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Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het college van burgemeester en schepenen nam op maandag 9 september 2019  kennis van het 
ontwerpsubsidiereglement voor betere en veilige infrastructuur voor verenigingen. Het nieuwe 
reglement werd op dinsdag 10 september 2019 voorgelegd aan de verenigingen, adviesraden en 
geïnteresseerden. 
Het beheersorgaan en de jeugd-, sport- , en cultuurraad hebben hun advies voor 14 oktober 2019 
aan het stadsbestuur bezorgd.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Herentals heeft vier reglementen voor de verbeteringen van de infrastructuur van verenigingen. 
Deze reglementen zijn telkens opgemaakt en gericht naar één bepaalde groep verenigingen zoals 
jeugd of sport. Er wordt één reglement geschreven dat van toepassing is op elke erkende Herentalse 
vereniging met eigen infrastructuur. In dit nieuwe reglement zijn de voorwaarden uit voorgaande 
reglementen samengesteld en vernieuwd. De financiering voor brandveiligheid werd vereenvoudigd 



door de oppervlakte van de lokalen niet meer op te nemen als criteria maar één uniform bedrag te 
voorzien.

De adviesraden gaven geen inhoudelijke opmerkingen op het subsidiereglement voor betere en 
veilige infrastructuur voor verenigingen. 

Besluit

De gemeenteraad keurt volgend reglement goed: 

Subsidies 2020-2025

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR BETERE EN VEILIGE INFRASTRUCTUUR VOOR VERENIGINGEN

1. Periode

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

2. Doel

 In Herentals hebben verenigingen een werking in kwalitatieve en brandveilige infrastructuur.
 De stad ondersteunt de bouw van nieuwe lokalen voor Herentalse verenigingen.

3. Doelgroep

Het reglement kan ingeroepen worden door:

 Erkende Herentalse verenigingen volgens het erkenningsreglement van de stad Herentals, 
bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen die:

o de brandveiligheid van hun infrastructuur verbeteren
o structurele verbeterings- en/of aanpassingswerken uitvoeren aan hun infrastructuur
o investeren in de nieuwbouw of ingrijpende renovatie van hun infrastructuur.

4. Voorwaarden

Voor de verbetering van de brandveiligheid van de infrastructuur:

 Volgende investeringen in de brandveiligheid van het lokaal komen in aanmerking:
o brandblusmiddelen
o signalisatie en evacuatie
o veiligheidsverlichting
o brandwerende deuren
o opslag van gevaarlijke producten zoals gasflessen

 Volgende keuringen uitgevoerd door een erkende keuringsfirma komen in aanmerking:
o brandblusapparaten
o de elektrische installatie
o de gasinstallatie
o de stookolietanks
o andere keuringen noodzakelijk om te komen tot een positief brandinspectieverslag.



Voor structurele verbeterings- en/of aanpassingswerken aan de infrastructuur:

 De werken zijn een aanpassing- en/of verbouwing- en/of saneringswerken en/of 
energetische verbeteringen aan de infrastructuur van de verenigingen noodzakelijk voor de 
veiligheid of de goede staat.

 De toelage kan niet aangewend worden voor verfraaiingswerken, werken aan de cafetaria’s, 
horecavoorzieningen of woongedeelten.

 De vereniging moet in het bezit zijn van een omgevingsvergunning conform de wetgeving op 
stedenbouw.

 De vereniging moet de infrastructuur waaraan de werken gebeuren in eigendom, erfpacht, 
recht van opstal, vruchtgebruik of in huur hebben. Op datum van de subsidieaanvraag moet 
de vereniging zich engageren om hun werking voor de volgende 9 jaar te organiseren in de 
betrokken accommodatie en moet het contract van erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik 
of huur nog minstens voor een periode van 9 jaar lopen.

 Het bijvoegen van drie prijsoffertes is nodig bij werken die uitgevoerd worden door een 
aannemer of wanneer de materiaalkosten meer dan 1.000 euro bedragen.

 Een vereniging kan slechts één aanvraag per kalenderjaar indienen.
 De bankrekening moet op de naam van de vzw of rechtspersoon staan.

Voor nieuwbouw of ingrijpende renovatie van de infrastructuur:

 Het gebouw moet hoofdzakelijk aangewend worden ten gunste van één of meerdere 
verenigingen voor hun vrijetijdsbeoefening. Als het gebouw binnen een periode van 10 jaar 
niet langer aan deze voorwaarde voldoet, zal de verkregen subsidie proportioneel moeten 
terugbetaald worden.

 In het bijzonder wordt elke regelmatige bewoning van het gebouw uitgesloten.
 De vereniging of zijn rechtsopvolger moet zowel op het ogenblik van de aanvraagperiode van 

10 jaar na ontvangst van het subsidiebedrag een erkende vereniging zijn. Als de vereniging 
binnen deze periode van 10 jaar niet langer aan deze voorwaarde voldoet, zal zij 
proportioneel  de verkregen subsidies moeten terugbetalen.

 De bankrekening moet op naam van de vzw of de rechtspersoon staan.
 De vereniging heeft het perceel grond waarop het nieuwe lokaal wordt gebouwd in 

eigendom of erfpacht. De geldigheidsduur van de erfpacht of duurtijd van de eventuele 
leningen voor de financiering van de betrokken nieuwbouw loopt nog minstens 15 jaar. De 
vzw of rechtspersoon kan het perceel grond ook huren waarbij de huurovereenkomst of de 
duurtijd van eventuele leningen door de financiering van de betrokken nieuwbouw nog 
minstens voor 15 jaar geldt.

 De vzw of rechtspersoon is in het bezit van een omgevingsvergunning, afgeleverd zoals 
voorzien in de wetgeving van de stedenbouw. De vereniging sluit alle noodzakelijke 
verzekeringen af en realiseert een nieuwbouw volgens alle wettelijke bepalingen en 
verplichtingen, verordeningen en gebruiken.

 De aanvraag moet gebeuren voor de aanvang van de werken.
 De noodzakelijkheid van de werken moet blijken uit de aanvraag zoals hieronder 

geformuleerd.
 Het is niet mogelijk om een subsidie voor nieuwbouw of ingrijpende renovatie te cumuleren 

met een subsidie voor structurele verbeterings- en/of aanpassingswerken aan de 
infrastructuur.



5. Aanvraag

De aanvrager vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier op de website van stad Herentals. Dit 
moet gebeuren voor de subsidie voor verbeteringen van de brandveiligheid van de infrastructuur ten 
laatste op 30 september.

De aanvragen voor een subsidie voor structurele verbeterings- en/of aanpassingswerken en de 
investering in nieuwbouw of ingrijpende renovatie kunnen het hele jaar door ingediend worden.

De subsidie kan aangevraagd worden voor:

 de verbetering van de brandveiligheid.
1. Voor de investering in de brandveiligheid van het lokaal zijn onderstaande 

verantwoordingsdocumenten verplicht:

 naam en adres van de vereniging en de verantwoordelijke
 een summiere beschrijving van de geplande werken met bijhorende prijs van 

een professionele aanbieder.

2. Voor de terugbetaling van kosten voor keuringen, uitgevoerd door een erkend 
keuringsorganisme, zijn onderstaande verantwoordingsdocumenten verplicht:

 naam en adres van de vereniging en de verantwoordelijke
 een beschrijving van de geplande keuringen met bijhorende prijs van een 

professionele aanbieder.
  structurele verbeterings- en/of aanpassingswerken uitgevoerd aan de infrastructuur. 

Onderstaande verantwoordingsdocumenten zijn verplicht:
o naam en adres van de vereniging en de verantwoordelijke
o een plan van het gebouw en de terreinen
o eigen beschikbare middelen van de verenigingen (= minimum 25 % van de totale 

kostprijs)
o een financieel plan en een werkplan met duidelijke omschrijving van de werken, de 

te gebruiken materialen, de prijsoffertes van de leveranciers of aannemers, de 
tijdlimieten die men vooropstelt, welk bedrag de vereniging zelf zal financieren

o een afschrift van de omgevingsvergunning indien vereist
o een afschrift van het eigendomsrecht, erfpacht, recht van opstal, vruchtgebruik of 

huur van de infrastructuur
o de verantwoording en noodzaak voor de uitvoering van de werken.

  de investering in de nieuwbouw of ingrijpende renovatie van de infrastructuur. 
Onderstaande verantwoordingsdocumenten zijn verplicht:

o naam en adres van de vereniging en de verantwoordelijke
o een voorstelling van de vereniging (geschiedenis, ledenaantal van de voorbije jaren, 

…)
o een verantwoording van het project met een uitgewerkte visie van hoe het bijdraagt 

aan de realisatie van de kerntaak van de vereniging en een meerwaarde is voor de 
vereniging in de toekomst

o een plan van de bouwwerken met een gedetailleerde raming
o een sluitend financieel plan van het project met specificering van inbreng van eigen 

of andere middelen
o een schriftelijke akkoord van de grondeigenaar over de voorgenomen werken



o in voorkomend geval de statuten van de vzw, zoals verschenen in het Belgisch 
Staatsblad samen met alle wijzigingen van deze statuten of attesten van 
lidmaatschap bij een overkoepelende vzw samen met de statuten en alle wijzigingen 
van deze statuten van deze overkoepelde vzw.

De subsidie bedraagt:

 100 % van de kostprijs voor de investering in de brandveiligheid van de infrastructuur met 
een maximum van 600 euro.
Enkel facturen van kosten die gemaakt werden om de brandveiligheid van het lokaal te 
verbeteren worden aanvaard.

 100 % van de kosten voor keuringen met een maximum van 250 euro per keuring.
 50 % van de kostprijs van de uitgevoerde werken voor de structurele verbeterings- en/of 

aanpassingswerken aan de infrastructuur. De subsidie bedraagt minimum 250 euro en 
maximum 6.000 euro.

 De investering in de nieuwbouw of ingrijpende renovatie van de infrastructuur bedraagt 
maximum 50 % van de geraamde kosten met een maximum van 35.000 euro.

6. Betaling

De subsidie wordt uitbetaald:

 voor de investering in de brandveiligheid van het lokaal:

Erkende Herentalse verenigingen volgens het erkenningsreglement van de stad Herentals, 
bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen kunnen éénmaal per jaar een bedrag 
opvragen bij de stad om te investeren in de brandveiligheid van het lokaal. Dit bedrag is gebaseerd 
op een prijsofferte voor de verwachte investering.

De vereniging moet niet prefinancieren maar krijgt het bedrag voor de uitvoering van de werken ter 
beschikking. Na de uitvoering van de werken moet de aanwending van de subsidie gestaafd worden 
met facturen op naam van de vereniging en een kopie van het rekeningafschrift waarop de betaling 
van de factuur vermeld staat. Deze bewijsstukken moeten binnen de 6 maanden na het verkrijgen 
van de subsidies ingediend worden.

  voor de terugbetaling van keuringen:

De kosten voor de keuring worden maximum één keer per jaar terugbetaald na het voorleggen van 
bewijsstukken van de gemaakte kosten.

  voor de structurele verbeterings- en/of aanpassingswerken uitgevoerd aan de 
 infrastructuur:

Tijdens de uitvoering van de bouwwerken kan een eerste schrijf van de toelage worden uitbetaald, 
die maximum 25 % van het totale subsidiebudget bedraagt. Dit gebeurt op vraag van de verenigingen 
op basis van foto’s van de geleverde werken.

Na het beëindigen van de werken wordt de volledige toelage uitbetaald na de ontvangst van een 
volledige afrekening van de kosten, vergezeld van de nodige bewijsstukken.



  voor de investering in nieuwbouw of ingrijpende renovatie uitgevoerd aan de infrastructuur:

Voor de start van de werken kan er een eerste schijf van de toelage worden uitbetaald. Deze schijf 
wordt beperkt tot maximum 25 % van de subsidie.

De uitbetaling van de volledige of resterende toelage gebeurt nadat de vereniging facturen ten 
belope van de reeds uitbetaalde schijven (op naam van de vzw of rechtspersoon) heeft 
binnengebracht bij de stad en eventueel een controle van de reeds uitgevoerde werken is gebeurd.

Men heeft de mogelijkheid om tijdens de uitvoering van de werken tot 90 % van de subsidie te 
ontvangen. Als de eerste schijf van 25 % is verkregen, worden verdere schijven pas overgemaakt na 
indienen van facturen voor de eerste schijf van 25 %. De overige 10 % wordt pas uitbetaald als het 
gebouw gebruiksklaar is.

Voor het bepalen van de toelage komen enkel de materiaalkosten, die onlosmakelijk verbonden zijn 
aan het lokaal of terrein, in aanmerking voor zover zij effectief met facturen kunnen bewezen 
worden. Enkel de kosten van materialen met een duurzaam karakter komen in aanmerking.

  De subsidiebedragen worden gereserveerd na goedkeuring van elke aanvraag.
  Met uitzondering van de investering in brandveiligheid en terugbetaling van keuringen, kan 

een nieuw project enkel worden goedgekeurd als er voldoende budgetten zijn en de 
resterende kredieten – na aanvraag - niet minder dan 1.200 euro bedragen.

Een subsidie voor een bedrag lager dan 50 euro wordt niet uitbetaald.

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.

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,
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de voorzitter
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