
REGLEMENT RELATIF A L'OCTROI D'UNE "BOURSE DES SPORTS" DE 75,00 € EN FAVEUR DES 
JEUNES. 
 
Article 1 :  
Cette bourse est attribuée aux représentants légaux d'un enfant inscrit dans le registre de la Population de la 
Commune d'Evere. 
Cette bourse est attribuée aux représentants légaux d’un enfant hébergé sur le territoire d’Evere sur 
présentation d'une attestation délivrée par le service Population de la commune d’Evere. 
 
Article 2 : 
L’enfant doit être affilié à un club sportif occupant des installations sportives éveroises ou  
non-éveroises. 
 
Article 3 : 
L'enfant doit être âgé de 18 ans maximum au 31 décembre de l'année de demande. 
 
Article 4 : 
Pour l'appréciation de cet article, sont considérés comme revenus du ménage, les revenus imposables 
globalement (suivant le dernier extrait de rôle qui précède la demande de bourse des sports) de tous les 
adultes qui composent le ménage (suivant une composition de ménage récente).  
 
Les revenus du ménage dont fait partie l'enfant doivent répondre aux critères suivants : 
 
4.1. les revenus nets imposables annuels d'un ménage d'une seule personne ne peuvent dépasser le montant 
de 25.890,00 €  

 
4.2. les revenus nets imposables annuels d'un ménage de plus d'une personne ne disposant que d'un revenu 
ne peuvent dépasser 28.895,00 €  

 
4.3. les revenus nets imposables annuels d'un ménage disposant de deux revenus ou plus ne peuvent 
dépasser 33.110,00 €  
 
4.4. ces montants sont majorés 3.010,00 € par enfant à charge et de 5.419,00 € par personne majeure 
handicapée faisant partie du ménage. 
 
Ces montants sont liés à l’indice des prix à la consommation et seront revus chaque année au mois 
de septembre (début de la saison sportive). 
  
Article 5 : 
L’introduction de la demande d’une bourse des sports doit se faire au Département Loisirs via un formulaire 
type que délivre le service sport.  
 
Article 6 :  
La demande devra être accompagnée des documents suivants : 

-une composition de ménage récente. 
- le formulaire de demande de bourse sport complété par le club et le représentant légal de l’enfant. 
- la preuve des revenus pour tous les membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge. 

 
Article 7 :  
Si la cotisation annuelle est inférieure à 75,00 €, le montant de la bourse correspond à ladite cotisation 
annuelle. 
Si la cotisation annuelle est égale ou supérieure à 75,00 €, le montant de la bourse est de 75,00 €. 
 
Article 8 :  
Chaque enfant ne pourra recevoir qu'une seule bourse par année scolaire. 
 
Article 9 : 
En cas de fausses déclarations, le demandeur ou ses ayants droit devront rembourser à la Commune le 
montant de la bourse reçu illicitement. 
 
Article 10 :  
Le Collège des Bourgmestre et Echevins est chargé de trancher les cas litigieux et/ou non prévus dans le 
présent règlement. 
 
 
 
 
 



REGLEMENT HOUDENDE TOEWIJZING VAN EEN "SPORTBEURS" VAN 75,00 € TEN VOORDELE VAN DE 
JONGEREN.  
 
Artikel 1 :  
Deze beurs wordt verleend aan de wettelijke vertegenwoordigers van een kind ingeschreven in een register 
van de Gemeente Evere, bij de dienst Bevolking. 
Deze beurs wordt verleend aan de wettelijke vertegenwoordigers van een kind huisvestend in Evere tegen 
overlegging van een attest door de dienst Bevolking van de gemeente Evere uitgereikt. 
 
Artikel 2 : 
Het kind moet ingeschreven zijn bij een sportclub die al dan niet gebruik maakt van de Everse 
sportinstallaties. 
 
Artikel 3 : 
Het kind mag maximum 18 jaar oud zijn op 31 december van het jaar van de aanvraag. 
 
Artikel 4 : 
Voor de interpretatie van dit artikel, worden beschouwd als belastbaar inkomen van het gezin, alle 
gezamenlijke belastbare inkomens (volgens het laatste aanslagbiljet voorafgaand aan de aanvraag) van alle 
volwassenen die deel uitmaken van het gezin (volgens een recente samenstelling van het gezin). 

 
Het inkomen van het gezin waarvan het kind deel uitmaakt moet aan de volgende criteria beantwoorden : 
 
4.1. Het jaarlijks netto belastbaar inkomen van een gezin van één persoon mag niet hoger zijn dan  
25.890,00 €. 

 
4.2. Het jaarlijks netto belastbaar inkomen van een gezin van meer dan één persoon, dat slechts over één 
inkomen beschikt, mag niet hoger zijn dan 28.895,00 €. 

 
4.3. Het jaarlijks netto belastbaar inkomen van een gezin met twee inkomens of meer mag niet hoger zijn dan 
33.110,00 €. 

 
4.4. Deze bedragen worden verhoogd met 3.010,00 € per kind ten laste en met 5.425,00 € per meerderjarige 
mindervalide die deel uitmaakt van het gezin. 
 
Deze bedragen zijn verbonden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en zullen jaarlijks 
aangepast worden in september (begin van het sportseizoen). 
 
Artikel 5 : 
De beursaanvraag moet gebeuren op het Departement Vrije Tijd aan de hand van een typeformulier 
verkrijgbaar, bij de dienst sport. 
 
Artikel 6 :  
De volgende documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd: 

-een recente samenstelling van het gezin. 
- het aanvraagformulier voor een sportbeurs door de club en de wettelijke vertegenwoordiger van het kind     
  ingevuld. 
- het bewijs van de betaling van de bijdrage aan de club. 
- het bewijs van de inkomens van alle gezinsleden die geen kind ten laste zijn. 

 
Artikel 7 :  
Als de jaarlijkse bijdrage lager is dan 75,00 €, is het bedrag van de beurs gelijk aan het bedrag van de 
bijdrage. 
Als de jaarlijkse bijdrage gelijk is aan of hoger dan 75,00 €, is bedraagt de beurs 75,00 €. 
  
Artikel 8 : 
Elk kind zal slechts één beurs per schooljaar kunnen krijgen. 
 
Artikel 9 : 
In geval van valse verklaringen, zullen de aanvrager of zijn rechthebbenden het bedrag van de beurs aan de 
Gemeente moeten terugbetalen. 
 
Artikel 10 :  
Het College van Burgemeester en Schepenen zal over de betwistbare en/of niet in het huidige reglement 
voorziene gevallen moeten beslissen. 
 


