  

- per kind tot en met 18 jaar wordt een maximale terugbetaling verleend van 200 euro per jaar;
- per volwassene vanaf 19 jaar wordt een maximale terugbetaling verleend van 100 euro per jaar.

HOOFDSTUK 3 – SOORTEN ACTIVITEITEN 

Artikel 5 

Deelname aan culturele, jeugd- en sportieve activiteiten van erkende verenigingen en organisaties, inclusief 
lidgeld, in volgende gemeenten: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem 
en Wuustwezel komen in aanmerking voor terugbetaling, uitgezonderd de activiteiten vermeld in artikel 6.  

Artikel 6 

Activiteiten die niet in aanmerking komen zijn: 
- activiteiten georganiseerd door een niet-erkend organisator van culturele, jeugd- en sportieve

activiteiten;
- schoolactiviteiten met uitzondering van deeltijds kunstonderwijs;
- het bijwonen van sportwedstrijden;
- de aankoop of het huren van materiaal (sportkledij, uniform, muziekinstrumenten, …);
- activiteiten waarvoor reeds een financiële tussenkomst werd aangevraagd bij een andere instantie.



HOOFSTUK 4 – ADVIES LOKAAL NETWERK 

Artikel 7 

Conform artikel 22 van het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van 
de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport werd in Brecht een Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie opgericht, 
waarbij minimaal volgende partners betrokken zijn: 

- gemeentelijke dienst vrije tijd;
- gemeentelijke dienst welzijn;
- sociale dienst van het OCMW;
- O.C. Clara Fey;
- welzijnsschakels De Kar / De Schakel.

Het ‘lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie’ adviseert het college van burgemeester en schepenen bij de uitvoering 
van dit reglement. 

HOOFDSTUK 5 – AANVRAAGPROCEDURE 

Artikel 8 

- De aanvraag kan enkel gebeuren voor personen in armoede, zoals omschreven in artikel 2, die
gebruik wensen te maken van een financiële tussenkomst.

- De volledige aanvraag bevat een ondertekend aanvraagformulier en een betaalbewijs van deelname
aan de betrokken activiteit.

- Het aanvraagformulier kan men bekomen op het onthaal van de welzijnscampus of downloaden via
de gemeentelijke website.

- De volledige aanvraag moet ingediend worden binnen de eerste 10 werkdagen van het kalenderjaar
volgend op het kalenderjaar waarin de activiteit plaats vond en waarvoor een terugbetaling
aangevraagd wordt.

- De volledige aanvraag dient ingediend te worden via de welzijnscampus Sociaal Huis.

Artikel 9 

- De toelage wordt uitbetaald, indien een volledige aanvraag bezorgd wordt voor een activiteit die
voldoet aan de voorwaarden én als de budgetten voor het begrotingsjaar nog niet opgebruikt zijn.

- De toelage wordt uitbetaald op rekening van de aanvrager of van de ouder(s) of voogd van de
minderjarige aanvrager.

- De uitbetaling zal periodiek gebeuren.

Artikel 10 

Bij betwistingen over aanvragen is het college van burgemeester en schepenen bevoegd. 

HOOFDSTUK 6 – BEHEER  

Artikel 11 

Het beheer van de financiële tussenkomsten wordt toegewezen aan de dienst welzijn. 

Artikel 12 

Aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden van onderhavig reglement, worden niet aanvaard. 

HOOFDSTUK 7 – TOEPASSING EN CONTROLE  

Artikel 13 

Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende 
toelage te controleren.  

Artikel 14 

Het college van burgemeester en schepenen kan de toekenning van een toelage schorsen of intrekken indien 
onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit reglement niet zijn nageleefd.  
Toelagen die ten onrechte zijn toegekend kunnen door het college steeds worden teruggevorderd. 

HOOFDSTUK 8 – INWERKINGSTREDING 

Artikel 15 

Dit reglement is van kracht vanaf 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023 en vervangt alle voorgaande 
reglementen met betrekking tot deze materie.  


