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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Rutger Moons, voorzitter; mevrouw Mien Van Olmen, burgemeester; mevrouw Yoleen Van 
Camp, schepen; de heer Jan Michielsen, schepen ; de heer Pascal Van Nueten, schepen; de heer 
Patrik De Cat, schepen; de heer Stefan Verraedt, schepen; mevrouw Anne-Mie Hendrickx, raadslid; 
de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer 
Peter Verpoorten, raadslid; de heer Bart Michiels, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; de heer 
Rob Lathouwers, raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Andreas Huyskens, 
raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw Lore Wagemans, raadslid; mevrouw Priscilla 
Van Thielen, raadslid; de heer Tom Olyslaegers, raadslid; de heer Pieter Laureys, raadslid; de heer 
François Vermeulen, raadslid; mevrouw Griet Van Nueten, raadslid; de heer Ludo Van den Broeck, 
raadslid; de heer Marnix Verheyen, raadslid; de heer Marcel De Cuyper, raadslid; de heer Stefan 
Geyzen, raadslid; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Verontschuldigd:
mevrouw Susy Matthijs, raadslid

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
De stad staat niet meer borg voor leningen die door haar verenigingen voor de werking ervan 
worden aangegaan. De stad wil hen blijven ondersteunen door een subsidie aan te bieden om tussen 
te komen in de extra kosten die er zijn voor de vereniging om een lening te verkrijgen zonder dat de 
stad zich borg stelt voor deze lening. Met andere woorden een subsidie voor de verhoogde rente of 
bijkomende kosten verbonden aan de waarborgregels van Participatiemaatschappij Vlaanderen nv 
(PMV) die voortvloeien uit de afwezigheid van borgstelling.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur



Argumentatie
De stad heeft haar subsidiereglementen voor de periode 2020-2025 herschreven volgens volgende 
principes: organisatiebrede uniformiteit, duidelijkheid en transparantie, eenvoud en efficiëntie. De 
stad heeft hierdoor de ondersteuning van verenigingen fel uitgebouwd. Leningen die verenigingen 
zijn aangegaan voor hun werking vóór 2020, hiervoor blijft het systeem behouden. Echter het 
systeem via borgstelling betekent dat het volledige bedrag van zo een lening in de uitgaven van de 
stad moet worden opgenomen en verzwaart zo het meerjarenplan en geeft een fout beeld. 

Herentals wil hen wel blijven ondersteunen door een subsidie aan te bieden om tussen te komen in 
de extra kosten die er zijn voor de vereniging om een lening te verkrijgen, zonder dat de stad zich 
borg stelt voor deze lening. Met andere woorden, een subsidie om de verhoogde rente of 
bijkomende kosten te dekken die voortvloeien uit de afwezigheid van de borgstelling van de stad. 
PMV bevestigde dat een waarborg van het Vlaamse Gewest principieel mogelijk is voor een 
bedrijfsmatig krediet aan een onderneming, ongeacht de rechtsvorm. Deze kredietnemer moet 
gekwalificeerd worden als een onderneming. Als onderneming wordt beschouwd, iedere identiteit, 
ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent. Met name worden als zodanig 
beschouwd entiteiten die individueel of in familieverband ambachtelijke of andere activiteiten 
uitoefenen, personenvennootschappen en verenigingen die regelmatig een economische activiteit 
uitoefenen (= Europese definitie van onderneming).

De vereniging kan dus voor een krediet aankloppen bij de bankier, die naast zijn beoordeling van de 
kredietaanvraag zal oordelen of de tussenkomt van het Vlaamse Gewest wenselijk of noodzakelijk is. 
De vestiging van de waarborg wordt - mits betaling van een premie - verder afgehandeld tussen de 
bank en de administratie van PMV.

Besluit

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement goed als volgt:

Subsidies 2021-2025

Subsidiereglement voor kosten verbonden aan de waarborgregels van PMV.

Periode

Het reglement geldt gedurende de periode van 5 juli 2021 tot en met 31 december 2025.

Doel

De stad geeft een subsidie aan verenigingen om de verhoogde rente of bijkomende kosten te dekken 
die voortvloeien uit de afwezigheid van de borgstelling van de stad, en verbonden zijn aan de 
waarborgregels van Participatiemaatschappij Vlaanderen nv (PMV), waarbij de verbintenis 
gewaarborgd is door de Vlaamse overheid.

Doelgroep

Het reglement kan ingeroepen worden door erkende Herentalse verenigingen volgens het 
erkenningsreglement van de stad Herentals, bekrachtigd door de gemeenteraad, die een 
kredietovereenkomst aangaan voor de werking ervan.



Voorwaarden

 Enkel de kredietovereenkomst voor de werking van de vereniging komt in aanmerking en 
waarvan de ondertekening plaats vindt na 1 januari 2020.

 De vereniging heeft geen lopende kredietovereenkomst met de stad.

Aanvraag

De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier op de website van de stad Herentals.

De aanvraag omvat:

 naam, adres en rekeningnummer van de aanvrager
 kopie van de kredietovereenkomst
 bewijs van de bijkomende kosten die voortvloeien uit de afwezigheid van de borgstelling van 

de stad
 vermelding indien er voor het project ook andere subsidiekanalen worden aangewend.

 De subsidie bedraagt:

 het totaal bedrag van de kosten aangerekend door het ontbreken van de borgstelling 
gedurende de looptijd van de lening met een maximum van 3.750 euro.

Betaling

De subsidie wordt uitbetaald tot uitputting van het krediet.

De aanvrager kan steeds aantonen dat aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie werd 
voldaan en werkt mee bij een controle door de stad.

Betwisting

Het college van burgemeester en schepenen behandelt alle betwistingen.

Indien de aanvrager onjuiste gegevens gebruikt voor het verkrijgen van een subsidie, kan het college 
van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen en de aanvrager uitsluiten 
voor verdere subsidiëring.

Procedure

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- 15 stem(men) voor: Eva Brandwijk; Patrik De Cat; Marcel De Cuyper; Andreas Huyskens; 

Pieter Laureys; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Yoleen Van Camp; Pascal Van 
Nueten; Griet Van Nueten; Mien Van Olmen; Ludo Van den Broeck; Marnix Verheyen; Stefan 
Verraedt



- 9 stem(men) tegen: Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Evelyn Breugelmans; Anne-Mie 
Hendrickx; Rob Lathouwers; Tom Olyslaegers; Peter Verpoorten; Lore Wagemans

- 4 onthouding(en): Stefan Geyzen; Els Sterckx; Priscilla Van Thielen; François Vermeulen
-

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk  Soentjens

de voorzitter
Rutger Moons


