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District Merksem 

Subsidiereglement voor infrastructuursubsidies 

Geldig vanaf 01/01/2020  

Artikel 1 Doel 

Het  district Merksem wenst binnen de voorziene kredieten vastgelegd in het districtsbudget 

een financiële ondersteuning te geven voor infrastructuurwerken aan lokalen van 

verenigingen of bewonersgroepen die actief zijn in het socio-culturele veld van Merksem. Het 

doel van de infrastructuursubsidie is de investeringsdrempel te verlagen zodat verenigingen en 

bewonersgroepen gemakkelijker aanpassings- of herstellingswerken aan hun 

patrimonium kunnen uitvoeren of hun lokalen beter kunnen beveiligen.  

 

Artikel 2 Definities 

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis: 

Vereniging of bewonersgroep: een feitelijke vereniging of vereniging zonder winstoogmerk, 

met een sociaal of cultureel oogmerk of met het oog op jeugd- of seniorenwerking. 

Verenigingslokaal: een gebouw in eigendom, concessie, huur of bruikleen dat hoofdzakelijk 

bestemd is voor gebruik van de verenigings- of bewonersgroep activiteiten (kantine, 

opslagruimte voor materiaal, vergaderruimte, verenigingsruimte,…) en dat geen private 

woning is. 

Artikel 3 Doelgroep  

Voor de subsidie(s)  komt (en) in aanmerking: 

 elke Merksemse vereniging of Merksemse bewonersgroep die houder is van een 

zakelijk of persoonlijk genotsrecht met betrekking tot een verenigingslokaal in 

Merksem en hier nog minstens één jaar gebruik van kan maken vanaf het moment van 

de aanvraag van de subsidie;  

 elke Merksemse vereniging of Merksemse bewonersgroep die eigenaar is van een 

verenigingslokaal in Merksem en zich ertoe verbindt het pand niet te vervreemden of 

te verkopen binnen de drie jaar volgend op de aanvraag van de subsidie; 

 erkende sportverenigingen die een beroep kunnen doen op de infrastructuursubsidies 

van de stad Antwerpen worden uitgesloten in dit reglement. 

Artikel 4 Toepassingsgebied 

De subsidie is van toepassing op alle doelgroepen opgesomd in artikel 3 die minstens sinds 

één jaar gevestigd zijn en hun kernactiviteiten uitoefenen op het grondgebied van het district 

Merksem. 
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Artikel 5 Werken die voor subsidiëring in aanmerking komen 

Het district Merksem  kan een subsidie verlenen voor de volgende werken: 

 aanpassings- en herstellingswerken aan een verenigingslokaal;  

 werken in kader van het functioneel beveiligen van een verenigingslokaal. 

Artikel 6 Subsidiebedrag  

6.1 Het district Merksem geeft een subsidie ten belope van maximum 70% van de aanvaarde 

factuurbedragen en bedraagt maximum 20.000,00 EUR.  

De globale investering, waarvoor de aanvraag is ingediend, moet minstens 250,00 EUR 

bedragen.  

 

Per budgetjaar kunnen subsidies alleen worden toegekend binnen de grenzen van het 

beschikbare budget. 

6.2. De subsidie is niet cumuleerbaar met 

6.2.1. subsidies van derden voor dezelfde bewezen uitgaven 

6.2.2. subsidies van de stad Antwerpen of één van haar districten voor dezelfde bewezen 

uitgaven 

6.3. het totaal van de bekomen subsidies mag niet meer bedragen dan 80% van de 

investeringsuitgaven 

6.4. de btw komt voor subsidiëring in aanmerking in de mate dat deze voor de aanvrager niet 

aftrekbaar is. 

Artikel 7 Aanvraag  

De aanvraag voor de subsidie moet bij het district Merksem elektronisch worden ingediend 

via de verenigingendatabank.  

In de aanvraag moeten minstens de volgende gegevens en/of documenten worden 

meegedeeld:  

 omschrijving van de werken; 

 begroting met een kostenraming en minimum drie gedetailleerde offertes tenzij dit 

onmogelijk is door de hoogdringendheid van de herstellingswerken; 

 kopie van de polis van de brandverzekering en een bewijs van betaling van de premie 

voor de lopende periode; 

 kopie van een stedenbouwkundige vergunning indien deze noodzakelijk is voor de uit 

te voeren werken; 

 opgave van aanvraag van subsidies bij andere instanties voor dezelfde werken; 

 Indien een feitelijke vereniging 
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naam, adres, telefoon, emailadres van de natuurlijke persoon die zich 

verantwoordelijk stelt voor de verplichtingen van de feitelijke vereniging in 

verband met de toelage-aanvraag; 

lijst van de bestuursleden; 

financieel verslag van de vereniging; 

bankrekeningnummer van de feitelijke vereniging. 

 Indien een rechtspersoon 

naam, adres, telefoon en emailadres van de vertegenwoordiger; 

geactualiseerde en gecoördineerde versie van de statuten;  

jaarverslag met balans en resultatenrekening;  

begroting; 

ondernemingsnummer; 

bankrekeningnummer van de rechtspersoon. 

 de aanvrager is verantwoordelijk voor het bekomen van alle noodzakelijke 

vergunningen en/of toelatingen. 

Aanvraagformulieren zijn terug te vinden op de website van de stad Antwerpen en het district 

Merksem. 

Artikel 8 Ontvangstbevestiging en ontvangstmelding  

8.1. Digitaal ingediende aanvragen ontvangen een automatische, digitale bevestiging van 

ontvangst. Deze ontvangstbevestiging betekent alleen dat de aanvraag goed werd ontvangen, 

zonder de volledigheid van het dossier al te controleren. 

8.2. Wanneer de subsidieaanvraag onvolledig is, brengt het district de aanvrager per email op 

de hoogte dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie moet worden 

overgemaakt binnen een termijn van 3 maanden. 

Artikel 9 Beslissing 

Het bevoegde orgaan beslist over de subsidieaanvraag binnen een termijn van 60 

kalenderdagen na de datum van het vervolledigen van het dossier. 

Indien gerechtvaardigd mag de termijn éénmalig voor maximaal dezelfde duur worden 

verlengd door het bevoegde orgaan. De verlenging en de duur ervan worden met redenen 

omkleed en worden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn ter kennis van de 

aanvrager gebracht. 

Artikel 10 Gebruik van de subsidie  

Iedere begunstigde van een subsidie moet deze gebruiken voor het doel waarvoor zij is 

toegekend en beheren als een goede huisvader.  

 

Artikel 11 Verantwoording en controle  
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Binnen 18 maanden na de datum van de goedkeuring van de subsidie dient de aanvrager de 

werken te voltooien en moeten volgende verantwoordingsstukken worden ingediend: 

 Financiële verantwoordingsstukken 

Het districtscollege kan deze termijn met zes maanden verlengen, mits een gemotiveerde 

aanvraag van de vereniging of bewonersgroep. 

Op eenvoudig verzoek van het district bezorgt de begunstigde  bijkomende informatie aan het 

district. 

Controles kunnen uitgevoerd worden door afgevaardigden van het district of door hen 

aangestelden. 

Artikel 12 Betaling 

De subsidie zal binnen een termijn van 21 kalenderdagen na het indienen van de 

verantwoordingsstukken worden betaald. 

Het bevoegd orgaan kan een voorschot uitbetalen op basis van een door de aanvrager 

ondertekende offerte indien de aanvrager hiertoe een gemotiveerd verzoek heeft ingediend. 

Een subsidie zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste 

vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.  

Artikel 13 Sancties  

In de volgende gevallen kan het districtscollege beslissen de reeds betaalde subsidie geheel of 

gedeeltelijk terug te vorderen of de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk niet uit te 

betalen: 

 Indien de subsidie geheel of gedeeltelijk niet gebruikt wordt voor het doel waarvoor ze 

is toegekend en/of het gebruik ervan niet verantwoord wordt; 

 Als de gevraagde verantwoordingsstukken niet, niet tijdig of niet volledig worden 

ingediend; 

 Als de begunstigde zich verzet tegen een controle of deze bemoeilijkt; 

 Als binnen de drie jaar na aanvraag van de subsidie de aanvrager met zijn werking 

ophoudt, of het gebouw verlaat of verkoopt tenzij het lokaal wordt betrokken door een 

andere Merksemse vereniging of bewonersgroep; 

 In geval van fraude of valse verklaringen kan het districtscollege bijkomend beslissen 

om in de toekomst geen subsidies meer toe te staan. 

 

Artikel 14 Fundamentele vrijheden  

Ieder die een subsidie van de stad of het district ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks 

gebruik maakt van stedelijke infrastructuur, neemt het engagement op zich om op een 

constructieve manier mee te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder 
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onderscheid, met respect voor elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de 

volstrekte naleving van de wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. 

De subsidie of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt 

steeds tot sancties zoals: 

 weigeren of terugvorderen van de subsidie; 

 éénzijdig beëindigen van de samenwerking; 

 verhuurverbod in alle stedelijke centra; 

 weigering logistieke ondersteuning. 

Het district kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar 

aanleiding van de opgelegde sancties. 

Artikel 15 Van toepassing zijnde regelgeving  

Op het verlenen van subsidies volgens dit reglement is de wet van 14 november 1983 

‘houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen’  

Artikel 16 Opheffingsbepalingen  

Dit reglement vervangt  

 het toelagereglement voor de beveiliging van verenigingslokalen zoals goedgekeurd 

door de districtsraad van Merksem op 15 mei 2014 (jaarnummer 27); 

 het artikel 2.2 van het subsidiereglement voor de jeugd zoals goedgekeurd door de 

districtsraad van Merksem op 19 april  2018 (jaarnummer 27); 

 het artikel 21§2 van het reglement ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven 

die bijdragen tot een leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven zoals 

goedgekeurd door de districtsraad van Merksem op 19 april 2018 (jaarnummer 30). 

Artikel 17 Overgangsbepalingen  

Subsidies die in 2019 worden aangevraagd onder de reglementen opgesomd onder artikel 16 

zullen volgens de bepalingen opgenomen in die reglementen verder behandeld en uitbetaald 

worden. 

Artikel 18 Inwerkingtreding  

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.  


