
Toelagereglement aankoop CO² meters  
in kader van het noodfonds – Periode 3  

 

Artikel 1 – Omschrijving 

Binnen de perken van het in de begroting voorziene bedrag in het kader van het noodfonds dat werd 

ontvangen van de Vlaamse Overheid, kan de gemeente aan Brechtse verenigingen een toelage 

toekennen. Deze tussenkomst wil de impact van corona op de werking van de Brechtse verenigingen 

mee opvangen. 

 

Artikel 2 – Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing op: 

- Door de gemeente Brecht erkende verenigingen voor het werkjaar 2020-2021. 

- Verenigingen die aangesloten zijn bij een Brechtse gemeentelijke adviesraad (jeugd, landbouw, 

ouderen, sport, cultuur, …) 

- Volgende verenigingen die een nominatieve toelage krijgen van de gemeente Brecht: 

o Oud-Strijders Brecht   

o Oud-Strijders Overbroek  

o Oud-strijders Sint-Lenaarts   

o Vriendenkring  

o KVG  

o Samana Sint Lenaarts  

o Samana Sint Job  

o Samana Overbroek  

o Rode Kruis Brecht  

o Rode Kruis Sint Lenaarts  

o Rode Kruis Sint Job 

 

Dit reglement is niet van toepassing op verenigingen die reeds een andere financiële compensatie 

voor hetzelfde doel ontvangen via een andere weg.   

 

Artikel 3 – Toelage en bewijs 

Verenigingen kunnen een toelage ontvangen voor de gemaakte kosten voor de aankoop van één of 

meerdere CO² meters. De terugbetaling gebeurt op basis van facturen en dit voor een maximum van 

75% van de aankoopprijs van de CO² meter(s).  

De toelage is begrensd tot maximum 2.000 euro per vereniging. 

Deze toelage kan uitsluitend aangevraagd worden door verenigingen die infrastructuur beheren of 

gebruik maken van niet-gemeentelijke infrastructuur op grondgebied Brecht waar volgens de geldende 

regelgeving aan CO² meting gedaan moet worden en waar geen CO² meter voorhanden is. 

Facturen mogen niet ouder zijn dan 1 januari 2021. 

Bij het aanvraagformulier moeten volgende verantwoordingsstukken toegevoegd worden: 

- Factuur van de aankoop van de CO² meter(s).  

- Omschrijving van de locaties van plaatsing van de CO² meters. 

 

Artikel 4 – Subsidiebedrag  

Elke aanvaarde aankoop wordt voor 75% betoelaagd voor zover het totale beschikbare krediet van het 

noodfonds niet overschreden wordt. Bij overschrijding van de het krediet wordt de toelage herrekend 

aan de hand van het aandeel van de begunstigde vereniging in het totaal van de aanvaarde aankopen. 

  



Artikel 5 – Indienmoment  

De verenigingen kunnen een dossier samenstellen en indienen voor periode 3.  
 
Er wordt een aanvraagformulier opgesteld dat ter beschikking gesteld zal worden van de verenigingen. 
Zij krijgen bij indiening een ontvangstbevestiging via mail.  
 

Het ingevulde aanvraagformulier en verantwoordingsstukken in deze periode, dienen ingediend te 

worden ten laatste tegen 10/01/2022. 

 

Artikel 6 – Aanvraag  

De financiële ondersteuning kan enkel aangevraagd worden door het daartoe voorziene 

aanvraagformulier in te vullen en in te dienen. Het aanvraagformulier dient ondertekend / ingevuld te 

worden door de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen. De 

verantwoordelijkheid daarvoor ligt uitsluitend bij de vereniging zelf. De gemeente Brecht is niet 

gehouden deze machtiging te controleren. In geval van een feitelijke vereniging dient de aanvraag 

ingevuld te worden door de voorzitter. 

Artikel 7 – Aanvaarding controle 

Door het insturen van het aanvraagformulier aanvaardt de aanvrager elke controle van de gemeente in 

verband met de aangevraagde toelage. 

De vereniging die de nodige inlichtingen of bijkomende bewijsstukken weigert te verschaffen, niet tijdig 
verschaft of waarvan de verklaringen onjuist worden bevonden, wordt van elke betoelaging voor het 
betreffende werkingsjaar uitgesloten. Indien de toelage reeds uitgekeerd is, kan ze teruggevorderd 
worden. 
 
Artikel 8 – Toekenning 

De toekenning van de subsidie gebeurt door het college van burgemeester en schepenen.  

Artikel 9 – Uitbetaling  

Na goedkeuring van alle aanvragen door het college van burgemeester en schepenen wordt de subsidie 

uitbetaald op het gekende rekeningnummer van de betreffende vereniging. De uitbetalingen vinden ten 

laatste plaats op 15/02/2022.   

Artikel 10 – Betwisting 

Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het college van 

burgemeester en schepenen. Betwistingen moeten, binnen twee weken na kennisgeving van de 

beslissing over de toekenning van de subsidie aan de aanvrager, per aangetekende brief of afgifte tegen 

ontvangstbewijs gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 11 – Inwerkingtreding 

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


