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Aanwezig: Openbare vergadering van 28 mei 2002 
 
Aanwezig: de heer Reynders, wnd. burgemeester-voorzitter; mevrouw Smets, de heer Hermans, 
mevrouw Pollet, de heren Gysens, Froidmont, Vanmuysen, Stockmans en Konings, schepenen; de 
heren Demal, Vanrykel, Blokken, Beerden, Onkelinx, de mevrouwen Grosemans, Vangronsveld, 
Collen, de heren Schuermans, Bams, Stevaert, Hermans J., de Bellefroid, mevrouw Tuch, de heer Put, 
mevrouw Claes, de heren Moulckers, Lenssen, de mevrouwen Maes, Marchal, Bamps, Gelders, 
Moons, de heer Cruysberghs, mevrouw Heleven, de heren Struys, Oeyen, mevrouw Schepers en de 
heer Roppe, gemeenteraadsleden; R. Moors, adjunct-gemeentesecretaris. 
 
DE GEMEENTERAAD, 
 
Overwegende dat het beleid van het Stadsbestuur er op gericht is een integrale 
toegankelijkheidsbenadering na te streven meer in het bijzonder van de gebouwde omgeving, 
waardoor personen met mobiliteitsproblemen, rolstoelgebruikers, ouders met kinderwagens en 
anderen, vlotter kunnen deelnemen aan sociale, culturele en economische activiteiten; 
 
Overwegende dat het realiseren van een toegankelijk gebouw een meerkost teweegbrengt, wordt een 
financiële tussenkomst verleend aan gebouwen, gevestigd op het grondgebied van Hasselt, onder de 
hierna vermelde voorwaarden; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen; 
 
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing van 20 mei 1986 houdende vrijstelling van de door deze wet 
voorgeschreven verplichting verleend aan trekkers van toelagen tussen 1 239 EUR en 24 789 EUR 
met uitzondering van de artikelen 3 en 7, eerste lid 1°; 
 
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet; 
  
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen het aangewezen orgaan is om de 
toelage uiteindelijk toe te kennen. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten wordt een premie voorzien voor 
het uitvoeren van werken die de toegankelijkheid verhogen van volgende gebouwen : handels- en 
horecazaken, apotheken, privé-gebouwen van personen met een vrij beroep in de medische en 
paramedische sector, privé-gebouwen zonder commerciële doeleinden en toegankelijk voor publiek. 
 
Artikel 2 
Komen voor deze premie in aanmerking :  
de eigenaars van het gebouw, de huurders of de gebruikers in zoverre zij een factuur van de werken 
kunnen voorleggen. 
 
Artikel 3 
Een integrale toegankelijkheidsbenadering dient te worden nagestreefd waardoor de gebouwde 
omgeving door iedereen zo onafhankelijk en gelijkwaardig mogelijk moet kunnen worden gebruikt. 
Alle verbouwings- en aanpassingswerken die een bijdrage leveren tot de realisatie van een 
toegankelijk gebouw en rekening houdend met volgende criteria: bruikbaarheid, bereikbaarheid en 
toegankelijkheid. Er zal hiervoor telkens advies gevraagd worden aan vzw Toegankelijkheidsbureau. 
 



Artikel 4 
Procedure: 
1. De subsidie-aanvraag, vergezeld van een advies van het Toegankelijkheidsbureau 

moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Schepencollege.  
2. De aanvaarde aanvragen ontvangen een princiepstoezegging voor betoelaging van 

het Schepencollege. 
3. De betoelaging wordt slechts uitbetaald als de werken zijn uitgevoerd en na een 

controlebezoek van vzw Toegankelijkheidsbureau dat de uitvoering van de werken bevestigt. 
4. Het gaat om een betoelaging d.w.z. dat de investering eerst moet betaald zijn op 

basis van “voor ontvangst” voorgelegde facturen en hun bewijs van betaling. 
 
Artikel 5 
Bedrag: 
1. Het bedrag van de toelage bedraagt 50% van de gemaakte kosten (inclusief BTW) voor 
toegankelijkheid met een maximum van 992 EUR. 
2.   Eén zelfde locatie kan per jaar 1 aanvraag indienen.  
 
Artikel 6 
De toelagen worden aangerekend op de kredieten daartoe in de begroting ingeschreven onder artikel 
83300/33101 van de gewone dienst. 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 mei 2002 en vervangt het besluit van 23 juni 1998. 
 
 
 

NAMENS DE RAAD: 
 

De Gemeentesecretaris,                                 De Wnd.Burgemeester-Voorzitter, 
(Get.) J.P. HOUBEN.                                    (Get.) H. REYNDERS. 
 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL: 
 

De Gemeentesecretaris,                                 De Burgemeester en Schepenen, 
 
 


