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Zitting van 27 oktober 2020
Vrije Tijd

Goedgekeurd

15 2020_GR_00261 Reglement - Gemeentelijke borgstellingen voor 
infrastructuurwerken door Hasseltse 
verenigingen - Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske 
Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; de 
heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Tom Vandeput, 
gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, gemeenteraadslid; mevrouw Derya 
Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, gemeenteraadslid; de heer Pieter 
Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, gemeenteraadslid; mevrouw Lut 
Creemers, gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank 
Troosters, gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie 
Nickmans, gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw 
Dymfna Meynen, gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw 
Inge Hendrikx, gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, gemeenteraadslid; de heer Raf 
Martens, gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, gemeenteraadslid; de heer Bart 
Moors, gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; de heer Dietrich 
Vandereyken, gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, gemeenteraadslid; mevrouw 
Maryam Jamshid, gemeenteraadslid; mevrouw Sophie Persoons, gemeenteraadslid; de 
heer Philip De Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de 
heer Dirk Sweron, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-
algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming
Individuele stemming

- 27 stem(men) voor: Anne Caelen; Lut Creemers; Philip De Hollogne; Rik 
Dehollogne; Frank Dewael; Joske Dexters; Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido 
Fissette; Michel Froidmont; Carlo Gysens; Inge Hendrikx; Lies Jans; Nele 
Kelchtermans; Bert Lambrechts; Laurence Libert; Raf Martens; Dymfna Meynen; 
Bart Moors; Silvie Nickmans; Sophie Persoons; Marc Schepers; Kevin 
Schouterden; Brigitte Smets; Dirk Sweron; Steven Vandeput; Joost Venken
- 12 stem(men) tegen: Gerald Corthouts; Tom Cox; Pieter Cuppens; Stefan 
Hendrickx; Maryam Jamshid; Hubert Lenssen; Peter Liefsoens; Karolien 
Mondelaers; Koen Ooms; Frank Troosters; Tom Vandeput; Dietrich Vandereyken
- 1 onthouding(en): Kim De Witte

GEMEENTERAAD BESLUIT
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Beschrijving

Aanleiding en context
Stad Hasselt wenst met dit reglement tegemoet te komen aan toekomstige 
initiatieven betreffende infrastructuurwerken, gefinancierd door een Hasseltse 
vereniging zelf op gronden van de stad.

De ondersteuning bestaat uit een borgstelling te verlenen door de stad Hasselt.

Argumentatie
Om aanvragen voor dergelijke infrastructuurwerken te kunnen behandelen en voor 
de toekenning, werd er, samen met de juridische dienst en de dienst financiën, een 
reglement 'gemeentelijke borgstellingen voor infrastructuurwerken door Hasseltse 
verenigingen' opgesteld.

Volgende categorieën zijn opgenomen in dit reglement:
·         Bedrag
·         Staken van betaling
·         Verenigingen
·         Infrastructuur
·         Plichten en verboden handelingen van de vereniging
·         Procedure
·         Kosten

Het voorgesteld minimum bedrag van borgstelling ligt op € 100.000,00. Dit bedrag 
werd bepaald rekening houdend met het bestaande investeringsreglement van 
sport waarbij een vereniging subsidies kan verkrijgen op de totale investeringssom 
van maximum € 100.000,00. Deze keuze van minimumbedrag sluit perfect aan op 
het bestaande subsidiereglement 'investeringstoelage'.

Een ad hoc werkgroep, bestaande uit de bevoegde schepen(en), de financieel 
directeur en departementshoofd(en) bevoegd voor het beleidsdomein zullen 
controleren en adviserend optreden en een verslag uitbrengen aan het college van 
burgemeester en schepenen. Tevens wordt elk dossier voor advies voorgelegd 
aan de respectievelijke gemeentelijke adviesraad (-raden).

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 41, 2° van het decreet lokaal bestuur:

De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester 
en schepenen worden toevertrouwd:

Het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over perso-
neelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij 
de overtreding van die reglementen.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het 'reglement van borgstelling voor infrastructuurwerken 
door Hasseltse verenigingen' goed.
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Artikel 2
Het bestaande reglement, goedgekeurd op de GR zitting van 28 januari 2020, 
wordt opgeheven na goedkeuring van dit besluit.

Bijlagen
1. _20170926_inversteringsreglement_GR-aanpassing.pdf
2. Reglement_op_gemeentelijke_borgstellingen_voor_infrastructuurwerken_d

oor_Hasseltse_verenigingen_20201008.pdf

Gekoppelde besluiten
 2020_GR_00022 - Reglement - Gemeentelijke borgstellingen voor 

infrastructuurwerken door Hasseltse verenigingen - Goedkeuren

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck
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REGLEMENT OP GEMEENTELIJKE BORGSTELLINGEN VOOR 

INFRASTRUCTUURWERKEN DOOR HASSELTSE VERENIGINGEN 

 

Bedrag 

 

Artikel 1: Het minimumbedrag waarvoor een borgstelling kan worden verleend is 

100.000,00 euro. 

Artikel 2:  De leningen waarvoor de stad Hasselt borg staat mogen maximaal 75 % 

bedragen van de totale kostprijs van de geplande investeringen. 

Artikel 3: De beperkingen, opgenomen in artikelen 1 en 2, worden cumulatief toegepast. 

 

Staken van betalingen 

 

Artikel 4: Wanneer een vereniging zijn aflossingen niet meer betaalt en de borg van de 

stad Hasselt wordt aangesproken gaat het eigendom van de infrastructuur, 

waarvoor de borg werd verleend, automatisch over in handen van de stad 

Hasselt. 

 Ingeval van staking van betaling, zal de door de stad toegekende 

werkingssubsidie volgens de bestaande reglementen aangewend worden.  

 

Verenigingen 

 

Artikel 5: Er worden enkel borgstellingen toegestaan aan lokale verenigingen, die al 

minstens een werking hebben van 5 jaar.  De vereniging zal dit aantonen met 

documenten en andere bewijsmaterialen. 

Artikel 6: De vereniging moet hetzij zelf, hetzij door enige vorm van overkoepeling, de 

rechtsvorm van een VZW bezitten op het moment van de aanvraag.  De 

mogelijkheid moet worden geboden om desgewenst een gemeentelijke 

afgevaardigde aan te duiden als lid van het bestuursorgaan van de VZW die het 

initiatief beheert. 

 

Infrastructuur 

 

Artikel 7: Het college van burgemeester en schepenen beslist of de te realiseren 

infrastructuur beantwoordt aan een bestaande behoefte op vlak van de werking 

van de vereniging en aan een bestaande collectieve behoefte en legt de grenzen 

vast van de invulling van het gebruik. 
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Artikel 8: De infrastructuur dient gerealiseerd te worden op grond, eigendom van de stad 

Hasselt.  Er dient een opstalcontract afgesloten te worden tussen de stad Hasselt 

en de vereniging. 

Artikel 9: Bij de beëindiging van het opstalcontract, hetzij door verstrijken van de termijn, 

hetzij door vervroegde ontbinding, hetzij door verbreking lastens één van de 

partijen, hetzij door opzegging, hetzij om nog andere redenen, zal de stad 

Hasselt eigenaar worden van de infrastructuur en alle technische installaties en 

andere aanhorigheden, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. 

 

Plichten en verboden handelingen van de vereniging 

 

Artikel 10: De vereniging verbindt zich ertoe de infrastructuur als een goede huisvader te 

beheren. 

Artikel 11: De vereniging verbindt zich ertoe de infrastructuur voor de volle 

nieuwbouwwaarde te verzekeren tegen brand, buurschade, stormschade, 

sneeuwdrukschade en andere onheilen en dit bij een in België erkende 

verzekeringsmaatschappij. 

Artikel 12: De infrastructuur mag niet belast worden met een hypotheek.  

Artikel 13: De vereniging verbindt zich ertoe, voor de ganse duur van het opstalrecht, alle 

belastingen en taksen die op het in opstal gegeven eigendom zullen drukken te 

betalen ter ontlasting van de stad Hasselt. 

Artikel 14: Het is de vereniging niet toegelaten de infrastructuur te verhuren aan derden 

buiten de modaliteiten, zoals ze door het schepencollege worden vastgelegd. 

Artikel 15: Het is de vereniging niet toegelaten, zonder voorafgaandelijke toestemming van 

het college van burgemeester en schepenen, de opgerichte infrastructuur weer af 

te breken, te verbouwen of aanhorigheden bij te bouwen. 

Artikel 16: Het is de vereniging niet toegelaten, zonder voorafgaandelijke toestemming van 

het college en burgemeester en schepenen, de invulling van het gebruik van de 

infrastructuur te wijzigen. 

Artikel 17: De vereniging verbindt zich ertoe de leden van de ad hoc werkgroep (artikel 22) 

steeds toe te laten de infrastructuur te bezoeken tijdens de ganse duur van de 

borgstelling. 

Artikel 18: Wanneer de vereniging niet voldoet aan de verplichtingen vermeld in de artikelen 

12 tot en met 19 gaat het eigendom van de infrastructuur automatisch over in 

handen van de stad Hasselt. 

 

Procedure 

 

Artikel 19: Een aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke borgstelling wordt 

schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en schepenen en bevat 

minstens volgende elementen: 
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- voorstelling van het project; 

- financiële verantwoording van het te verwezenlijken project; 

- verantwoording naar noodzakelijkheid voor de werking van de stad Hasselt 

- uittreksel uit de statuten van de VZW en bewijs dat de werking van de 

vereniging zich minstens uitstrekt over de looptijd van de op te nemen lening; 

- verantwoording van het project aan de lokale behoefte; 

- uitvoeringsplannen; 

- planning naar de invulling en het gebruik van de infrastructuur; 

- opgave van de gevraagde of bekomen subsidies; 

- balans en resultatenrekening van de vereniging van de laatste 3 boekjaren en 

de begroting van het boekjaar waarin de werken een aanvang nemen; 

- de vooropgestelde terugbetalingsmodaliteiten, verwerkt in een algemene 

financiële planning over de looptijd van financiering; 

- Inzicht geven in de modaliteiten afgesproken tussen de financiële instelling 

en de vereniging m.b.t. de borgsteller; 

- Voorwaardelijke toezegging van het krediet door de bank 

Artikel 20: Een werkgroep ad hoc zal in het kader van dit reglement adviserend en 

controlerend optreden. Zij wordt gevormd door de bevoegde schepen(en), de 

financieel directeur en departementshoofd(en) bevoegd voor het beleidsdomein 

waarin de vereniging actief is naargelang het doel van de vereniging die een 

borgstelling aanvraagt. Deze werkgroep kan met een door het college van 

burgemeester en schepenen aangeduid departementshoofd of zijn vervanger 

uitgebreid worden.  De werkgroep brengt advies en verslag uit aan het college 

van burgemeester en schepenen. Iedere aanvraag zal eveneens voor advies 

worden voorgelegd aan de respectievelijke gemeentelijke adviesraden. 

Artikel 21:  Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de toekenning van de 

borgstelling na advies van de ad-hoc werkgroep.    

Artikel 22: De borgstelling wordt verleend bij de ondertekening van de lening. 

Artikel 23: Borgstellingsmodaliteiten: 

- de borgstelling wordt enkel en alleen toegekend voor het krediet aangegaan 

voor het te realiseren project; de borgstelling kan dus nooit een ‘alle 

sommen’- borgstelling zijn. 

- de uitbetalingsperiode van het geleende bedrag moet dezelfde blijven als de 

opnameperiode zoals voorzien in de lening van de financiële instelling; 

- voor elke betaling van een schijf zal het college van burgemeester en 

schepenen geïnformeerd worden.  Dit moet ook gebeuren bij elke 

overschrijding van de vervaldag; 

- ingeval van faling zal het project volledige eigendom worden van de stad 

Hasselt, ongeacht de waarde van het project of uitstaande schuld. 

- In de borgstelling mag er geen afstand worden gedaan van het recht van 

uitwinning 

- De stad is niet hoofdelijk en ondeelbaar gehouden met eventuele andere 

borgstellers 

 

Artikel 24: Conform de bepalingen van de wet van 14 november 1983 betreffende de 

controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, heeft de 

stad Hasselt recht op informatie en financiële controle over de begroting en de 
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rekeningen van de infrastructuur.  De vereniging zal hiervoor minstens éénmaal 

per jaar de begroting en de rekening, ondertekend door 2 leden van het 

bestuursorgaan van de VZW, doorsturen. 

 

Kosten 

 

Artikel 25: Artikel 2018 en volgende van het burgerlijk wetboek i.v.m. borgtochten zijn op de 

borgstellingen van toepassing. 
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