
 

 

 

 

REGLEMENT HUURSUBSIDIE HERBRUIKBARE MATERIALEN 
(Gemeenteraad 21/9/2021) 

  
  
1. ALGEMENE BEPALINGEN  

Artikel 1.   

Het college van burgemeester en schepenen kan een subsidie verlenen voor de huur van herbruikbare 

bekers of glazen als er voldaan wordt aan de voorwaarden in dit reglement.   

De toewijzing gebeurt volgens het hiernavolgend reglement.   

Verenigingen en groeperingen die beroep doen op dit reglement verklaren zich akkoord met alle 

bepalingen.  

  

  

2. WIE KAN EEN AANVRAAG INDIENEN?  

Artikel 2.   

Het subsidiereglement is er voor scholen en ouderverenigingen, erkende en/of gesubsidieerde 

verenigingen.  

  

Alleen organisaties met een maatschappelijke zetel op het grondgebied van Berlaar komen in aanmerking 

voor deze huursubsidie.  

  

  

3. WAARVOOR KAN JE DE SUBSIDIE AANVRAGEN?  

Artikel 3.  

De subsidie heeft alleen betrekking op de kosten voor de huur, het reinigen en transport van herbruikbare 

bekers of glazen.   

  

De bekers en glazen kunnen verschillende groottes of vormen hebben en uit verschillende materialen 

bestaan, maar bij activiteiten op het openbaar domein mag er geen glas gebruikt worden.  

Een herbruikbare beker is een beker die meer dan 1x gebruikt kunnen worden en vervaardigd is uit 

polypropyleen (PE), polycarbonaat (PC) of co polyester)   

  

Artikel 4.  

Alleen kosten gemaakt bij openbare activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, al dan niet met 

voorinschrijving of tegen betaling, en die plaats vinden op het grondgebied van Berlaar komen in 

aanmerking voor deze subsidie.  

  

4. AANVRAAG  

Artikel 5.   

De aanvraag voor een subsidie gebeurt via het evenementenformulier op de gemeentelijke website.   

  

5. BEDRAG EN UITBETALING VAN DE SUBSIDIE  

Artikel 6.  

Om de subsidie te kunnen ontvangen, moet de aanvrager binnen 2 maanden na het einde van het 

evenement (en ten laatste op 31/1) facturen bezorgen. Volgende kosten komen in aanmerking en moeten 

op de factuur vermeld worden: huur, reinigen en transport van de herbruikbare bekers of glazen.  

  



 

 

  

De facturen staan op naam van de vereniging die de aanvraag doet.   

  

Artikel 7.  

Als subsidie wordt een percentage van het factuurbedrag (incl. BTW) terugbetaald.  

  

o Voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1/9/2021 en 31/8/2023 bedraagt de subsidie 75% van het 

factuurbedrag.  

o Voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1/9/2023 en 31/8/2025 bedraagt de subsidie 50% van het 

factuurbedrag. o Voor activiteiten die plaatsvinden tussen 1/9/2025 en 31/8/2027 bedraagt de 

subsidie 25% van het factuurbedrag.  

  

Alleen de kosten voor activiteiten zoals bepaald in artikels 3 en 4 komen in aanmerking voor terugbetaling.  

  

Artikel 8.  

Het terugbetaalde bedrag ligt niet hoger dan 0,3 euro (incl. BTW) per beker of glas. Er kan maximum  1500 

euro (incl. BTW) terugbetaald worden. Eventuele meerkosten zal de organiserende vereniging zelf moeten 

dragen.  

  

Artikel 9.  

Om deze subsidie uit te betalen, heeft het lokaal bestuur kredieten voorzien in het meerjarenplan. De 

subsidie kan alleen verleend worden zolang dat krediet het toelaat en niet overschreden wordt.  

  

6. UITVOERING  

Artikel 10.   

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.  

  

Bij inbreuk op het reglement kan de uitbetaling worden geweigerd, of kan de uitbetaalde subsidie geheel of 

gedeeltelijk worden teruggevorderd  indien deze werd toegekend op basis van een onjuiste aangifte, bij 

een andere aanwending van de subsidies dan vooropgesteld of bij ontbinding van de vereniging.  

  

Het college van burgemeester en schepenen beslist in niet voorziene gevallen en bij betwisting op advies 

van de jeugd- cultuur-, senioren- of sportraad.  

  

7. INWERKINGTREDING  

Artikel 11.  

Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad.  

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 september 2021. 

De algemeen directeur  De burgemeester 

 
 
#$ondertekening2$# #$ondertekening1$# 
 

 

Anja Neels Walter Horemans 

 

 
#$stempel$# 
 

 

 


		2021-09-24T08:42:40+0200
	BERLAAR
	Walter Horemans (Signature)
	burgemeester


		2021-09-24T09:10:31+0200
	BERLAAR
	Anja Neels (Signature)
	algemeen directeur




