TOELAGEREGLEMENT VOOR
AMATEURKUNSTENVERENIGINGEN,
ERFGOEDEVERENIGINGEN EN
SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN
Goedgekeurd door de gemeenteraad
van 29 juni 2020
Kader en definities
De organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid is een bevoegdheid van het
gemeentebestuur, ook voor de opmaak en uitvoering van een kader voor toelages aan
amateurkunstenverenigingen, erfgoedverenigingen en sociaal-culturele verenigingen. Een
adviesorgaan voor culturele aangelegenheden is verplicht op basis van de Cultuurpactwetgeving.
Het stadsbestuur van Leuven opteerde hierbij voor de oprichting van vijf sectorale deelraden met
adviserende bevoegdheid over hun sectorale materie in combinatie met een cultuurkoepel met een
adviserende bevoegdheid over de grote lijnen van het lokaal cultuurbeleid. Deze bevoegdheid gaat in
twee richtingen. De stad kan advies vragen aan de cultuurkoepel en de deelraden, maar zij kunnen
ook adviezen op eigen initiatief aan de stad verstrekken.
De vijf sectorale deelraden zijn: deelraad amateurkunsten, deelraad erfgoed, deelraad kunsten,
deelraad vorming en deelraad vrije tijd. Elke deelraad adviseert de stad dus rond de eigen sectorale
materie, zijnde amateurkunsten, erfgoed, kunsten, vorming en vrije tijd. Elke deelraad vaardigt om de
zes jaar drie leden – voorzitter, ondervoorzitter, secretaris – af naar de cultuurkoepel die de stad
adviseert omtrent de grote lijnen van het lokaal cultuurbeleid.
Dit reglement is van toepassing op de niet-professionele verenigingen die aangesloten zijn bij de
Leuvense cultuurraad, namelijk de verenigingen die zetelen in de deelraden amateurkunsten, vorming
en vrije tijd en de niet-professionele verenigingen die deel uitmaken van de deelraad erfgoed.

Artikel 1 – Doel
Binnen de perken van de door de gemeenteraad van stad Leuven en de hogere overheid op de
goedgekeurde kredieten in het meerjarenplan en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement,
wordt een toelage uitgekeerd voor de amateurkunstenverenigingen, de erfgoedverenigingen en de
sociaal-culturele verenigingen die een bijdrage leveren aan een kwaliteitsvol, toegankelijk en
gevarieerd cultureel en vrijetijdsaanbod met als hoofddoel:
1. of de beoefening en ondersteuning van sociaal-cultureel werk waarbij men aan de
beoefenaars een kans geeft hun creatieve vermogens aan te wenden tot een grotere
menselijke en maatschappelijke ontplooiing; dit kan gebeuren door de niet-beroepsmatige
beoefening in organisatorisch verband van expressievormen die behoren tot de gangbare
kunstdisciplines, waaronder muziek (instrumentale zowel als vocale), toneel, poppenspel en
mime, beeldende expressie, film en fotografie, dans, volkskunst en andere
(amateurkunstenverenigingen);
2. of het herkennen en verzamelen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren van en
toeleiden naar of participeren aan het cultureel erfgoed in Leuven; voor erfgoed gaat dit over
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vertegenwoordigers van erfgoedverenigingen, musea, archieven, bibliotheken en
erfgoeddeskundigen (erfgoedverenigingen).
3. of het bieden van vormingsmogelijkheden ten behoeve van de veelzijdige
persoonsontwikkeling van personen met het oog op een beter begrip van zichzelf en van hun
situatie in de maatschappij en hun volwaardige participatie aan het maatschappelijk gebeuren
(vormingsverenigingen);
4. of de culturele vrijetijdsbesteding en de beoefening van liefhebberijen (vrije tijdsverenigingen).

Artikel 2 – Begunstigden
De toelage kan enkel toegekend worden aan erkende amateurkunstenverenigingen,
erfgoedverenigingen en sociaal-culturele verenigingen.
Erkenningscriteria
Om door het college van burgemeester en schepenen erkend te worden, moeten de plaatselijke
amateurkunstenverenigingen, erfgoedverenigingen en sociaal-culturele verenigingen ten bate van de
inwoners een doel nastreven dat gericht is op een van de doelen geformuleerd in artikel 1.
Om door het college van burgemeester en schepenen erkend te worden, moeten de plaatselijke
amateurkunstenverenigingen, erfgoedverenigingen en sociaal-culturele verenigingen daarenboven
aan de volgende voorwaarden voldoen:
- opgericht zijn door het privé-initiatief zonder beroepsdoeleinden, winstoogmerk of commercieel
karakter;
- een zelfstandige werking als feitelijke vereniging of vzw kunnen aantonen:
• indien een VZW de statuten van de VZW toevoegen;
• indien de vereniging een deelwerking is van een koepelorganisatie of -vereniging dan moet ze
dit kunnen aantonen door middel van een eigen adres, eigen rekeningnummer, eigen bestuur,
eigen doelstelling(en) en eigen activiteitenkalender;
• indien de vereniging een onderafdeling is van een vereniging (zoals bv. een jeugdafdeling)
dan moet zij hun zelfstandige werking kunnen aantonen op basis van een ander
rekeningnummer, andere doelstelling(en), ander bestuur en een andere activiteitenkalender;
- een Leuvense vereniging zijn door positief advies op de erkenningsaanvraag door de
Leuvense cultuurraad/cultuurkoepel en ingedeeld zijn bij één van volgende deelraden: deelraad
amateurkunsten, deelraad erfgoed, deelraad vorming of deelraad vrije tijd én aan de twee
basisvoorwaarden hieronder voldoen:
• een maatschappelijke zetel (dit is gelijk aan het postadres) in Groot Leuven hebben;
• minstens 50 % van de activiteiten op grondgebied van Groot Leuven laten plaatsvinden;
hiervoor wordt er een kalender van activiteit(en) met vermelding van datum, naam/titel en
locatie van de activiteit doorgegeven;
Als een amateurkunstenvereniging, erfgoedvereniging of sociaal-culturele vereniging aan één van
bovenstaande basisvoorwaarden niet kan voldoen, kan de vereniging nog beroep doen op
onderstaande extra basisvoorwaarde om zo aan de vereiste twee basisvoorwaarden te komen:
• minstens 50 % van de leden moet woonachtig zijn in Groot Leuven; hiervoor wordt een
ledenlijst (voornaam, familienaam en gemeente en/of postcode volstaan) toegevoegd waarop
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de bestuursleden worden aangeduid en hun eventuele functie (voorzitter, ondervoorzitter,
secretaris of penningmeester).
Komen niet in aanmerking: serviceclubs, politieke partijen en hun jongerenafdeling, studentenclubs,
organisaties die thuishoren in een schoolwerking tenzij deze organisaties een uitsluitend culturele
werking hebben.
Erkenningsprocedure

1. Erkenning aanvragen kan op elk moment van het jaar door eenmalig het digitaal
erkenningsformulier in te vullen vergezeld van de noodzakelijke bijlagen.

2. Enkel de erkenningsaanvragen die ten laatste op 1 september goedgekeurd werden en tegen

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

dan op basis van hun datum van oprichting ingevuld op het aanvraagformulier, kunnen
aantonen dat ze al minstens één jaar bestaan, kunnen subsidies aanvragen.
De erkenningsaanvragen worden voor advies voorgelegd aan de cultuurkoepel.
Indien de aanvraag niet volledig is of er wordt niet voldaan aan de criteria dan komt de
vereniging niet in aanmerking om erkend te worden.
De nieuwe erkenningsaanvragen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen, die op basis van de erkenningscriteria en het advies van de directie cultuur en
van de cultuurkoepel de uiteindelijke beslissing neemt over het al dan niet erkennen van de
vereniging.
Bezwaar: de vereniging kan bezwaar aantekenen tegen de beslissing van het college van
burgemeester en schepenen binnen de 14 dagen nadat zij ervan in kennis werd gesteld. De
vereniging richt dan een schrijven aan het college van burgemeester en schepenen.
De vereniging moet slechts één keer erkend worden door het college en dit geldt zonder
einddatum.
In het eerste jaar van elke nieuwe bestuursperiode moet iedere vereniging het indertijd
ingevulde erkenningsformulier nalezen en bij eventuele aanvullingen en/of wijzigingen deze
op het formulier doorvoeren en terug indienen. Als de vereniging niet meer in orde is met de
erkenningsvoorwaarden krijgt de vereniging één jaar de tijd om zich in orde te stellen volgens
dezelfde procedure. Voor dat jaar kan zij nog subsidies ontvangen. Het jaar erna dient zij in
orde te zijn of kan zij geen subsidies ontvangen. In dat geval wordt de erkenning door het
college ingetrokken.
In geval van ontbinding van de vereniging zal het stadsbestuur de erkenning intrekken.
De intrekking van de erkenning heeft het verlies van het recht op subsidie tot gevolg.
Als de vereniging niet aan de basisvoorwaarden voor erkenning kan voldoen, maar toch
kan aantonen dat ze een waardevolle werking voor de Leuvenaars ontplooit, kan het
college een uitzondering toestaan en beslissen om aan deze vereniging toch een toelage toe
te wijzen. De verenging maakt hiervoor een verslag op waarin hun werking op grondgebied
van Groot Leuven uitgebreid toegelicht wordt.

Artikel 3 – Voorwaarden
•
•
•

Enkel erkende amateurkunstenverenigingen, erfgoedverenigingen en sociaal-culturele
verenigingen kunnen een werkingstoelage aanvragen.
Amateurkunstenverenigingen, erfgoedverenigingen en sociaal-culturele verenigingen kunnen
de toelage enkel aanwenden voor doelstellingen die beschreven zijn in dit reglement.
De toelage loopt voor een periode van twee jaar en wordt jaarlijks uitbetaald aan de hand van
een ingevulde, gedateerde en ondertekende verklaring op eer.
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•

Deze algemene werkingssubsidie vanuit directie cultuur kan niet gecumuleerd worden met
algemene werkingssubsidies vanuit de andere stedelijke directies. Eventuele projectsubsidies
kunnen wel aangevraagd worden naast deze algemene werkingssubsidie.

Artikel 4 – Aanvraagprocedure subsidies erkende verenigingen
§1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1.
2.
3.
4.

een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
een beschrijving van de werking van de vereniging;
een begroting/budget van de jaarwerking van de vereniging;
een beschrijving hoe de werking aansluit bij de inhoudelijke doelstellingen van het
stadsbestuur.

§2. De aanvraag wordt tweejaarlijks ingediend op ten laatste 15 september. Nieuwe verenigingen
Die pas na het eerste jaar van de tweejaarlijkse periode erkend werden, kunnen in het jaar van
hun erkenning een toelage aanvragen via het aanvraagformulier voor het resterende jaar door het
aanvraagformulier ten laatste op 15 september in te vullen. Een jaarwerking loopt van 1 juli tot 30
juni.
§3. De aanvraag dient ingediend te worden via het digitaal formulier op de website van stad Leuven.
§4. De aanvraag is slechts ontvankelijk zodra deze volledig is.
§5. Aanvragen die toch onvolledig blijken, krijgen na kennisgeving van onvolledigheid nog twee weken
om hun aanvraagdossier te vervolledigen.

Artikel 5 – Beoordeling van de aanvraag
§1. Bij de beoordeling van de aanvragen en de bepaling van de aard en de omvang van de toelage
worden volgende criteria gehanteerd:
1. Kwaliteitscriteria
a. De mate waarin de organisatie een divers palet aan culturele publieksactiviteiten voor
en door Leuvenaars aanbiedt, waarbij rekening gehouden wordt met:
i. de inhoudelijke werking;
ii. een helder financieel plan en duidelijke omschrijving van hoe de vereniging
de toelage zal aanwenden;
iii. de kwaliteit van de voorbije werking.
b. De mate waarin de werking/het aanvraagdossier uitvoering geeft aan
aandachtspunten als:
i. participeren aan stadsbrede culturele activiteiten en festivals;
ii. inclusie, namelijk aandacht voor mensen in armoede en/of met een beperking
en/of nieuwkomers.

2. Criteria toekenningsbedrag
a. Op basis van bovenstaande criteria en de grootte van de werking kent de
administratie punten toe via modules.
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b. De toelage bedraagt maximum 2.500 euro.
§2. De stedelijke administratie beoordeelt de subsidieaanvragen en maakt op basis van de criteria en
modules een gemotiveerd verslag op.
§3. De stedelijke administratie is gerechtigd alle nodige extra informatie op te vragen bij de vereniging,
die zij noodzakelijk acht voor de vervulling van haar opdracht.
§4. Tussen de beoordeling van de stedelijke administratie en de definitieve toekenning en uitbetaling
van de subsidie, krijgt de vereniging gedurende een periode van twee weken (na ontvangst van de
voorgestelde punten) de gelegenheid op de beoordeling van de stedelijke administratie te
reageren. De stedelijke administratie zal een gemotiveerd digitaal schrijven voorleggen in
antwoord op deze reactie.
§5. Het college van burgemeester en schepenen toetst op basis van het rapport van de directie
cultuur, elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden en criteria van het reglement en neemt
een beslissing binnen de grenzen van de voorzieningen in de gemeentebegroting.

Artikel 5 bis – Toekenningsvoorwaarden bij uitzonderlijke omstandigheden.
Indien door uitzonderlijke omstandigheden (vb. pandemie) de erkende amateurkunstenverenigingen,
erfgoedverenigingen en sociaal-culturele verenigingen niet in staat zijn om een volledig
aanvraagdossier in te dienen, dan kan de aanvraag worden behandeld op basis van het vorige
volledige aanvraagdossier/puntenformulier ingediend bij de administratie. Via een nieuw
aanvraagformulier geven verenigingen alsnog aan dat ze aanspraak willen maken op deze subsidielijn
voor de komende periode.
De beslissing om deze uitzonderlijke omstandigheden in te roepen, wordt genomen door de
gemeenteraad/het college.
Nieuwe verenigingen die voldoen aan de voorwaarden voor verenigingssubsidies, kunnen alsnog een
aanvraagformulier invullen. Het resterende bedrag wordt dan a rato van hun werking verdeeld met een
maximum van 500 euro per nieuwe vereniging.

Artikel 6 – Betalingsmodaliteiten
§1. De toelage wordt na de beslissing door het college van burgemeester en schepenen en na het
indienen van een jaarlijkse verklaring op eer jaarlijks volledig uitbetaald.
§2. Het bedrag van de toegekende toelage wordt overgeschreven op de post- of bankrekening die
door de aanvrager op het aanvraagformulier én op de verklaring op eer opgegeven werd.

Artikel 7 – Publiciteit
§1. De begunstigde gebruikt bij promotionele activiteiten waar mogelijk het logo van stad Leuven en in
communicatiekanalen en publicaties tevens de vermelding “met financiële steun van stad Leuven”.
§2. De gegevens van de begunstigde mogen gebruikt worden in de communicatie van stad Leuven.

Artikel 8 – Verantwoordingsprocedure
§1. Het verlenen van de toelage gebeurt overeenkomstig de wet van 14 november 1983 houdende
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het besluit van de
gemeenteraad betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
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toelagen.
§2. De toelage wordt aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend, namelijk voor de
algemene werking van de vereniging.
§3. De begunstigde geeft aan stad Leuven toegang tot de infrastructuur en inzage in alle relevante
stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende toelage te kunnen controleren.

Artikel 9 – Sancties
§1. De toelage wordt voorwaardelijk toegekend.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de onder paragraaf 3 vermelde sancties
opleggen indien de aanvrager:
1. één of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2. onjuiste of onvolledige gegevens aan stad Leuven meedeelt.
§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1. de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde toelage;
2. de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende toelages;
3. de uitsluiting van de toelageaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit
reglement voor de periode van minstens een jaar.

Artikel 10 – Opheffingsbepaling
Dit reglement vervangt het subsidiereglement sociaal-culturele verenigingen goedgekeurd op de
gemeenteraad op 26 augustus 2019 en gepubliceerd op 4 september 2019 en het Toelagereglement Leuvense Muziekverenigingen.

Artikel 11 – Overgangsmaatregelen en inwerkingtreding
§1. Dit reglement treedt in werking vanaf 30 juni 2020 en is geldig totdat het opgeheven wordt of
vervangen door een nieuw reglement.
§2. De werkingsjaren 2019-2020 en 2020-2021 worden berekend op het laatste volledige aanvraagen puntenformulier van 2018-2019 met toepassing van aangepaste verdeelsleutel van het
toegekende subsidiebedrag a rato van het aantal verenigingen per deelraad die een
aanvraagformulier indienden.
§3. Overgangsmaatregelen
-

-

-

Voor de Leuvense muziekverenigingen die vroeger onder het toelagereglement Leuvense
Muziekverenigingen vielen, wordt een bedrag van 1.000 euro voorzien voor het culturele
werkingsjaar 2019-2020 en 1.250 euro voor het cultureel werkingsjaar 2020-2021.
Voor alle verenigingen wordt een overgangsfase voorzien waarbij verenigingen niet meer dan
20 % verliezen ten opzichte van het vorige werkingsjaar tot en dit tot en met het culturele
werkingsjaar 2020-2021.
De invoering van het maximumbedrag van 2.500 euro wordt dadelijk ingevoerd voor nieuwe
verenigingen die in 2019 voor de eerste keer een aanvraagformulier indienden.
Voor nieuwe verenigingen die in 2020 of 2021 een eerste keer een aanvraagformulier
indienen, wordt een maximumbedrag van 500 euro voorzien.
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-

Het resterende bedrag wordt procentueel verdeeld over alle verenigingen die een aanvraag
indienden.

§4. Vanaf culturele werkingsjaar 2021-2022 wordt het nieuwe aanvraagformulier toegepast.

Bijlagen:
-

aanvraagformulieren;
memorie van toelichting.
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