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17. Cultuur - premiereglement voor aankoop en herstelling van basisuitrusting - goedkeuring 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld.   
 
Het premiereglement voor de aankoop en herstelling van basisuitrusting werd reeds 
goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 26 september 2013 en vangt aan per 1 januari 
2014.   
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 9 oktober 2013 beslist om 
het volgende aan de gemeenteraad voor te stellen:  
- het premiereglement voor aankoop en herstelling van basisuitrusting dient aangepast te 

worden in die zin dat er niet meer zal gewerkt worden met een principiële en een 
definitieve aanvraag maar enkel nog met één aanvraag.  Er wordt namelijk vastgesteld 
dat de meeste aanvragen tot het bekomen van een premie pas aangevraagd worden 
nadat de aankoop of herstelling plaatsgevonden heeft.   

 
Het is aangewezen om  
- in het kader van de leesbaarheid en de hanteerbaarheid het integrale premiereglement 

ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen en niet enkel de voorgestelde 
wijziging; 

- de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2013 in te trekken zodat ze uit het 
rechtsverkeer verdwijnt.  

 
Het college van burgemeester en schepenen legde dit ontwerp van premiereglement voor 
aankoop en herstelling van basisuitrusting voor aan de cultuurraad van 19 november 2013 
die hieromtrent een positief advies uitbracht.   
 
Artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stipuleert dat het tot de volheid van 
bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om gemeentelijke premiereglementen vast te 
stellen.  
 
In zitting van 20 november 2013 heeft het college van burgemeester en schepenen de 
voorzitter van de gemeenteraad verzocht om het onderstaande aangepaste premiereglement 
voor aankoop en herstelling van basisuitrusting te willen agenderen op de gemeenteraad van 
5 december 2013.   
 



Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen onderstaande goed te 
keuren:  
 
Art. 1. - De gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2013 met betrekking tot het 
goedkeuren van het reglement voor aankoop en herstelling van basisuitrusting wordt 
ingetrokken. 
 
Art. 2. - Onderstaand premiereglement voor aankoop en herstelling van basisuitrusting gaat 
in op 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 2019. 
 

 
PREMIEREGLEMENT VOOR AANKOOP EN HERSTELLING VAN BASISUITRUSTING 

 
Art. 1. -  
Omschrijving premie 
 
De premie is mogelijk voor de aankoop en herstelling van basisuitrusting. 
 
Art. 2. -  
Voor wie ? 
 
De premie voor aankoop en herstelling van basisuitrusting kan worden aangevraagd door 
Deerlijkse verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad.  
 
Art. 3. -  
Maximumbedrag en berekening 
 
De premie voor aankoop van basisuitrusting bedraagt 1/3 van de aankoopsom van de 
basisuitrusting. 
De premie voor basisuitrusting kan ook het herstellen van basisuitrusting betreffen. De 
premie bedraagt 1/3 van de kostprijs van de herstelling, met een maximum van 150 euro 
per vereniging per jaar.  
De aanvrager kan slechts één aanvraag per kalenderjaar indienen.  
Onder ‘herstellen’ wordt verstaan ‘het terug in goede staat brengen’ van basisuitrusting die 
niet meer voldoet.  
 
Art. 4. -  
Voorwaarden en criteria 
 
Voor aankoop en herstelling van basisuitrusting gelden volgende voorwaarden: 
- de uitrusting moet duidelijk gelinkt zijn aan de doelstellingen en de structurele werking 

van de vereniging; 
- het aangekochte materiaal is en blijft eigendom van de vereniging en kan gebruikt 

worden door de individuele leden zonder dat zij er alleenrecht op hebben; 
- promotiematerialen en kantoorbenodigdheden komen niet in aanmerking; 
- enkel gebruiksgoederen komen in aanmerking, verbruiksgoederen niet. 
 
Art. 5. -  
Aanvraagformaliteiten, toekenningprocedure en advies 
 
De aanvrager kan slechts één aanvraag per kalenderjaar indienen.  
 
De aanvraag voor aankoop en herstelling van basisuitrusting moet schriftelijk gebeuren bij 
het college van burgemeester en schepenen vóór 1 oktober op het daartoe voorgeschreven 
aanvraagformulier vergezeld van: 



- de beschrijving van de aangekochte of herstelde uitrusting; 
- de motivatie voor de aankoop/herstelling 
- de voor waar en echt verklaarde facturen samen met de betalingswijze ervan. 
 
Meerdere aankopen/herstellingen kunnen in één aanvraag gebundeld worden. 
Aankopen/herstellingen die dateren van na de indiendatum van de principiële aanvraag 
kunnen het jaar nadien nog worden ingediend. 
 
Bij de beoordeling van het ingediende dossier beslist het college van burgemeester en 
schepenen, na advies van het bestuur van de cultuurraad, over het al dan niet toekennen 
van de premie voor aankoop en herstelling van de basisuitrusting. Indien deze niet wordt 
toegekend, dan zal het college van burgemeester en schepenen dit binnen de maand na 
deze beslissing schriftelijk te kennen geven aan de aanvrager. 
 
Indien er wijzigingen optreden in de gegevens die bij de premieaanvraag zijn verstrekt, deelt 
de aanvrager die onmiddellijk en spontaan mee aan het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Art. 2. - Dit premiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
 
 
 
 
De secretaris       De voorzitter 
(get.)       De voorzitter gemeenteraad 

(get.) 
Trees Longueville     Claude Croes 
 
    Voor eensluidend verklaard afschrift 
    Opgemaakt te Deerlijk op 10-12-2018 
 
 
De secretaris      De burgemeester 
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