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GEMEENTERAAD: 25-10-2013 
BEKENDMAKING: 05-11-2013 
 

Reglement ter erkenning 
van een culturele vereniging 
 

 
Artikel 1. Definities 

 
In dit reglement wordt verstaan onder:  
 
1° Vereniging: 
Een vereniging is een netwerk dat gericht is op zingeving en 
emancipatie van leden en deelnemers, met het oog op persoonlijke 
en maatschappelijke ontplooiing. 
 
2° Culturele vereniging: 
Een culturele vereniging ontplooit een werking in groepsverband 
die gericht is op gemeenschapsvorming, participatie aan cultuur, 
maatschappelijke activering en educatie (zie voorwaarden 
activiteiten). Personen nemen vrijwillig deel aan vereniging én 
activiteiten, los van enig schoolverband en los van elke vorm van 
beroepsopleiding.  
 

 
Artikel 2. Voorwaarden 
 
 

- Aanvrager  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om erkend te worden moet de plaatselijke vereniging aan de 
volgende voorwaarden voldoen:  
 
1° de aanvrager is ofwel een feitelijke vereniging, een vereniging 
zonder winstoogmerk of een afdeling van een landelijke 
koepelorganisatie; 
2° opgericht zijn door het privé-initiatief zonder 
beroepsdoeleinden of winstoogmerk; 
3° haar maatschappelijke zetel of secretariaat op het grondgebied 
van Sint-Niklaas hebben en er het grootste deel of het geheel van 
haar activiteiten ontwikkelen; 
4° bij het indienen van de aanvraag om erkenning het bewijs 
leveren dat zij sinds minstens één jaar activiteiten ontwikkelt in 
overeenstemming met de culturele materies zoals omschreven in 
art. 4, 1° t.e.m. 10° *van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
met uitzondering van sportzaken en jeugdzaken;  
5° haar activiteiten uitoefenen conform de vigerende taalwetten; 
6° de principes en regels van de democratie en van het Europees 
Verdrag inzake de Rechten van de Mens onderschrijven en 
toepassen in de werking; 
7° een bepalende inbreng geven aan vrijwilligers in het beheer en 
het beleid; 
8° een democratische en zelfstandige werking hebben. 
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- Activiteiten 9° De vereniging is tijdens het referentiejaar eindverantwoordelijke 
van minstens 3 activiteiten op het grondgebied van Sint-Niklaas; 
Deze activiteiten moeten gericht zijn op ‘cultuurparticipatie’ én 
minimaal nog bijkomend voldoen aan één van de drie andere 
pijlers van het cultureel werk: 

- gemeenschapsvormend: gericht op het versterken en 
vernieuwen van het sociale weefsel en op groepsvorming 
met het oog op een democratische, solidaire, open en 
cultureel diverse samenleving;  

- maatschappelijke activering: gericht op het organiseren, 
stimuleren en begeleiden van vormen van maatschappelijk 
engagement en sociale actie;   

- educatief: gericht op lerende personen en groepen en 
wordt gekenmerkt door het organiseren en begeleiden van 
educatieve programma’s op lokaal en/of bovenlokaal vlak; 

10° Activiteiten moeten maximaal opengesteld worden voor niet-
leden. 
 

 
Artikel 3. Procedure 

- Aanvraag 
 
 
 

- Beoordeling en advies 
 
 

- Beslissing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bewijsstukken  

 
§1. De erkenningsaanvraag wordt bij voorkeur digitaal ingediend 
(indien onmogelijk: 03 778 33 30) via het daarvoor voorziene 
aanvraagformulier. Dit kan worden gedownload via de website van 
de stad Sint-Niklaas of verkregen worden op de dienst OCV (Grote 
Markt 45, 9100 Sint-Niklaas).  
 
§2. De erkenningscommissie van de cultuurraad geeft een 
gemotiveerd advies aan de cultuurraad; 
 
§3. De cultuurraad beslist om de erkenning al dan niet te verlenen 
en motiveert de al dan niet erkenning schriftelijk aan de 
indienende vereniging; 

- een vereniging die niet erkend wordt heeft het recht om een 
nieuwe erkenningsaanvraag in te dienen op het ogenblik dat 
zij wel aan de voorwaarden meent te voldoen; 

- een erkenning kan ook ingetrokken worden  
- wanneer niet meer voldaan wordt aan de vermelde 

basisvoorwaarden;  
- wanneer blijkt dat de betrokken vereniging 2 jaar na 

elkaar de voorwaarden voor de activiteiten niet haalt. 
 
§4. De aanvraag om erkenning moet de volgende documenten 
bevatten:  

- de samenstelling van het bestuur met de vermelding van de 
naam, de voornaam en het adres van de bestuursleden; 

- een exemplaar van de statuten of van het grondreglement of 
bij gebrek hieraan, een omschrijving van het nagestreefde 
doel; 
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- een werkingsverslag over de laatste twaalf maanden, met 
bewijsstukken; 

- een overzicht van de geplande activiteiten in de 
eerstkomende zes maanden. 

 
 
Artikel 4. Communicatie 

 
§1. Het erkenningsreglement is gepubliceerd op de website van de 
stad Sint-Niklaas.  
 

 
Artikel 5. Algemene bepalingen 

 
Het reglement treedt in werking op 5 november 2010. 
 
Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden 
beslecht door het college van burgemeester en schepenen.  

 

(*) De culturele aangelegenheden bedoeld in artikel 127, § 1, 1° van de Grondwet zijn: 1° De bescherming en 
de luister van de taal; 2° De aanmoediging van de vorming van navorsers; 3° De schone kunsten; 4° Het 
cultureel patrimonium, de musea en de andere wetenschappelijk-culturele instellingen met uitzondering van de 
monumenten en landschappen; 5° De bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten; 6° de inhoudelijke en 
technische aspecten van de audiovisuele en de auditieve mediadiensten met uitzondering van het uitzenden 
van mededelingen van de federale regering; 6°bis De hulp aan de geschreven pers; 7° Het jeugdbeleid; 8° De 
permanente opvoeding en de culturele animatie; 9° De lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven; 
10° De vrijetijdsbesteding; 
 


