SPORTDIENST
Departement Culturele en Recreatieve Zaken

REGLEMENT OP DE SPORTCHEQUES
_____________________________________________________________________________________
Overwegende het belang van de impact van sportactiviteiten op de lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling van de mens, meer bepaald bij jongeren;
Dat de gemeente Ukkel de toegang van de Ukkelse jongeren tot sportbeoefening wil
aanmoedigen door middel van een financiële hulp, hier "sportcheque" genoemd;
Overwegende dat de toekenning van deze financiële hulp ertoe strekt de financiële impact van
de aansluiting bij een sportclub voor Ukkelse jongeren en hun gezin te beperken.

Artikel 1 - Voorwerp
Het onderhavige
reglement heeft als voorwerp
om de
begunstigden,
toekenningsvoorwaarden, de modaliteiten met betrekking tot de aanvraag en
toekenningsprocedure van de sportcheques te bepalen.
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Deze sportcheques zijn bestemd voor jongeren van 6 tot 18 jaar en studenten van 19 tot 26 jaar
gedomicilieerd in Ukkel en geven recht op een terugbetaling ten belope van hoogstens € 50 van
de inschrijvingskosten bij een sportclub. Indien het lidmaatschap minder dan € 50 bedraagt, is
de sportcheque gelijkwaardig aan het bedrag van dit lidmaatschap.
Er kan jaarlijks slechts een sportcheque toegekend worden per begunstigde.
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Artikel 2 - Toekenningsvoorwaarden
Om van de sportcheques te kunnen genieten, moet de aanvrager voldoen aan de volgende
cumulatieve voorwaarden:
1. 6 tot 18 jaar oud zijn op 31 december van het jaar van de aanvraag of voltijds student
van 19 tot 26 jaar oud zijn op 31 december van het jaar van de aanvraag;
2. Gedomicilieerd zijn in Ukkel;
3. Aangesloten zijn bij een sportclub die haar activiteiten in het Brussels gewest uitoefent;
4. Indien de begunstigde jonger dan 18 jaar is, moet(en) de ouder(s) van de begunstigde of
de wettelijke vertegenwoordiger(s) zich in een van de volgende situaties bevinden:
• Begunstigde zijn van het statuut verhoogde tegemoetkoming;
• Loontrekkend zijn bij het OCMW;
• Een inkomen hebben dat binnen de maximumbedragen valt waardoor ze in
aanmerking komen voor sociale woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit netto
belastbaar maximuminkomen wordt elk jaar bijgewerkt en is beschikbaar op de website van de
Huisvestingsmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest "BGHM" (https://slrbbghm.brussels/nl).
5.
Indien de meerderjarige student ten laste van zijn ouder(s) of zijn wettelijke
vertegenwoordiger(s) is, moet(en) deze laatste(n) zich bevinden in een van de drie
situaties uit punt 4.
6. Indien de meerderjarige student in zijn eigen behoeften voorziet, moet hij zich bevinden
in een van de drie situaties uit punt 4.

Artikel 3 - Te bezorgen documenten
Om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag vergezeld zijn van de volgende documenten:
1. Het formulier, behoorlijk ingevuld door de sportclub en door de ouder of de wettelijke
vertegenwoordiger van de minderjarige of door de meerderjarige student;
2. De kopie recto-verso van de identiteitskaart van het kind / de jongere / de student;
3. Voor studenten: het bewijs van inschrijving in een onderwijsinstelling;
4. Het inkomensbewijs:
• Ofwel een attest van het ziekenfonds dat het statuut verhoogde tegemoetkoming van
minstens een van de ouders of van een wettelijke vertegenwoordiger aantoont;
• Ofwel een attest van het OCMW;
• Ofwel het laatste kohieruittreksel - aanslagjaar van het jaar N-1.
Bijvoorbeeld voor 2021:
N = 2021; het aanslagjaar is N-1 = 2020 voor de inkomens van 2019.
Het aanvraagformulier kan gedownload worden via de website van de gemeente Ukkel of per
e-mail aangevraagd worden bij de Sportdienst via sport@ukkel.brussels.

Artikel 4 - Indieningsprocedure van het dossier
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De behoorlijk ingevulde aanvraag van sportcheques moet de Sportdienst bereiken tijdens de
periode van de 1e werkdag van de maand september tot de laatste werkdag van de maand
oktober van het lopende jaar.
De aanvragen van sportcheques mogen enkel als volgt ingediend worden:
 Ofwel digitaal via sport@ukkel.brussels;
 Ofwel door afgifte bij de Sportdienst – Beeckmanstraat, 87 (tot eind 2021) en Stallestraat
(vanaf 2022).
Aanvragen verzonden met de post zullen niet aanvaard worden.

Artikel 5 - Toekenningsprocedure
§1. De aanvragen van sportcheques worden behandeld op basis van hun verzendings- of
indieningsdatum, naargelang de bezorgwijze, en tot de grens van de beschikbare kredieten
bereikt is.
Er zal slechts een formulier per minderjarige / student in aanmerking genomen worden.
§2. Elke aanvraag van sportcheques wordt uitgesloten en niet behandeld:
 Indien ze ingediend werd buiten de termijn bepaald in artikel 4;
 Indien het toegewezen budget uitgeput is;
 Indien een valse verklaring of een vals attest ingediend werd;
 Indien het dossier onvolledig is.

Artikel 6 - Betaalprocedure
§1. Na analyse van de dossiers doet het college van burgemeester en schepenen een
uitspraak over de toekenning van de sportcheques voor de ingediende dossiers.
Na goedkeuring van het college wordt een sportcheque op naam (attest) opgesteld ten bate van
de begunstigde en de betaling van deze laatste vindt plaats door middel van een storting op de
bankrekening die vermeld staat in het aanvraagformulier.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de terugbetaling van een reeds gestorte
sportcheque eisen indien blijkt dat de aanvrager een valse verklaring of een vals attest
ingediend heeft.

Artikel 7 - Inwerkingtreding
Het onderhavige reglement treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan.
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