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Reglement 

 

Reglement erkenning als Maldegemse vereniging – 

Wijziging (vanaf 1 september 2021) 

 
Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 mei 2021 

Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 mei 2021 

 

Juridische gronden 

• De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder: 

◦ Artikel 28 § 1 waarin wordt bepaald dat dit punt in openbare zitting behandeld wordt.  

◦ Artikel 40 § 1  waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad beschikt over de volheid van bevoegdheid ten aanzien 

van de gemeentelijke aangelegenheden. 

◦ Artikel 40 §3 waarin wordt bepaald dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt. 

◦ Artikel 41 2° waarin wordt bepaald dat het vaststellen van gemeentelijke reglementen en het bepalen van straffen en 

administratieve sancties op de overtreding van die reglementen niet aan het college van burgemeester en schepenen 

kan worden toevertrouwd. 

◦ Artikel 41 13° waarin wordt bepaald dat de bevoegdheid om adviesraden en overlegstructuren in te richten niet aan 

het college van burgemeester en schepenen kan worden toevertrouwd. 

◦ Artikel 56 § 1 waarin wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen de beraadslagingen en de 

besluiten van de gemeenteraad voorbereidt. 

• Het Cultuurpactdecreet van 28 januari 1974, waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten doen op bestaande of op 

te richten organen en structuren met het oog op inspraak en advies van de gebruikersgroeperingen en de ideologische en 

filosofische strekkingen bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid. 

• Artikel 4, 1° tot en met 10° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, met 

uitzondering van 7° (jeugdbeleid) en 9° (sport). 

• De decreten van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuur-, Jeugd- en Sportbeleid. 

• De gemeenteraadsbeslissing van 4 april 2020 houdende de goedkeuring van het reglement reglement Wijzeraad en 

adviesraden. 

• De door de gemeenteraad goedgekeurde statuten van de respectievelijke sectorale raden. 

• Het reglement erkenning als Maldegemse vereniging of specifiek Maldegemse vereniging goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 25 juni 2015 en de verlenging en afwijking op artikel 6 § 1 van dit reglement, goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 18 december 2019. 

 

Feiten 

• In het kader van de meerjarenplanning wordt de gemeentelijke ondersteuning van de Maldegemse verenigingen in al zijn 

facetten geëvalueerd. Het herwerken van het erkenningsreglement voor verenigingen is hierin een eerste stap.  

• Op 25 januari 2021 was het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord met het ontwerpreglement voor 

de erkenning van Maldegemse verenigingen.  

• Conform de regelgeving werd aansluitend de adviesprocedure doorlopen: 

◦ Op 2 februari 2021 werd via de Wijzeraad aan alle adviesraden per hoogdringendheid advies gevraagd betreffende 

dit ontwerpreglement met de bedoeling het reglement ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad van 25 

maart 2021. De deadline voor advies was 26 februari 2021.  

◦ De Wijzeraad ontving adviezen van de volgende adviesraden:  

▪ Landbouwadviesraad (8/02/2021) 

▪ Cultuuradviesraad (10/02//2021) 

▪ Mondiale adviesraad (11/02/2021) 

▪ Seniorenadviesraad (14/02/2021) 

▪ Sportadviesraad (14/02/2021) 
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▪ Jeugdadviesraad (15/02/2021) 

• De terugkoppeling van de uitgebrachte adviezen en de verwerking ervan gebeurde tijdens de collegezitting van 10 mei 

2021. 

 

Argumentatie 

• Het nieuwe erkenningsreglement is van toepassing op de plaatselijke vrijwilligersverenigingen, verenigingen voor en door 

vrijwilligers, die vrijetijdsactiviteiten organiseren voor hun leden en/ of breder publiek. Verenigingen, die een bepaalde 

activiteit op bedrijfsmatige of beroepsmatige wijze uitoefenen, komen niet in aanmerking voor erkenning via dit 

reglement. 

• De belangrijkste wijziging betreft verder de erkenningsaanvraagprocedure. Deze wordt in dit reglement herleid tot één 

stap: een vereniging vraagt voortaan de erkenning aan als Maldegemse cultuur-, jeugd-, sport-, seniorenvereniging of 

niet-gespecifieerde verenging. Voorheen moest een vereniging eerst erkenning aanvragen als Maldegemse verenging en 

vervolgens (desgewenst) als specifieke Maldegemse verenging. 

• Naast de aanvraagprocedure legt het reglement het verdere kader in functie van de erkenning als Maldegemse 

vereniging vast via: 

◦ een aantal definities 

◦ de voorwaarden en voordelen 

◦ de duur van de erkenning  

◦ wanneer de erkenning wordt stop gezet 

◦ en een voorrangsregeling 

• Het reglement treedt in werking per 1 september 2021. Hiertoe is er een  overgangsbepaling. 

• De algemeen directeur herinnert aan alle feitelijke en wettelijke bepalingen. 

 

Adviezen 

• Naast het advies van de Wijzeraad werd ook het advies van advocatenkantoor GD&A ingewonnen en meegenomen in het 

verwerkingsdocument. 

 

BESLUIT 

 

Dit reglement is van toepassing op de plaatselijke verenigingen, met als doel hen een aantal 

ondersteuningsvoordelen te bieden, mits zij voldoen aan de voorwaarden in dit reglement. 

 

Artikel 1: definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

Vereniging: een groepering van natuurlijke personen (mensen) of rechtspersonen (bijvoorbeeld 

ondernemingen) die georganiseerd en vrijwillig samenwerken of samenkomen rond een bepaald, 

gemeenschappelijk, belangeloos doel en dit zonder handels-, bedrijfs- of beroepsoogmerk. Dat 

wil niet zeggen dat er geen winst gemaakt mag worden, maar deze moet ingezet worden voor het 

doel van de vereniging, kennisdeling of liefdadigheid. 

Een vereniging wordt gevormd door haar leden (natuurlijke personen of rechtspersonen). Zij zijn 

lid omdat zij het doel steunen, of minimaal een van de doelen. De leden betalen meestal lidgeld 

om de vereniging draaiend te houden.  

Een vereniging heeft een bestuur, vaak uit de leden gekozen. Zij zijn belast met de dagelijkse 

gang van zaken. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een 

penningmeester. 

Er zijn twee groepen van verenigingen: 

- Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een feitelijke vereniging. 

- Verenigingen met rechtspersoonlijkheid, zoals een VZW. 

Zetel: het adres waarop de rechtspersoon zijn hoofdzetel heeft  

Secretariaat: het post-/ correspondentieadres van de feitelijke vereniging 

 

Cultuurvereniging: dit is een vrijetijdsvereniging met als primaire doelstelling activiteiten te 

organiseren op het vlak van: 
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- amateuristische en actieve kunstbeoefening, podiumkunsten en cultuurcreatie, 

- sociaal-cultureel werk,  

- culturele vrijetijdsbesteding,  

- cultureel erfgoed. 

Jeugdvereniging: dit is een vrijetijdsvereniging, die zich specifiek richt tot kinderen en jongeren, 

en een regelmatige werking heeft die voldoet aan de definitie jeugdwerk volgens het decreet van 

vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.  

Sportvereniging/ sportclub: dit is een vrijetijdsvereniging met als primaire doelstelling het actief 

beoefenen van sport (= activiteiten individueel of in groepsverband met een competitief of 

recreatief karakter en waarbij fysieke inspanning centraal staat). Vaak gaat het om personen die 

eenzelfde sport beoefenen of die nauw betrokken zijn bij diezelfde sport. Er bestaan echter ook 

omnisportverenigingen, waarbij meerdere sporten tegelijk worden beoefend. Soms richten 

sportverenigingen zich ook op een bepaalde doelgroep, zoals bij een studentensportvereniging.  

Seniorenvereniging: dit is een vrijetijdsvereniging met (sociaal-culturele) activiteiten die zich 

toespitsen op de doelgroep van de senioren. 

Niet-gespecifieerde vereniging: dit is een vrijetijdsvereniging die niet in aanmerking genomen kan 

worden als een cultuur-, jeugd-, sport- of seniorenvereniging. 

Beroepsvereniging: dit is een vereniging die instaat voor de studie, de bescherming en de 

ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden. Ze mag zelf geen beroep uitoefenen of 

handel drijven. 

Bevoegde dienst: de dienst wiens werking het dichtst aansluit bij de hoofdactiviteit van de 

vereniging. Het centraal aanspreekpunt is het UiTloket. 

 

Artikel 2: voorwaarden en voordelen 

§ 1 - VOORWAARDEN 

Om voor erkenning in aanmerking te komen dient de vereniging aan te tonen dat ze voor wat 

haar samenstelling en activiteiten betreft, voldoende ingebed is in de gemeente Maldegem en 

voldoet aan volgende voorwaarden: 

1. De zetel/ het secretariaat bevindt zich op het grondgebied van Maldegem. 

2. De vereniging heeft een autonoom bestuur van minimum 3 personen.  

3. De vereniging beschikt over minstens 10 leden. 

4. Minstens de helft van de leden zijn inwoner van Maldegem. 

5. Het merendeel van de activiteiten vindt plaats in Maldegem. 

6. De vereniging kan minstens zes maanden actieve werking aantonen, met regelmaat en 

organiseert minstens 1 maal per jaar een activiteit voor een breder publiek. 

7. De vereniging heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor haar vrijwilligers, al 

dan niet via een koepelorganisatie of via de gratis vrijwilligersverzekering van de Vlaamse 

Overheid. 

8. De vereniging sluit geen leden uit op basis van hun ras, geslacht, leeftijd, huidskleur, taal, 

gezondheid, geloof, afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geldbezit, een fysieke 

eigenschap of draagt geen ideologie uit die uitsluiting uit de maatschappij om deze 

kenmerken verdedigt.  

Het schepencollege kan een uitzondering toestaan op deze voorwaarden mits grondige 

motivering door de vereniging. 

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

koepelorganisatie worden automatisch erkend. Zij moeten de lokale erkenning nog wel 
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aanvragen zoals verder beschreven om geregistreerd te kunnen worden en om inspraak en 

subsidiëring te kunnen bekomen. 

Politieke partijen en hun jongerenwerking, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen 

kunnen erkend worden als Maldegemse vereniging, maar niet gesubsidieerd worden. 

Het gemeentebestuur zal verenigingen voor een goed doel evenals de organisatoren van 

traditioneel grote evenementen ondersteunen via een afzonderlijke convenant, waarbij deze 

verenigingen een vzw-vorm moeten aannemen. Dit ontslaat deze verenigingen niet van de 

vereiste om een aanvraag tot erkenning in te dienen. De gemeente sluit enkel met een erkende 

vereniging een convenant af. 

§ 2 – VOORDELEN 

Enkel een erkende Maldegemse vereniging kan in aanmerking komen voor: 

1. inspraak via één of meerdere van de adviesraden indien de statuten van die adviesraad dit 

toelaten; 

2. subsidiëring, mits voldaan wordt aan de betreffende subsidiereglementen (voor erkende 

cultuur-, jeugd-, sport- en seniorenverenigingen en jubilerende verenigingen);  

3. voordelige tarieven bij huren van infrastructuur van gemeente, AGB en OCMW (binnen de 

voorwaarden van de betreffende zaalretributiereglementen); 

4. ontlenen van gemeentelijk feestmateriaal (binnen de voorwaarden van het uitleenreglement); 

5. publicatie van haar activiteiten in het gemeentelijk informatieblad en www.UiTinmaldegem.be 

door zelf de activiteitengegevens in te voeren in de UiTdatabank; 

6. publicatie van haar contactgegevens en website op de gemeentelijke website, na overleg met 

de dienst communicatie. 

 

Artikel 3: aanvraagprocedure 

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

daartoe bestemde aanvraagformulier, dat beschikbaar is op www.maldegem.be. 

2. 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.  

3. In de aanvraag geeft de vereniging ook aan tot welk van de volgende categorieën de 

vereniging ze zich rekent: 

- cultuur 

- sport 

- jeugd 

- senioren 

- niet-gespecifieerd (geen van bovenstaande categorieën) 

Noot: Je kan slechts een erkenning krijgen in één van bovenstaande categorieën. Je kan wel 

een deel van je werking afsplitsen met een apart bestuur en werking, en deze dan laten 

erkennen binnen een andere categorie. 

4. De aanvraag wordt ter advies aan de bevoegde dienst voorgelegd waarna het college van 

burgemeester en schepenen beslist over de erkenning. Het college brengt de vereniging op de 

hoogte van zijn beslissing, bij weigering met een motivatie. 

5. Bij niet-erkenning kan de procedure door de aanvragende vereniging eventueel opnieuw 

worden opgestart, met een aangepast aanvraagdossier. 

6. Een vereniging kan te allen tijde een erkenningsaanvraag indienen. 

 

7. Wijzigingen in de gegevens van de erkenningsaanvraag worden schriftelijk doorgegeven aan 

het UiTloket. 
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Artikel 4: duur van de erkenning 

De erkenning wordt verleend voor de duur van een beleidscyclus. Het gemeentebestuur kan te 

allen tijde een controle uitvoeren, om te bekijken of nog wordt voldaan aan alle voorwaarden. 

In het laatste jaar van de beleidscyclus ontvangen alle erkende verenigingen een schrijven van 

het gemeentebestuur om de erkenning te hernieuwen. 

De erkende verenigingen die geen subsidie aanvragen zullen jaarlijks een update van hun 

gegevens en hun activiteitenverslag voorleggen als het gemeentebestuur hen hierom verzoekt.. 

 

Artikel 5: stopzetting van de erkenning 

De erkenning stopt onmiddellijk: 

- als de vereniging haar werking stopzet. 

- als de vereniging bij controle niet meer blijkt te voldoen aan de voorwaarden. 

- als de vereniging bewust foutieve gegevens bezorgde aan het gemeentebestuur. 

Elke bevoegde adviesraad kan het college van burgemeester en schepenen gemotiveerd 

adviseren omtrent eventuele intrekkingen van erkenning. 

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. 

 

Artikel 6: voorrang 

Bij tegenspraak met andere gemeentelijke reglementen omtrent Maldegemse erkende 

verenigingen, is dit reglement bij voorrang van toepassing. 

 

Artikel 7: inwerkingtreding en overgangsbepaling 

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2021. 

Alle op 27 mei 2021 erkende verenigingen dienen zich tegen die datum van inwerkingtreding te 

schikken naar de erkenningsvoorwaarden in dit reglement en de erkenningsaanvraagprocedure 

opnieuw te hebben doorlopen. Voor verenigingen, die dit niet doen, vervalt de erkenning. 

Alle andere verenigingen kunnen vanaf de inwerkingtreding van dit reglement erkenning 

aanvragen. 

 

Artikel 8: opheffing 

Het reglement erkenning als Maldegemse vereniging of specifiek Maldegemse vereniging 

goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 juni 2015 en de verlenging en afwijking op artikel 6 § 

1 van dit reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019, worden 

opgeheven met ingang van 1 september 2021. 

 


