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SUBSIDIEREGLEMENT
Terugbetaling gederfde inkomsten participatiepas
1. Wat
Een OCMW-subsidie voor gederfde inkomsten in het kader van de participatiepas aan erkende
Dilbeekse verenigingen voor deelname aan het aanbod van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar,
met ingang van 1 januari 2018.
2. Voorwaarden
2.1 Het participatietarief wordt in principe vastgesteld volgens een 80/20 verhouding (20% te
financieren door de rechthebbende), maar hiervan kan worden afgeweken, rekening houdend met:
- de kostprijs en de omvang van het aanbod
- de financiële draagkracht van de vereniging
2.2 De uitgaven hebben betrekking op lidgelden, inschrijvingsgelden, bijdragen voor (sport)kampen en
stages van erkende Dilbeekse verenigingen
2.3 De persoon aan wie het participatietarief wordt toegekend, is in het bezit van een geldige
participatiepas
2.4 De persoon aan wie het participatietarief wordt toegekend , is maximaal 18 jaar op het moment van
de betaling
2.5 De vereniging neemt het logo van het de participatiepas op in zijn communicatiekanalen
3. Bedrag
De terugbetaling aan de vereniging bedraagt 50% van de gederfde inkomsten en maximum 40% van
de normale kostprijs
4. Aanvraag
De toekenning van het participatietarief gebeurt na overleg door de vereniging met het welzijnsloket.
Na betaling door de rechthebbende, kan een aanvraag tot terugbetaling van de gederfde inkomsten
worden ingediend bij het bevoegde team via een ingevuld aanvraagformulier.
De aanvraag dient te gebeuren binnen het jaar na de betaling door de rechthebbende.
5. Controle en uitbetaling
5.1 Door het aanvragen van subsidies, aanvaardt men de controle van het vast bureau betreffende de
op de aanvraagformulieren en andere documenten vermelde gegevens.
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de gestelde voorwaarden niet worden
nageleefd, kan het OCMW, na advies van de bevoegde adviesraad, de toegekende subsidie geheel of
gedeeltelijk weigeren of terugvorderen.
Over alle niet voorziene gevallen beslist het vast bureau na advies van de bevoegde adviesraad.
5.2 Betwistingen betreffende de toepassing van het subsidiereglement worden aanhangig gemaakt bij
het vast bureau, die ter zake een gemotiveerd advies vraagt aan de bevoegde adviesraad
5.3 De uitbetaling van subsidies gebeurt steeds binnen de op het OCMW-budget voorziene kredieten
en na goedkeuring van het OCMW-budget.
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