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SUBS ID I EREGLEMENT 

Subsidie project netheidsverantwoordelijken 
 
 
 
Artikel 1 Algemeen 

Met ingang van 1 mei 2011 kunnen verenigingen en scholen een toelage bekomen 
voor het inzamelen van zwerfvuil. De toelage wordt toegekend onder de 
voorwaarden van dit reglement.   
 

Artikel 2 Duurtijd engagement, bepalen locaties en data  
De vereniging/school die in aanmerking wil komen voor de betoelaging zoals 
vermeld in dit reglement, gaat het engagement aan om drie keer per jaar een 
opruimactie te organiseren.  
De bepaling van de opruimdata en vastlegging van het traject gebeurt in 
samenspraak met de dienst leefomgeving van het gemeentebestuur. De looptijd 
van de overeenkomst omvat één jaar en kan in overleg met de dienst leefomgeving 
verlengd worden. 
 

Artikel 3 Voorwaarden inschrijver 
Verenigingen en scholen kunnen intekenen op het project 
netheidsverantwoordelijken. 
Onder vereniging wordt verstaan  
Een vereniging die aangesloten is bij de gemeentelijke vrijetijdsraad of de 
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking; 
Een feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk werkzaam op 
grondgebied van Denderleeuw 
 
Verenigingen met commerciële of politieke doeleinden, onder welke vorm ook, 
komen niet in aanmerking om in te schrijven op het project 
netheidsverantwoordelijken.  
 
De eindbeslissing om een vereniging al dan niet te laten deelnemen aan het project 
netheidsverantwoordelijken ligt bij het college van burgemeester en schepenen. In 
geval van weigering zal aan de kandidaat-inschrijver een schrijven worden gericht 
met een motivering van de reden van weigering.   
 

Artikel 4 Aanvraagformulieren  
De aanvraag van de vereniging of school gebeurt op een door het 
gemeentebestuur ter beschikking gesteld formulier.  
Op dit formulier dienen volgende gegevens te worden vermeld:  
Contactgegevens vereniging of school;  
Voorgestelde datum inzameling;  
Voorgesteld traject waarlangs het zwerfvuil zal worden ingezameld; 
Vermoedelijk aantal deelnemers aan de opruimactie; 
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Verzamelplaats waar het opgehaalde zwerfvuil zal worden gedeponeerd en datum 
wanneer het door het gemeentebestuur kan worden opgehaald; 
Het bankrekeningnummer waarop de toelage kan worden gestort; 
De aanvraagformulieren kunnen afgehaald worden in het administratief centrum of 
gedownload worden via de gemeentelijke website www.denderleeuw.be.  
 

Artikel 5 Termijnen 
Het college van burgemeester en schepenen zal binnen een termijn van 1 maand 
voor de geplande datum van inzameling schriftelijk haar goedkeuring, weigering of 
eventuele opmerkingen overmaken aan de aanvragende vereniging of school. 
Het college van burgemeester en schepenen deelt de voorwaarden, bepaald in dit 
reglement, mee aan de aanvrager. 
 

Artikel 6 Aansprakelijkheid  
De goedkeuring vanwege het college van burgemeester en schepenen impliceert 
niet dat de deelnemers aan de zwerfvuilophaling, zowel verenigingen als scholen, in 
opdracht van of onder toezicht van het gemeentebestuur handelen. 
 

Artikel 7 Verzekering 
De vereniging of school dient bij het indienen van de aanvraag aan het 
gemeentebestuur het bewijs voor te leggen dat zij voor de in dit reglement 
bedoelde activiteit gedekt zijn door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
voor schade aan derden en lichamelijke ongevallen van de deelnemers.  
Tijdelijke verenigingen kunnen gebruik maken van de verzekering vrijwilligerswerk 
van de provincie Oost-Vlaanderen. Deze verzekering is onderworpen aan specifieke 
voorwaarden waarbij ondermeer de maximum bezoldiging per deelnemer en per 
dag is gelimiteerd.  
 

Artikel 8 Ophaling  
De ingezamelde fracties dienen op een door de aanvrager aangeduide plaats 
gedeponeerd te worden en zullen daarna op de overeengekomen datum door het 
gemeentebestuur worden opgehaald en afgevoerd. 
 

Artikel 9 Controle  
De vereniging/school maakt, na ophaling van het zwerfvuil, een verslag over aan de 
verantwoordelijke dienst van de ophaling.  
Dit verslag bevat volgende gegevens : 
 
• ingezamelde hoeveelheid zwerfvuil in m³  
• beschrijving van het traject waarlangs het zwerfvuil effectief werd verwijderd; 
• verklaring op erewoord dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement 

werd voldaan.  
 

Het verslag zal gebruikt worden als controle-instrument door de gemeentelijke 
diensten.  
Indien na controle door de gemeentelijke diensten afwijkingen op de opgegeven 
hoeveelheid opgehaald afval of andere onregelmatigheden worden vastgesteld kan 
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het toegekende subsidiebedrag worden beperkt of behoudt het gemeentebestuur 
zich het recht voor de overeenkomst te verbreken. 
 

Artikel 10 Subsidiebedrag en uitbetaling subsidiebedrag verenigingen / scholen  
Het subsidiebedrag is afhankelijk van de lengte van het opgeruimde traject. De 
vergoeding bedraagt 50 euro per kilometer, met een maximum van 1.500 euro per 
vereniging en per kalenderjaar. Voor tijdelijke verenigingen die gebruik maken van 
de verzekering vrijwilligerswerk is het bedrag van de toelage gelimiteerd tot 
maximaal 28 euro per deelnemer per dag.  
De betaling van de toelage gebeurt aan het einde van het kalenderjaar en na 
goedkeuring van het verslag door het college van burgemeester zoals bepaald in 
artikel 8. 
 

Artikel 11 varia  
Elke deelnemer dient op het moment van inschrijving minstens 16 jaar oud te zijn  
Bij het opruimen dienen de deelnemende verenigingen/scholen de nodige 
maatregelen met betrekking tot verkeersveiligheid en veiligheid van de deelnemers 
te nemen.  
Het gemeentebestuur zal voor elke opruimactie de nodige materialen 
(handschoenen, veiligheidshesjes, vuilgrijpers, afvalzakken) ter beschikking stellen.  
 

Artikel 12 Dit besluit toe te voegen aan de besluitenlijst door te sturen aan de 
toezichthoudende overheid via het ‘Digitaal loket toezicht’. 
 

 
 
 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 23 juni 2016. 
 


