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Artikel 1 

Binnen de voorziene kredieten in het budget van het lopende dienstjaar, kunnen erkende Berlaarse verenigingen 
een subsidie verkrijgen voor het inzetten van erkende securityfirma's voor bewakingsopdrachten bij jeugdfuiven, 
ter ondersteuning en stimulatie van de veiligheid van bezoekers en organisatoren.   

Artikel 2 

Dit reglement is enkel van kracht bij een terreurdreiging die door het Orgaan voor de coördinatie en de analyse 
en de dreiging op niveau 3 of meer wordt bepaald. 

Artikel 3 

Met erkende securityfirma's is bedoeld: erkende bewakingsfirma's waarvan het personeel een licentie heeft van 
de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 

Met een jeugdfuif wordt in dit reglement bedoeld: publiek evenement met dansgelegenheid met als doelpubliek 
16 tot 25 -jarigen. 

Artikel 4 

Voor de organisatie van een jeugdfuif dient, overeenkomstig de bepalingen uit het fuifcharter en de 
politieverordening, evenementen in open lucht minstens drie maanden vooraf aangevraagd te worden en 
evenementen in besloten plaats minstens een maand vooraf gemeld te worden aan het gemeentebestuur. Op dit 
aanvraagformulier kan de subsidie voor het inzetten van erkende security eveneens aangevraagd worden. 

Artikel 5 

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de totale kost, BTW inbegrepen, met een maximum van 300,00 euro 
per aanvraag. Verenigingen kunnen maximum twee aanvragen per kalenderjaar indienen. Indien het voorziene 
totaalbudget per kalenderjaar niet toereikend is voor het aantal aanvragen, wordt de subsidie verminderd en 
berekend als volgt: totaalbudget gedeeld door aantal aanvragen = bedrag van subsidie. 

Artikel 6 

De subsidie zal uitsluitend worden toegekend indien terreurdreigingsniveau 3 of meer van kracht is en enkel aan 
erkende Berlaarse verenigingen bij de organisatie van een jeugdfuif op het grondgebied van de gemeente 
Berlaar, waarbij tijdens het evenement gebruik wordt gemaakt van professionele erkende security. De 
jeugdfuiven moeten vrij toegankelijk zijn voor iedereen. De toelage kan niet worden aangevraagd voor privé-
fuiven. 

Artikel 7 

De aanvraag tot uitbetaling dient ten laatste twee maanden na het evenement en ten laatste op 31/1, vergezeld 
van de nodige bewijsstukken (factuur en kopie van rekeninguittreksel waarmee betaling bewezen kan worden - 
factuur en rekening dienen op naam van de vereniging te staan) bij het gemeentebestuur ingediend worden. De 
factuur vermeldt het erkenningsnummer van de bewakingsfirma, het aantal ingezette personen, het aantal 
gepresteerde uren, de kostprijs per persoon en de kostprijs in totaliteit.  

Vanaf 1 februari worden de aangevraagde subsidies van het afgelopen jaar behandeld.   

Artikel 8 

Het gemeentebestuur kan op ieder ogenblik controle uitoefenen op de echtheid van de factuur en het effectief 
inzetten van erkende security op de jeugdfuif. Bij vaststelling van een bedrieglijke aanvraag, kan dit leiden tot het 
terugvorderen van de onrechtmatig toegekende toelage en uitsluiting van andere gemeentelijke toelagen en 
subsidies. 

Artikel 9 

Het subsidiereglement treedt in werking na goedkeuring op de gemeenteraad. 


