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REGLEMENT 

SUBSIDIE BRANDVEILIGHEID JEUGDLOKALEN 

DOEL EN PERIODE 

Dit reglement geldt voor de resterende periode van het meerjarenplan 2014-2019 en treedt in werking op 

01/01/2016. 

 

De stad Herentals verleent binnen het beschikbare krediet van het geldende meerjarenplan, waarin het 

saldo van de vroegere vzw Fonds Herentalse Jeugdlokalen is opgenomen, een subsidie brandveiligheid 

jeugdlokalen voor jeugdlokalen die hoofdzakelijk ter beschikking staan voor jeugdverenigingen. 

 

Enkel de jeugdverenigingen, erkend door de Herentalse jeugdraad, die een bewezen werking hebben 

binnen de grenzen van de stad komen in aanmerking voor deze subsidie. 

A. IMPULSSUBSIDIE BRANDVEILIGHEID 

AANVRAAG EN TOEZEGGING 

Volgende aspecten van de brandveiligheid komen in aanmerking met bijzondere aandacht voor: 

- brandblusmiddelen 

- signalisatie en evacuatie 

- veiligheidsverlichting 

- brandwerende deuren 

- opslag van gevaarlijke producten zoals gasflessen 

 

De aanvraag dient volgende te omvatten: 

- naam van de vereniging en plaats van het lokaal 

- een summiere beschrijving van de geplande werken 

UITBETALING 

Lokale erkende jeugdverenigingen kunnen eenmaal per jaar een bedrag – afhankelijk van de grootte van 

hun lokaal – opvragen bij de stad Herentals om te investeren in de brandveiligheid van het jeugdlokaal. De 

vereniging moet niet prefinancieren maar krijgt het bedrag voor de uitvoering van de werken ter 

beschikking. 

 

Het bedrag is afhankelijk van de grootte van het jeugdlokaal: 

oppervlakte van het lokaal subsidiebedrag 

< 150 m² 500,00 euro 

150 m² - 200 m² 550,00 euro 

200 m² - 250 m² 600,00 euro 

250 m² - 300 m² 650,00 euro 

> 300 m² 700,00 euro 

 

De toelage moet gebruikt worden voor werken in het kader van de brandveiligheid, toestellen inbegrepen. 

 

Na uitvoering van de werken dient de aanwending van de subsidie gestaafd te worden met facturen op 

naam van de jeugdvereniging en een kopie van het rekeningafschrift, waarop de betaling van de factuur 
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vermeld staat, moet als bewijs toegevoegd worden. Deze facturen moeten binnen de 6 maanden na het 

verkrijgen van de subsidie ingediend worden bij de stad Herentals. 

 

Enkel facturen van kosten die gemaakt werden om de brandveiligheid van het lokaal te verbeteren, zullen 

aanvaard worden. 

 

Het college van burgemeester en schepenen, als uitvoerend orgaan, beoordeelt de ontvangen facturen en 

in voorkomend geval de noodzaak tot (gedeeltelijke) terugvordering van de uitgekeerde bedragen indien 

de ter beschikking gestelde financiële middelen niet zijn opgebruikt of niet gebruikt zijn voor de daartoe 

bestemde doelen. 

 

De impulssubsidie brandveiligheid is cumuleerbaar met het subsidiereglement jeugdinfrastructuur. Voor 

grotere uitgaven ten behoeve van de brandveiligheid kan de vereniging op dit reglement terugvallen. 

B. TERUGBETALING KEURINGEN 

DEEL 1: KEURINGEN JEUGDINFRASTRUCTUUR 

WAT 

Volgende kosten komen voor terugbetaling in aanmerking: 

 

De kosten voor keuringen, uitgevoerd door een erkend keuringsorganisme, die noodzakelijk zijn om te 

komen tot een positief brandinspectieverslag. Dit zijn onder meer de keuring van brandblusapparaten, de 

elektrische installatie , de gasinstallaties  en stookolietanks. 

 

Volgende kosten komen niet voor terugbetaling in aanmerking: 

 

De kosten noodzakelijk om een positief attest te kunnen verkrijgen zoals aanpassingswerken. Hiervoor kan 

eventueel wel beroep gedaan worden op de impulssubsidie brandveiligheid of het subsidiereglement 

jeugdinfrastructuur. 

UITBETALING 

 

De kosten voor de keuring worden volledig terugbetaald. 

De vereniging kan maximaal éénmaal per jaar om de terugbetaling van keuringen vragen. De verenigingen 

worden aangeraden om minimum de wettelijke termijnen van de reglementaire periodieke controles te 

respecteren: 

- brandblusmiddelen, gasinstallaties, verwarmingsinstallaties, schoorstenen en rookkanalen moeten 

jaarlijks aan een grondige controle onderworpen worden; 

- de elektrische installatie dient ten minste vijfjaarlijks gekeurd te worden. 

AANVRAAG EN TOEZEGGING 

De aanvraag van de terugbetaling van de keuring kan ingediend worden na de keuring en moet vergezeld 

zijn van een kopie van de nodige bewijsstukken op naam van de vereniging. 

Aanvragen kunnen ingediend worden tot een jaar na de keuring. 

DEEL 2: KEURINGEN MOBIELE INSTALLATIES 

WAT 

De kosten voor keuringen van mobiele gas – en elektriciteitstoestellen die regelmatig voor de werking 

gebruikt worden zoals gasbekkens komen in aanmerking voor terugbetaling. 
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UITBETALING 

De stad Herentals organiseert deze keuring voor de jeugdverenigingen. Alle toestellen die de vereniging wil 

laten keuren, worden jaarlijks op één moment verzameld en gekeurd. De kosten van deze keuring zijn ten 

laste van de stad binnen de grenzen van de kredieten die bestemd zijn voor de subsidie brandveiligheid 

jeugdlokalen. 

AANVRAAGPROCEDURE 

De verenigingen krijgen een aanvraagformulier toegestuurd waarmee zij zich kunnen inschrijven voor de 

keuring. 

De verenigingen zorgen er zelf voor dat het materiaal dat zij willen laten keuren de dag van de keuring ter 

plaatse geraakt. 

 


