Reglement voor het bekomen van een tussenkomst in de huur van lokalen
en in de werkingskosten van lokalen, gebruikt door de Berchemse verenigingen voor senioren
1. Algemeen en voorwaarden
Binnen het raam van de beschikbare kredieten verleent het district Berchem een tussenkomst
in de huur van lokalen en in de werkingskosten van lokalen gebruikt door de Berchemse
verenigingen voor senioren aan deze verenigingen voor senioren (dit zijn personen die de
leeftijd van 55 jaar bereikt hebben) met werking te Berchem, die:
• tenminste 25 (vijfentwintig) leden tellen, wonende in het district Berchem;
• lid zijn van de seniorenraad van het district Berchem;
• niet gebonden zijn aan een politieke partij of aan een bedrijf.
• Het gebruik van de locatie waarvoor de vereniging tussenkomst vraagt moet rechtstreeks
verbonden zijn aan de activiteiten van de vereniging. Deze locatie wordt minstens 6 keer
per jaar gebruikt, behalve indien het gaat om een occasionele huur.
De subsidie van het district kan aanvullend zijn op de toelage van een andere overheid.
Echter, er mag nooit sprake zijn van een dubbele subsidiëring. De vereniging mag dus nooit
meer dan 100% van de gemaakte kosten laten subsidiëren.

2. Aard van de kosten
Huurkosten kunnen ingebracht worden als de seniorenvereniging lokalen dient te huren voor
activiteiten.
Volgende kosten kunnen ingebracht worden indien de seniorenvereniging het lokaal in
kwestie bezit of exclusief in huur heeft:
- gas, water, elektriciteit, andere verwarmingskosten;
- kosten voor onderhoud bvb onderhoud verwarmingsinstallatie; kosten voor poetsen van
het lokaal
- verzekeringen en eventuele patrimoniumbelastingen
Indien het lokaal niet exclusief in huur is kunnen de kosten verrekend worden als er sluitend
bewijs ingediend wordt betreffende welke kosten specifiek ten laste vallen van de vereniging
die de aanvraag voor tussenkomst indient.
3. Verdeling van het jaarlijks vastgesteld begrotingskrediet
Het jaarlijks vastgesteld begrotingskrediet wordt als volgt verdeeld:
Vastgesteld begrotingskrediet X

Uitgaven vereniging_______
Totaal uitgaven van alle verenigingen
Het district betaalt een maximum van 75% van de gemaakte kosten terug.

4. De aanvraag van de subsidie
De verenigingen dienen hun aanvraag in via het daartoe bestemde formulier. Indienen
gebeurt bij het districtshuis Berchem - afdeling seniorenbeleid - Grotesteenweg 150, 2600

Berchem of via BE_SL_SEN@stad.antwerpen.be. Dit ten laatste op 28 februari van het
kalenderjaar, volgend op het jaar waarin de uitgaven gebeurden.

5. Toe te voegen documenten
De verenigingen voegen bij hun aanvraag volgende documenten toe:
o de bewijzen voor de gemaakte kosten:
 kopies van de betaalbewijzen betreffende de huur van het lokaal/de lokalen
 kopies van de betaalbewijzen van gas, water, elektriciteit, andere
verwarmingskosten, kosten voor onderhoud, verzekeringen en eventuele
patrimoniumbelastingen
De verenigingen moeten het gebruik van de toelage rechtvaardigen en daartoe de controle van
het districtsbestuur aanvaarden, en zich schikken naar de opmerkingen die hun door of
namens het districtscollege van Berchem worden gemaakt.

6. Procedure
•
•
•

•

De districtsraad delegeert de bevoegdheid tot uitvoering van het reglement aan het
districtscollege.
De districtssecretaris legt de subsidieaanvragen voor aan het districtscollege samen met
zijn gemotiveerd advies.
Het districtscollege oordeelt op gemotiveerde wijze over de goedkeuring of weigering van
het toekennen van de subsidie op basis van de door de aanvrager voorgelegde stukken.
De beslissing tot het toekennen van een subsidie vermeldt onder meer:
- financiële tabel met het bedrag van de subsidie;
- de aard van de subsidie;
- de aanwendingsvoorwaarden;
- de verantwoordingsstukken die van de begunstigde worden geëist;
- de termijn waarbinnen deze verantwoordingsstukken moeten worden overgemaakt;
- het gemotiveerd advies van de districtssecretaris.
De beslissing over de definitieve toekenning of weigering van de subsidie wordt ten
laatste 2 maanden na het indienen van de aanvraag schriftelijk aan de aanvrager gezonden,
met vermelding van de mogelijkheid voor de aanvrager tot het instellen van een beroep
tegen de beslissing van het districtscollege bij de Raad van State binnen de termijn van 60
dagen na ontvangst van de beslissing. Dergelijk verzoekschrift tot vernietiging, al dan niet
vergezeld van een vordering tot schorsing, moet aangetekend worden verstuurd.
De uitbetaling van het toegekende bedrag gebeurt binnen de drie maanden na goedkeuring
door het districtscollege.

7. Naleving en controle
De afgevaardigden van het district zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van
de door het districtscollege vastgelegde modaliteiten en voor de controle op de aanwending
van de subsidie.

Ze behouden zich het recht voor ten allen tijde aanvullende inlichtingen en bewijsstukken aan
de gesubsidieerde verenigingen op te vragen, overeenkomstig de wet van 14 november 1983
betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

8. Weigering tot uitbetaling of terugbetaling
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden van dit
reglement niet werden nageleefd, kan het districtscollege van Berchem beslissen voor
desbetreffend jaar geen toelage toe te kennen, of de reeds toegekende toelage geheel of
gedeeltelijk van de vereniging terug te vorderen.

9. Uitzonderingen
Het districtscollege van Berchem doet uitspraak over de in dit reglement niet voorziene
gevallen.

10. Geldigheid
Dit reglement gaat in op 1 januari 2014 en is geldig tot 31 december 2019.
Voor zover er in dit reglement niet van wordt afgeweken, zijn de bepalingen van de wet van
14 november 1983 op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen én het
algemeen stedelijk reglement op de toelagen (Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006)
van toepassing.

11. Vrijwaringsclausule
Ieder die een subsidie van de stad 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 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
De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar
aanleiding van de opgelegde sancties.

