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Reglement voor de erkenning van verenigingen door het 
gemeentebestuur Hoeilaart 
  

 

goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 september 2015. 

 

 

 

Het reglement heeft tot doel eenvormige regels vast te leggen voor de erkenning van 

de diverse verenigingen, actief op het grondgebied van de gemeente Hoeilaart. De 

erkenning is een bindende voorwaarde om toegang te krijgen tot een aantal vormen 

van ondersteuning door de gemeente Hoeilaart. 

 

 

Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 

De erkenning van verenigingen gebeurt volgens de voorwaarden die in dit 

reglement zijn vastgelegd.  

 

Toepassingsgebied 

 

Artikel 2 

Het reglement is van toepassing op de plaatselijke verenigingen. 

 

Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen 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; in het 

bijzonder: 

 

 cultuurvereniging: een vereniging met als primaire doelstelling 

actieve kunstbeoefening, sociaal-cultureel vormingswerk of 

socio-culturele vrijetijdsbesteding; 

 

 erfgoed- of toerismevereniging: een vereniging met als primaire 

doelstelling het beschermen van erfgoed of promoten van 

toerisme; 

 

 jeugdvereniging: een vereniging met als primaire doelstelling 

groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-

commerciële doelen voor of door de jeugd (2 tot 25 jaar), die 

daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije 

tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door 

particuliere jeugdverenigingen of door gemeentebesturen; 

 

 seniorenvereniging: een vereniging met als primaire focus 

medioren en/of senioren; 
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 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 inspanning centraal staat); 

 

 maatschappelijke vereniging: een vereniging die als primaire 

doelstelling een andere doelstelling heeft dan voornoemde, doch 

die maatschappelijk relevant is; 

 

- bevoegde adviesraad:  

de bevoegde adviesraad is de bij gemeenteraadsbesluit opgerichte 

adviesraad wiens bevoegdheden het dichtst aansluiten bij de 

hoofdactiviteit van de vereniging, zoals in vorig lid beschreven. 

Ingeval van twijfel of wanneer geen enkele adviesraad aansluit bij 

de hoofd activiteit van de vereniging, treedt de adviesraad voor 

cultuur op als bevoegde adviesraad. 

 

Commerciële initiatieven, beroepsinitiatieven, mutualiteiten, vakorganisaties, 

politieke partijen, verenigingen van jaartallen en organisaties van wijkfeesten 

komen niet in aanmerking voor erkenning in het kader van dit reglement. 

 

Erkenningsvooorwaarden  

 

Artikel 3 

Een vereniging die in aanmerking wenst te komen voor een erkenning, dient 

te voldoen aan de volgende algemene erkenningsvoorwaarden: 

 

3.1 de vereniging staat open voor alle inwoners van de gemeente Hoeilaart. 

Dit betekent dat iedereen kan lid worden van de vereniging op 

voorwaarde dat zij de waarden en normen, reglementen en 

doelstellingen van de vereniging eerbiedigen. Daartoe formuleert de 

vereniging een omschrijving van het nagestreefde doel, bij voorkeur 

opgenomen in statuten of een huishoudelijk reglement. Indien de 

vereniging aangesloten is bij een koepel of federatie kunnen de 

doelstellingen van de overkoepelende organisatie gelden. 

 

3.2 de vereniging ontplooit een actieve werking op het grondgebied van de 

gemeente Hoeilaart. De activiteiten kunnen ook doorgaan buiten de 

gemeente, maar steeds gericht op deelname van Hoeilanders.  

 

3.3 de vereniging heeft een autonome werking met een eigen bestuur. Het 

bestuur bestaat: 

- minstens uit 3 verschillende leden; 

- waarvan er minstens één de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft; 

- waarvan er minstens één woonachtig is in Hoeilaart. 

 

3.4 de vereniging is houder van een bankrekening op naam van de 

vereniging. 

 

3.5 de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vereniging, haar leden, 

haar bestuurders, lesgevers en leiding wordt door een verzekering, 

aangepast aan de activiteit, gedekt. De verzekering kan ook door een 

koepel of federatie afgesloten zijn.  

 

3.6 de vereniging heeft een werking in het Nederlandse taalgebied. 

Teneinde de integratie van de leden in de lokale gemeenschap te 
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ondersteunen dient de vereniging het Nederlands te gebruiken bij haar 

werking en organisatie. Alle gegevens en documenten van de vereniging 

bestemd voor de interne werking en voor de bevolking dienen in het 

Nederlands opgesteld te zijn. 

 

Erkenningsprocedure 

 

Artikel 4 

4.1  Elke vereniging die erkend wenst te worden, dient bij het college van 

burgemeester en schepenen een aanvraag tot erkenning in op het 

daartoe voorziene aanvraagformulier. 

 

Bij het aanvraagformulier worden volgende documenten gevoegd: 

a. de lijst van alle bestuursleden (minimaal 3) met naam en adres. 

b. de lijst van de leden. De lijst van de leden wordt onder gesloten 

omslag overgemaakt. Het inzagerecht in de ledenlijst wordt beperkt 

tot het afdelingshoofd vrije tijd en welzijn en de 

gemeentesecretaris.   

c. een beknopt verslag van de werking van het voorbije werkings- of 

kalenderjaar, met een overzicht van de werkingsmomenten: 

plaats, datum en doel. Uitnodigingen, oproepen, aankondigingen, 

flyers kunnen dit verslag vervangen. 

d. de planning van de activiteiten, met datum en plaats, in het begin 

van het werkings- of kalenderjaar. 

 

4.2 Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de erkenning 

na advies van de bevoegde adviesraad. Dat advies is gunstig of 

ongunstig. Een ongunstig advies wordt stevig gemotiveerd. 

 

4.3 De ambtenaar, secretaris van de bevoegde adviesraad, archiveert de 

erkenningsdossiers. 

 

Behoud van de erkenning  

 

Artikel 5 

Om erkend te blijven moet een vereniging voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

 

5.1 een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente Hoeilaart; 

 

5.2 activiteiten organiseren die de inwoners van Hoeilaart ten goede komen; 

 

5.3 jaarlijks, in de loop van de maand september, een werkingsverslag 

indienen met vermelding van de georganiseerde activiteiten in het 

voorbije werkings- of kalenderjaar en met aanduiding van de 

wijzigingen in de samenstelling van bestuur.  

 

Voordelen van de erkenning 

 

Artikel 6 

De erkenning geeft recht op gemeentelijke ondersteuning zoals: 

a. gebruik van gemeentelijke infrastructuur volgens het gangbare 

reglement; 

b. gebruik van de gemeentelijke uitleendienst volgens het gangbare 

reglement; 
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c. toekenning van gemeentelijke subsidies, voor zover de vereniging 

voldoet aan de gestelde subsidievoorwaarden; 

d. publicatie van de activiteiten en werking via de gemeentelijke 

informatiekanalen; 

e. andere ondersteuningsvormen, voor zover en onder de voorwaarden, 

toegestaan door gemeenteraad of het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Indien er in gemeentelijke reglementen (subsidiereglementen, reglementen 

met betrekking tot de puntentoekenning in het kader van de toewijzing van 

gemeentelijke kavels, gebruikersreglementen,….) verwezen wordt naar 

erkende verenigingen, dan worden uitsluitend verenigingen bedoeld die een 

erkenning genieten conform dit reglement.  

 

Behoud en verlies van de erkenning 

 

Artikel 7 

De erkenning als Hoeilaartse vereniging geldt voor onbepaalde duur.  

De bevoegde adviesraad wordt geïnformeerd van iedere wijziging van één van 

de erkenningsvoorwaarden van artikel 3.  

  

Erkende verenigingen, die oneigenlijk gebruik maken van hun erkenning zoals 

onder meer de huur voor particulier gebruik van gemeentelijke infrastructuur 

onder de naam van de vereniging, verliezen hun erkenning voor het jaar 

waarin de vaststelling wordt gedaan.  

 

Een afgevaardigde of gevolmachtigde van het college van burgemeester en 

schepenen kan de juistheid van de gegevens en de naleving van de 

erkenningsvoorwaarden van artikel 3 controleren. 

 

Wanneer blijkt dat de vereniging niet meer voldoet aan de bepalingen van dit 

reglement, of na controle, kan het college van burgemeester en schepenen 

ten allen tijde de erkenning intrekken. 

 

De intrekking van de erkenning heeft verlies van het recht op de 

gemeentelijke ondersteuning tot gevolg.  

 

Een vereniging die ophoudt te bestaan, verliest automatisch haar erkenning.  

 

Overgangsmaatregelen 

 

Artikel 8 

Bestaande verenigingen, die erkend wensen te worden in het kader van dit 

reglement, dienen een erkenningsaanvraag in te dienen bij het college van 

burgemeester en schepenen voor 1 januari 2016.  

 

De vereniging gebruikt daartoe het aanvraagformulier, waarvan sprake in 

artikel 4. Het aanvraagformulier is beschikbaar op de gemeentelijke website 

of op het onthaal van het gemeentehuis. 

 

De aanvraag wordt geagendeerd op de bevoegde adviesraad, die een 

gemotiveerd advies formuleert aan het college van burgemeester en 

schepenen. Het college van burgemeester en schepenen beslist autonoom 

over de erkenning en neemt binnen de maand na ontvangst van het advies 

van de bevoegde adviesraad een gemotiveerde beslissing tot erkenning of 

niet-erkenning. 
 


