
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

Zitting van donderdag 22 december 2022 

William Nijssen, Jean Levaux, Yolanda Daems: Schepenen 

Grégory Happart, Benoît Houbiers, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Lizzy Buijsen-Baillien, Alicia Dodemont, 

Alexandra van Gestel: Raadsleden 

Rik Tomsin: Voorzitter 

Joris Gaens: Burgemeester 

Kimberly Peeters: Algemeen directeur 

6. Subsidiereglement voor duurzame investeringen aan verenigingslokalen 

De raad 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn  

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht 

op de gemeenten en latere wijzigingen 

Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

Overwegende de algemeen stijgende energieprijzen en de algemeen stijgende prijzen van onderhoudswerken 

Overwegende dat de gemeente Voeren subsidies wil voorzien voor investeringen en werken aan 
verenigingslokalen, gericht op energie-efficiëntie en duurzaamheid  

Overwegende dat de aanwezigheid van moderne en aangepaste verenigingslokalen mede bepalend is voor het 
succes van vrijetijdsbeleving in de dorpen 

besluit 
 
Artikel 1 De gemeenteraad keurt het 'Subsidiereglement voor duurzame investeringen aan 

verenigingslokalen’ goed: 
 

Subsidiereglement voor duurzame investeringen aan verenigingslokalen 
 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Onderwerp 
De gemeenteraad kan subsidies toekennen voor duurzame investeringen aan verenigingslokalen, aan de door 
een erkende Voerense vereniging in het kader van voorziene kredieten in het meerjarenplan. 
 
Artikel 2 Aanvrager 
De vereniging die voor een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet over een V.Z.W.-structuur beschikken, 
in orde zijn met alle wettelijke bepalingen inzake de V.Z.W.-wetgeving en haar maatschappelijke zetel op het 
grondgebied van Voeren gevestigd hebben. 

De vereniging met een eigen lokaal bestaat minstens uit 10 leden en organiseert jaarlijks minstens vijf activiteiten 
in de gemeente (zoals sporttrainingen, georganiseerde activiteiten voor kinderen, socio-culturele activiteiten, 
enz.) of geeft het lokaal in bruikleen aan een vereniging die aan bovenstaande voorwaarden voldoet. 

Artikel 3 Toepassingsgebied 
Onder de in dit reglement nader te bepalen voorwaarden, kunnen door de in artikel 2 genoemde verenigingen 
aanvragen ingediend worden voor de subsidiëring van: 
a) duurzame investeringen; 
b) grote renovatie- en aanpassingswerken aan de accommodatie met een duurzaam karakter (incl. energie- en 
waterbesparende maatregelen) 
 
Artikel 4 Aanvraagprocedure 
4.1  Principeaanvraag 



De aanvrager richt een principeaanvraag ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vereniging, aan 
het college van burgemeester en schepenen waaruit de noodzaak van de aanvraag blijkt, vergezeld met een 
raming van de noodzakelijke uitgaven. 
Een principeaanvraag dient telkens het jaar voordien, ten laatste in de maand juni ingediend te worden zodat de 
gemeenteraad in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan de kredieten kan voorzien voor het jaar 
daarop, met een maximum van €30.000 per vereniging.  
 
Het college van burgemeester en schepenen beschikt over een termijn van 45 dagen om de noodzakelijkheid en 
de haalbaarheid van de aanvraag te onderzoeken. Het college van burgemeester en schepenen neemt een 
principieel besluit na advies van de dienst vrije tijd over de haalbaarheid en de noodzakelijkheid van het dossier 
en rekening houdende met de budgettaire middelen. 
De vereniging zal van het besluit schriftelijk op de hoogte gesteld worden en verdere richtlijnen en criteria 
verkrijgen waaraan ze zich dient te houden bij de realisatie van het dossier. 
Principeaanvragen die positief geëvalueerd worden, kunnen in het meerjarenplan ingeschreven worden en ter 
goedkeuring aan het college voorgelegd worden. Het indienen van een principeaanvraag, ontslaat de aanvrager 
in geen enkel geval van het samenstellen en indienen van een volledig dossier. 
 
4.2 Samenstellen volledige aanvraag 
Na het ontvangen van een gunstige principebeslissing moet de aanvrager een gemotiveerde aanvraag met 
behoefteplan schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, mede ondertekend door de 
voorzitter en de secretaris van de vereniging. 
 
De aanvraag bevat minstens volgende elementen : 

• een uitvoerige beschrijving van de behoefte aan de geplande investeringen, 

• plannen: een grondplan waaruit de oppervlakte blijkt. Indien het college van burgemeester en schepenen 
na onderzoek van de aanvraag hierom verzoekt, moet een door de architect opgesteld plan worden 
voorgelegd,  

• gedetailleerde prijsraming met vermelding van : 
o de te gebruiken materialen inclusief B.T.W. 
o de eventueel door derden uit te voeren werken inclusief B.T.W. 

• een financieringsplan voor de kosten die niet door de gemeentelijke toelage worden gedragen. 

• een kopie van de statuten van de v.z.w., 

• een kopie van de meest recente ledenlijst, 

• een kopie van de begroting en de rekening van het laatste boekjaar van de vereniging, 

• één van de volgende bewijzen: 
o recht van opstal 
o recht van erfpacht 
o eigendomsrecht 

• indien het gaat om vergunningsplichtige werken, dient men een geldige omgevingsvergunning bij te 
voegen  

 
Het volledige aanvraagdossier wordt ter beslissing overgemaakt aan het college van burgemeester en 
schepenen. 
De gemotiveerde beslissing van het college wordt overgemaakt aan de betrokken vereniging.  
Na een gunstige beslissing mogen de werken starten zodra de vereniging op de hoogte is gebracht (binnen de 14 
dagen na de vergadering van het college) van de beslissing van het college. 
Indien het college de aanvraag ongunstig beoordeelt, kan de aanvrager, mits te voldoen aan de geformuleerde 
opmerkingen, de procedure ten allen tijde opnieuw starten. 
 
Artikel 5 Vaststelling van de subsidieerbare investeringen 
De prijs van de materialen en plaatsing door een erkende leverancier, inclusief B.T.W, komen in aanmerking voor 
subsidiëring.  
 
Uitgesloten van betoelaging zijn : 
- kosten van het opstellen van de plannen, van het lastenboek en van de kostenraming. 
 
Subsidie voor de vervanging van de op basis van dit reglement betoelaagde materialen is niet mogelijk 
gedurende 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van uitbetaling van het eerdere subsidiebedrag. 
 
Subsidie voor bijkomende van de op basis van dit reglement betoelaagde materialen is niet mogelijk gedurende 
5 jaar, te rekenen vanaf de datum van uitbetaling van het eerdere subsidiebedrag. Indien het maximumbedrag 
van €30.000 echter nog niet volledig werd aangewend, mag de vereniging een bijkomende subsidieaanvraag 
indienen.  
 
Artikel 6 Subsidie 



De subsidie bedraagt maximaal 75 % van de geraamde kosten, inclusief B.T.W. die overeenkomstig artikel 5 voor 
subsidiëring in aanmerking komen. 
De vereniging moet het resterende deel van de kosten (25 %) zelf inbrengen. 
 
De duurzame investeringen zijn niet dubbel subsidieerbaar; indien de vereniging reeds een subsidie via een 
ander kanaal ontvangt voor dezelfde werken, kan dit reglement niet toegepast worden.  
 
De vereniging legt de facturen voor aan het gemeentebestuur en het factuurbedrag (tot een maximum van 75% 
van de geraamde kosten) wordt gestort op de rekening van de vereniging. De vereniging moet zelf instaan voor 
de betaling van de factuur. 
 
Een erkende vereniging kan, behoudens overmacht maximaal 1 aanvraag per kalenderjaar indienen. Onder 
overmacht wordt o.a. verstaan de instorting van het dak, een grondverzakking, brand, … Het principe van 
overmacht valt volledig weg indien de nalatigheid van de vereniging in dit geval bewezen wordt. 
 

Hoofdstuk 2: Slotbepalingen  
 
Artikel 7  Uitsluitingen 
Komen niet in aanmerking voor een aanvraag tot subsidiëring bij toepassing van dit reglement: 

• kosten voor wekelijks en noodzakelijk onderhoud en poetsbeurten 

• exploitatiekosten zoals energie, water, telefoon, belastingen, teledistributie, … 

• er worden geen interesten toegevoegd aan de voorziene middelen 

• de vereniging mag de eerste 10 jaar geen bestemmingswijziging doorvoeren aan de gesubsidieerde 
lokalen. Na 10 jaar kan dit mits een toelating vanwege het gemeentebestuur. 

 
Artikel 8 Wettelijke voorschriften 
De aanvrager dient steeds rekening te houden met de wettelijke voorschriften betreffende ruimtelijke ordening, 
brandveiligheid, milieu, geluidshinder en elektrische installaties. 
 
Artikel 9 Controle 

• De gemeente zal onmiddellijk optreden indien wordt vastgesteld dat een vereniging de toegekende 
financiële middelen misbruikt of de gemaakte afspraken niet respecteert. Indien dit zou gebeuren, behoudt 
de gemeente zich het recht voor om over de bestemming van de nog beschikbare financiële middelen te 
beschikken. 

• De plannen, lastenboeken, prijsramingen, ... worden gecontroleerd door de studiedienst in overleg met de 
dienst vrije tijd. 

• Als blijkt dat de netto bewezen kosten (kosten na aftrek van BTW recuperatie en extra subsidies) lager zijn 
dan het bedrag waarop de toelage berekend werd, wordt het teveel aan uitgekeerde toelage 
teruggevorderd door de gemeente Voeren. 

• Tijdens en na de beëindiging van de werken kan er controle uitgevoerd worden door een gemachtigde van 
het gemeentebestuur die de aanwending van de subsidies controleert. Op straffe van terugbetaling van de 
toegekende subsidies moet de begunstigde vereniging deze controle toestaan en hieraan haar volle 
medewerking verlenen. 

 
Artikel 10 Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2023. 
 
 

Stemming 

Stemmen voor: 11 William Nijssen, Jean Levaux, Benoît Houbiers, Yolanda Daems, 

Rik Tomsin, Jean-Marie Geelen, Shanti Huynen, Joris Gaens, 

Lizzy Buijsen-Baillien, Alicia Dodemont, Alexandra van Gestel 

Stemmen tegen: 0  

Onthoudingen: 0  

Ongeldig: 1 Grégory Happart 

Stemmen niet :  0  

  



Namens de gemeenteraad 

Bij verordening 

(get.)Kimberly Peeters (get.) Rik Tomsin 
Algemeen directeur Voorzitter 
 

  

Voor eensluidend uittreksel uit staande de zitting goedgekeurde notulen 

Kimberly Peeters Joris Gaens 
Algemeen directeur Burgemeester 


