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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 22 juni 2021

VRIJE TIJD & GELIJKE KANSEN

9 2021_GR_00153 Subsidiereglement carnavalsverenigingen - Periode 2022-
2025 - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw 
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw 
Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker; de 
heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk Van Heymbeeck; 
mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de heer Sven 
Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; mevrouw Anke Matthys; de heer Arno 
Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de 
heer Jeroen Hofmans; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; 
de heer Yves Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; mevrouw Eunice Yahuma; de heer Jan De 
Winne, Algemeen directeur

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving
Aanleiding en doel
Er werd een subsidiereglement opgesteld voor de carnavalsverenigingen voor de periode 2022-2025.

Het doel van deze subsidie is het Halse carnavalsleven te stimuleren door de werking van de Halse 
carnavalsverenigingen te subsidiëren en hiervoor voldoende middelen te voorzien. 

Advies en motivering
Aan de raad wordt voorgesteld het subsidiereglement voor de Halse carnavalsverenigingen voor de 
periode 2022-2025 goed te keuren.

We stellen voor om de verdeling te maken en jaarlijks te bepalen volgens de recente gegevens van de 
groepen (aantal leden, praalwagens,...).

Juridische gronden
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
 De Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
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 Beslissing college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2021.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Motivering
De nodige kredieten zijn voorzien in het meerjarenplan.

Financiële informatie
Budget: 18148,00€ - 07100-64930000-EVE

Beleidsinformatie
Dienstverlenen en verbinden > Versterken van het buurtgevoel > V3.1 We stimuleren ontmoeting en 
interactie tussen inwoners, buurten en gemeenschappen. 

Advies
Financiële dienst
Gunstig advies

Besluit
Artikel 1
Het subsidiereglement voor de carnavalsverenigingen wordt goedgekeurd voor de periode 2022-2025.

Bijlagen
1. Subsidiereglement carnavalsverenigingen 2022-2025.pdf



STEDELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CARNAVALSVERENIGINGEN 2022_2025 

 
Artikel 1 
Onder ‘Carnavalsverenigingen’ onderscheidt men 4 soorten groepen: 

- De carnavalsgroepen 
- De vrije groepen 
- De individuelen en vriendenkringen 
- De ordes 

 
Het doel van deze subsidie is het Halse carnavalsleven stimuleren door de werking van de Halse 
carnavalsverenigingen te subsidiëren en hiervoor voldoende middelen te voorzien. 
 
 
Artikel 2 
Binnen de perken van de door de Gemeenteraad op de meerjarenplanning goedgekeurde kredieten 
worden subsidies uitgekeerd aan carnavalsverenigingen op basis van de criteria opgenomen in  
artikel 8. 
 
 
Artikel 3 
De subsidiëring van het huidige werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het 
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de carnavalsvereniging m.b.t. het voorgaande 
werkingsjaar. 
 
Volgende bewijsstukken dienen toegevoegd worden bij de aanvraag van deze subsidie: 

- Attest van verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
- Attest van verzekering lichamelijke ongevallen 
- Een lijst met de activiteiten van het vorige jaar 

 
De carnavalsverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de Wet van 14 
november 1983, die stelt dat verenigingen de subsidie moeten gebruiken voor het doel waarvoor de 
subsidie is toegekend. 
 
Het stadsbestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten 
verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt 
desbetreffende carnavalsvereniging voor het betrokken jaar en eerstvolgende jaar niet meer in 
aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie en kan het College van 
Burgemeester en Schepenen bij reeds betaalde subsidies de subsidie geheel of gedeeltelijk 
terugvorderen. 
 
 
Artikel 4 
Om een subsidiëring te kunnen verkrijgen dienen de carnavalsverenigingen ingeschreven zijn bij 
Halattraction. Halattraction bezorgt ons elk jaar een recente lijst met de carnavalsverenigingen die in 
aanmerking komen voor een subsidie. 
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Artikel 5 
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: 

- De bekendmaking van de subsidies vindt plaats begin december van het betrokken jaar. 
- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de carnavalsvereniging op de daartoe bestemde 

digitale formulieren ingediend bij het stadsbestuur. De subsidieaanvraag moet worden 
ingediend voor 28 februari van het volgend jaar. 

- De uitbetaling van de subsidie gebeurt zo spoedig mogelijk na de goedkeuring en 
betaalbaarstelling door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 
 
Artikel 6 
De Carnavalsvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere stedelijke 
kanalen. 
 
 
Artikel 7 
De Gemeenteraad is bevoegd dit reglement op te stellen en eventuele wijzigingen daaraan te maken. 
De Gemeenteraad delegeert de bevoegdheid om de verdeling van de toelagen volgens dit reglement 
goed te keuren en uit te betalen aan het College van Burgemeester en Schepenen. Op voorstel van 
de dienst Evenementen wordt de verdeling van de subsidie en de uitbetaling ervan goedgekeurd 
door het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
De uitbetaling van de subsidie gebeurt zo spoedig mogelijk na de goedkeuring en betaalbaarstelling 
door het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
 
Artikel 8 
De subsidie wordt bepaald door een berekening van een aantal gegevens van de carnavalsvereniging. 
De berekening gebeurt op volgende manier: 
 
Er wordt een forfait voorzien en deze forfait bedraagt per carnavalsgroep 300 euro, per individuele, 
vrije groepen en vriendenkring 150 euro en per orde 100 euro. 
 
Het restbedrag zal verdeeld worden waarbij 40% van het restbedrag verdeeld wordt op basis van de 
deelname in de stoet met een praalwagen (=”saldo praalwagen”), 40% op basis van het aantal leden 
per groep (=”saldo aantal leden”) en 20% op basis van het aantal jaren bestaan van de carnavals-
groep (= “saldo aantal jaren”). 
 

 De verdeling over de groepen van het “saldo aantal jaren” gebeurt pro rata het aantal jaren 
bestaan van de groep gedeeld door de som van het aantal jaren van alle groepen. 

 De verdeling over de groepen van het “saldo aantal leden” gebeurt pro rata het aantal leden 
van de groep gedeeld door de som van het aantal leden van alle groepen. 

 De verdeling over de groepen van het “saldo praalwagen” gebeurt pro rata het aantal 
praalwagens van de groep gedeeld door de som van het aantal praalwagens van alle 
groepen. 

 
De aanvraag is enkel geldig indien bij de subsidieaanvraag een ledenlijst (naam, adres, 
geboortedatum) wordt toegevoegd. Deze lijst wordt enkel gebruikt voor het bepalen van het aantal 
leden en wordt na 1 jaar vernietigd. 
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Artikel 9 
De toegekende subsidie moet ten goede komen aan de werking van de vereniging. Bij betwistingen 
over de toepassing van dit reglement is het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd. 
 
 
Artikel 10 
Dit reglement gaat in op 1 januari 2022 
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de 
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer


