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Ondersteuningsreglement: huur- en 

impulsondersteuning verenigingen ivm 

coronamaatregelen  

1. Naam ondersteuningsproduct 

Huur- en impulsondersteuning verenigingen ivm coronamaatregelen 

2. Definities 

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

Ondersteuningsverstrekker: diegene die de ondersteuning geeft. 

Vereniging: een vereniging zonder winstoogmerk of een feitelijke vereniging.  

3. Ondersteuningsverstrekker 

De ondersteuning wordt verleend door district Borgerhout. 

4. Ingangsdatum 

Dit ondersteuningsreglement treedt in werking op 1/12/2020. 

5. Einddatum 

Dit ondersteuningsreglement eindigt op 31/12/2021. 

6. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning 

Om de ondersteuning aan te vragen moet de ontvanger aan de volgende voorwaarden 

voldoen:  

• Minstens de helft van hun activiteiten of projecten worden uitgeoefend op het grondgebied 

van het district Borgerhout  

• Indien bovenstaande niet geldt: minstens 33% van de leden zijn woonachtig in het district 

Borgerhout  

• Indien bovenstaande niet geldt: het adres van de hoofdlocatie van de werking is gelegen 

op het grondgebied van het district Borgerhout  

 

Bij twijfel zal overleg gepleegd worden tussen de betrokken districten van de Stad 

Antwerpen. 
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7. Wat komt in aanmerking voor de ondersteuning 

• Maandelijkse huurkosten in de private markt voor de periode van 14 maart 2020 tem 30 

juni 2021  

• Gemaakte kosten voor de heropstart van de werking op een veilige manier (vb. 

mondmaskers, poetsmateriaal, extra poetshulp, of ander materiaal aangekocht of ingezet in 

het kader van de verhoogde hygiëne- en veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de 

corona pandemie).  

8. Voorwaarden voor de ondersteuning 

Om de ondersteuning te krijgen moet aan deze voorwaarden worden voldaan: 

• Er wordt enkel een tussenkomst voorzien voor die zaken/organisaties die niet bij een 

andere instantie/overheid een aanvraag konden indienen voor tegemoetkoming voor 

ondersteuning zoals omschreven in art. 7 van dit reglement, los van het feit of deze 

aanvraag al dan niet gebeurd is. 

• De bewijsstukken van huurgelden en eventuele extra uitgaven voor een veilige heropstart 

dienen betrekking te hebben op de periode tussen 14/03/2020 tot en met 30/06/2021. 

• Er wordt enkel ondersteuning in huurgelden voorzien als de activiteiten niet of gedeeltelijk 

mochten doorgaan 

• Er wordt enkel tussenkomst voorzien voor bewezen, reeds gedane uitgaven. 

9. Beoordeling van de aanvraag  

Het bevoegde orgaan neemt een beslissing over de toekenning van deze ondersteuning 

binnen een termijn van 30 dagen na afsluit van de indienronde. De aanvrager wordt digitaal 

op de hoogte gesteld van deze beslissing.  

10. Maximum bedrag voor de ondersteuning 

De maximale ondersteuning bedraagt: 

In geval van de huurondersteuning:  

- maximum 75% van de totale huurkost van de maanden waarin de activiteiten niet konden 

plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen  

- maximum 50% van de totale huurkost van de maanden waarin slechts een gedeeltelijke 

heropening mogelijk was, zonder de gebruikelijke inkomsten (tickets, cafetaria, …)  

 

In geval van de impulsondersteuning:  

- maximum 150 euro.  

Beide ondersteuningen kunnen cumulatief aangevraagd worden.  

 

Per aanvraagronde wordt bekeken of het aantal aanvaarde aanvragen de jaarlijkse 

kredieten van de aanpassing van het meerjarenplan overschrijdt. In voorkomend geval 
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bepaalt het districtscollege een coëfficiënt volgens dewelke de ondersteuning zal worden 

toegekend.  

11. Termijnen voor de betaling van de ondersteuning 

De toelage zal binnen een termijn van 14 kalenderdagen na goedkeuring van het 

aanvraagdossier worden uitbetaald.  

12. Verantwoording 

In geval van de huurondersteuning:  

• Huurcontract  

• Betalingsbewijzen van de huur voor de betreffende maanden  

• Overzicht van de maanden waarop de werking de activiteiten niet konden doorgaan 

• Overzicht van de maanden waarop de werking slecht gedeeltelijk kon doorgaan  

• Verklaring op eer dat voor deze huur geen compensatie verkregen werd bij een andere 

instantie/overheid.  

 

In geval van de impulsondersteuning voor veilige heropstart:  

• Opgave van gemaakte kosten en de reden van de gemaakte kost in kader van de 

heropstart;  

• Andere aangevraagde toelagen voor hetzelfde doel, indien van toepassing;  

• De gewenste ondersteuning 

Verder dient de volgende informatie over de aanvrager ter beschikking gesteld te worden: 

● indien het een rechtspersoon betreft 

○ kopie van de geldende statuten met verwijzing naar hun publicatiedatum in 

het Belgisch Staatsblad 

○ de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de namens de 

rechtspersoon gemandateerde bestuurder, die ook de aanvraag ondertekent 

○ de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de door de raad van 

bestuur aangestelde gevolmachtigden voor dagelijks bestuur 

○ het bankrekeningnummer van de rechtspersoon 

○ het laatst goedgekeurde jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, 

toelichting bij de rekeningen en een activiteitenverslag 

○ de laatst goedgekeurde begroting 

○ het BTW-statuut 

● indien het een feitelijke vereniging betreft 

○ een lijst van de bestuursleden (indien beschikbaar) 

○ de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de aanvrager, die de 

aanvraag ondertekent en persoonlijk verantwoordelijk is voor de aanvraag en 

de verdere opvolging en verantwoording van de aanwending van de toelage 

○ het bankrekeningnummer van de feitelijke vereniging dat niet het 

rekeningnummer mag zijn van een natuurlijke persoon. Samen met het 

bankrekeningnummer wordt ook een bankbewijs bezorgd. 
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○ een verslag over de financiële toestand van de vereniging (indien 

beschikbaar). 

De aanvraagformulieren zijn digitaal terug te vinden op de website van de 

ondersteuningsverstrekker en digitaal in te dienen.  

13. Indienen van de aanvraag tot ondersteuning 

Een vereniging kan maximaal twee keer een aanvraag indienen op basis van dit reglement.  

Aanvragen voor een ondersteuning in de kosten:  

o gemaakt van 14/03/2020 t.e.m. 31/12/2020, worden ten laatste ingediend op 31/1/2021;  

o gemaakt van 1/01/2021 t.e.m. 30/06/2021, worden ten laatste ingediend op 31/07/2021.  

 

14. Wettelijke basis 

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing op dit reglement, evenals alle andere 

toepasselijke wettelijke regels.  

Het Kaderbesluit ondersteuningsbesluit van 26 oktober 2020.  

 

 

 

 


