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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bart Michiels, 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; de heer Peter Bellens, schepen; mevrouw 
Anne-Mie Hendrickx, raadslid; de heer Jan Bertels, raadslid; mevrouw Liese Bergen, raadslid; 
mevrouw Els Sterckx, raadslid; de heer Peter Verpoorten, raadslid; mevrouw Bieke Baeten, raadslid; 
de heer Rutger Moons, raadslid; mevrouw Axana Ceulemans, raadslid; de heer Rob Lathouwers, 
raadslid; mevrouw Evelyn Breugelmans, raadslid; de heer Nick Kraft, raadslid; de heer Andreas 
Huyskens, raadslid; de heer Jennis Wagemans, raadslid; mevrouw Eva Brandwijk, raadslid; mevrouw 
Eva Kerkhofs, raadslid; mevrouw Susy Matthijs, raadslid; de heer Bart Lamers, raadslid; mevrouw 
Lore Wagemans, raadslid; de heer Tom Sluyts, raadslid ; mevrouw Priscilla Van Thielen, raadslid; de 
heer Tom Olyslaegers; de heer Dirk Soentjens, algemeen directeur 

Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Herentals heeft momenteel een premiestelsel voor toegankelijkheid voor horecagelegenheden. Dit 
reglement loopt af op 31 december 2019 en moet dus opnieuw gestemd worden. 

In het reglement zijn zeer veel technische bepalingen opgenomen die bovendien zeer strikt zijn 
waardoor dit reglement zeer uitzonderlijk werd ingeroepen. 

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
De plaatselijke horeca zorgt met andere sectoren (verenigingsleven, cultuur, sport ....) voor een 
bruisende stad. Ouders met een kinderwagen, mensen met een boodschappentrolley, ouderen, 
personen met een tijdelijke beperking of een handicap, willen hier ook aan deelnemen. Door het 
geven van een toegankelijkheidspremie wil de stad hierbij de handelaars helpen om hun zaak voor 
iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Herentals heeft een subsidiereglement premie 



toegankelijkheid horeca.  Dit reglement geldt tot 31 december 2019 en moet opnieuw gestemd 
worden. 

Het reglement werd aangepast aan het nieuwe sjabloon en het reglement werd ook inhoudelijk 
gewijzigd. 

Wijzigingen

 De technische bepalingen werden vervangen door een vermelding van criteria waarop de 
aanvraag geëvalueerd wordt. Bij de indiening van de aanvraag zullen de stedelijke diensten 
voortaan een advies overmaken aan het college van burgemeester en schepenen. Dit advies 
zal opgesteld worden op basis van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009. Mobiele of wegneembare constructies komen 
voortaan ook in aanmerking voor de subsidie zodat het niet noodzakelijk is steeds een 
aanzienlijke renovatie uit te voeren om in aanmerking te komen voor deze subsidie.

 In het vorige reglement kwamen enkel horecagelegenheden in aanmerking voor de subsidie. 
Dit werd uitgebreid naar alle commerciële winkels en horecagelegenheden.

Tariefsetting

De bepaling van de subsidie bleef ongewijzigd en bedraagt 100 % van de gemaakte kosten met een 
maximum van 2.000 euro.

Besluit

De gemeenteraad keurt volgend reglement goed:

Subsidies 2020-2025:

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR AANPASSINGSWERKEN TER BEVORDERING VAN DE 
TOEGANKELIJKHEID VOOR COMMERCIËLE WINKEL- EN HORECA-OPPERVLAKTE

1. Periode

Het reglement geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

2. Doel

De stad Herentals streeft ernaar de toegankelijkheid voor personen met een handicap tot 
commerciële winkels en horecagelegenheden te verhogen. De stad wil zo initiatieven door de 
eigenaar of uitbater die de toegankelijkheid tot de winkel of horecazaak verhoogt, financieel 
ondersteunen. Deze initiatieven worden afgetoetst aan criteria zoals bruikbaarheid, bereikbaarheid, 
betreedbaarheid en begrijpbaarheid.

3. Doelgroep

Het reglement kan ingeroepen worden door de eigenaar of uitbater van een winkel of horecazaak.

 4. Voorwaarden



De commerciële winkel of horecazaak heeft een permanent karakter en is gelegen op het 
grondgebied van Herentals.

Volgende aanvragen komen niet in aanmerking:

 Aanvragen ter ondersteuning van initiatieven in commerciële winkels en 
horecagelegenheden verbonden aan een gebouw dat in hoofdzaak gericht is op de opvang 
van mensen met mobiliteitsproblemen (bijvoorbeeld in een rusthuis, serviceflatcomplex, 
ziekenhuis, …).

 Aanvragen ingediend door overheden of publiekrechtelijke rechtspersonen.
 Aanvragen voor werken die opgelegd of vergund werden in het kader van een 

stedenbouwkundige- of omgevingsvergunning.

 Volgende initiatieven komen in aanmerking voor de subsidie:

 Het plaatsen van mobiele of wegneembare constructies met als doel de toegang voor 
personen met een beperkte mobiliteit te verhogen.

 Het aanleggen van een toegangsweg naar inkom en toilet. Volgende zaken worden in de 
beoordeling van de aanvraag geëvalueerd: verharding ondergrond, minimale breedte, 
aanwezigheid van versmallingen, vrije hoogte, drempels, dwarshelling, aanwezigheid van 
obstakels, niveauverschillen, dimensionering trap en/of helling.

 Het plaatsen of vervangen van (inkom)deuren. Volgende zaken worden in de beoordeling van 
de aanvraag geëvalueerd: aanwezigheid drempels, vrije doorgangsbreedte, vrije 
doorgangshoogte, draairuimte en opstelruimte voor en achter de deur, type deurgreep, 
bedieningsweerstand, toepassing van veiligheidsglas, kleurcontrasten.

 Het uitvoeren van aanpassingen van de toiletruimte. Volgende zaken worden in de 
beoordeling van de aanvraag geëvalueerd: bereikbaarheid, dimensionering helling, 
aanwezigheid drempels, ontwerp deur (zie boven), oppervlakte toiletruimte, 
manoeuvreerruimte, dimensionering en ontwerp toiletaccessoires, kleurcontrasten, 
verlichting.

Elke initiatief moet steeds een verbetering betekenen ten opzichte van de vroegere toestand.

Voor elke winkel of horecazaak kan slechts eenmalig een subsidie toegekend worden. Indien twee 
aanvragen voor dezelfde winkel of horecazaak onafhankelijk van elkaar worden ingediend, zal enkel 
de eerst ingediende aanvraag in aanmerking komen voor subsidie.

5. Aanvraag en grondslag

Tot een jaar na de laatste factuurdatum, van een factuur dat betrekking heeft op werken die in 
aanmerking komen voor deze subsidie, kan er een aanvraag ingediend worden. De aanvrager vraagt 
de subsidie aan via het aanvraagformulier op de website van de stad Herentals.  

De aanvraag omvat de door de uitbater of eigenaar van de winkel of horecagelegenheid reeds 
betaalde facturen, een duidelijke omschrijving van de uitgevoerde werken, het rekeningnummer 
waarop de subsidie overgeschreven moet worden bij toekenning en eventueel beeldmateriaal zoals 
foto’s of plannen. Hierop zal een technische controle uitgevoerd worden, eventueel ter plaatse. Op 
basis hiervan zullen de stedelijke diensten een advies overmaken aan het college van burgemeester 



en schepenen. Bij het opmaken van dit advies zal de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009 als basis dienen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist, op basis van het advies van de stedelijke 
diensten en de voorgelegde facturen over de toekenning van de subsidie.

Het stadsbestuur informeert de aanvrager over de genomen beslissing.

De subsidie bedraagt 100 % van de kostprijs voor de initiatieven die betrekking hebben op het 
optimaliseren van de toegankelijkheid voor personen met een handicap, met een maximum van 
2.000 euro.

6. Betaling

Op basis van het besluit van het college van burgemeester en schepenen wordt overgegaan tot de 
uitbetaling van de subsidie op een rekeningnummer dat werd opgegeven bij de subsidieaanvraag.

De subsidie wordt uitbetaald tot uitputting van het budget.

7. 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.

8. 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
- unaniem voor

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

de algemeen directeur 
Dirk Soentjens

de voorzitter
Bart Michiels


