Toelagereglement voor opruimacties en
afvalarme evenementen door Leuvense
verenigingen en scholen
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 oktober 2017

Artikel 1 - Doel
Binnen de perken van de door de gemeenteraad van stad Leuven en de hogere overheid op de begroting
goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, wordt een toelage uitgekeerd
aan Leuvense verenigingen en scholen uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs ten bate van hun
algemene werking indien zij deelnemen aan opruimacties en/of meewerken aan afvalarme evenementen
met als doel om zwerfvuil uit Leuven te weren en afvalarme evenementen te ondersteunen.
Artikel 2 – Begunstigden
De toelage kan aangevraagd worden door:
1. Leuvense verenigingen (vzw’s en feitelijke verenigingen, zoals buurtwerkingen, sportverenigingen,
socio-culturele verenigingen, jeugdverenigingen, natuurverenigingen, … ).
Een Leuvense vereniging voldoet aan minstens twee van de vier onderstaande criteria:
- de vereniging heeft een vestigingsadres op Leuvens grondgebied
- minstens de helft van de bestuursleden is woonachtig te Leuven
- minstens de helft van de leden is woonachtig te Leuven
- uit het werkingsverslag blijkt dat de vereniging activiteiten in Leuven organiseert
2. Leuvense scholen uit het basisonderwijs of secundair onderwijs.
Een Leuvense school heeft een hoofdvestigingsplaats en/of vestigingsplaats op Leuvens
grondgebied en kan geïdentificeerd worden aan de hand van een schoolnummer toegekend door
het Ministerie van onderwijs.
Artikel 3 – Voorwaarden
Er kan een toelage aangevraagd worden voor acties goedgekeurd door de dienst ruimtelijk en
duurzaamheidsbeleid:
§ 1. Opruimacties:
1. Deelname van Leuvense verenigingen aan het jaarlijkse opruimweekend georganiseerd door de
stadsdienst:
- met minimum 10 deelnemers.
- voor minimum 50 gepresteerde uren.
2. Organisatie van een éénmalige opruimactie door Leuvense verenigingen en scholen:
- met minimum 10 deelnemers.
- voor minimum 50 gepresteerde uren.
De toelage voor opruimacties kan slechts 1 keer per jaar worden aangevraagd.
§ 2. Ondersteunen van een afvalarm evenement
(bemannen van afvaleilanden, opruimen van zwerfvuil, andere acties om afval te beperken...)
- als de verschillende afvalfracties juist gescheiden zijn voor selectieve ophaling door de reinigingsdienst.
- voor minimum 25 gepresteerde uren.
De toelage voor ondersteuning van een afvalarm evenement kan tot 5 keer per jaar worden aangevraagd.
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Artikel 4 – Toelage
De toelage bedraagt voor:
1. Deelname aan het opruimweekend:
- 250 euro voor minder dan 100 gepresteerde uren.
- 450 euro voor 100 tot 200 gepresteerde uren.
- 650 euro voor meer dan 200 gepresteerde uren.
2. Eénmalige opruimactie:
- 250 euro
3. Ondersteunen van een afvalarm evenement:
- 100 euro voor minimum 25 gepresteerde uren.
- 250 euro voor minimum 50 gepresteerde uren.
Artikel 5 – Aanvraagprocedure
§1. Het aanvraagdossier bevat een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier met bijlagen. Het
aanvraagformulier is te bekomen via www.leuven.be/opruimactie.
§2. De aanvraag wordt uiterlijk 3 maanden na de datum van de opruimactie/ het afvalarm evenement
ingediend.
§3. De aanvraag wordt ingediend via:
1. post aan Dienst ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid, Stadskantoor, Professor Van
Overstraetenplein 1 te 3000 Leuven;
2. het onthaal op het stadskantoor tijdens de openingsuren o.a. te vinden op www.leuven.be;
3. mail aan duurzaamheid@leuven.be;
§4. De aanvraag is slechts ontvankelijk zodra deze volledig is. De ontvankelijkheid wordt na indiening van
de aanvraag meegedeeld via gewone zending of via e-mail. Er wordt hierbij een verklaring op eer bezorgd.
§5. Verenigingen/scholen/individuen dienen hun actie ten laatste 2 weken voor de aanvang van de
opruimactie te registreren via de inschrijfmodule op de webpagina www.leuven.be/opruimactie.
Artikel 6 – Beoordeling van de aanvraag
§1. Het college van burgemeester en schepenen toetst, na advies van de afdeling ruimtelijk en
duurzaamheidsbeleid, elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende informatie opvragen.
Artikel 7 – Betalingsmodaliteiten
§1. De toelage wordt voor 100% uitbetaald na beslissing door het college van burgemeester en schepenen
en na indiening van een ondertekende verklaring op eer.
§2. Het bedrag van de toegekende toelage wordt overgeschreven op de door de aanvrager op het
aanvraagformulier opgegeven post- of bankrekening.
Artikel 8 – publiciteit
§1. De begunstigde gebruikt bij alle promotionele activiteiten met betrekking tot het goedgekeurd project
het logo van stad Leuven. In publicaties moet hierbij tevens de vermelding ‘met financiële steun van stad
Leuven’ worden opgenomen.
§2. De gegevens van de begunstigde mogen gebruikt worden in de communicatie van stad Leuven.
Artikel 9 – Verantwoordingsprocedure
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§1. Het verlenen van de toelage gebeurt overeenkomstig de wet van 14 november 1983 houdende controle
op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het besluit van de gemeenteraad
betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
§2. De toelage wordt aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend.
§3. De begunstigde geeft aan stad Leuven toegang tot de infrastructuur en inzage in alle relevante
stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende toelage te kunnen controleren.
Artikel 10 – Sancties
§1. De toelage wordt voorwaardelijk toegekend.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de onder paragraaf 3 vermelde sancties opleggen
indien de aanvrager:
1. één of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2. onjuiste of onvolledige gegevens aan stad Leuven meedeelt.
§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1. de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde toelage;
2. de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende toelages;
3. de uitsluiting , gedurende een periode van 2 jaar te rekenen vanaf de datum van schriftelijke
betekening van deze sanctie, van de toelageaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van
dit reglement.
Artikel 11 – Opheffingsbepaling
Dit reglement vervangt het toelagereglement voor opruimacties – afvalarme evenementen – natuurbeheer
door Leuvense verenigingen en scholen van 27 juni 2011.
Artikel 12 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 24 oktober 2017.
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