
Feestverlichting. Reglement voor de betoelaging door district Antwerpen aan 

handelaarsverenigingen  

Artikel 1 Algemeen  

Het district Antwerpen kent een toelage toe aan handelaarsverenigingen die feestverlichting 

plaatsen tijdens de eindejaarsperiode op basis van onderstaande reglement. Het doel is het voor de 

handelaarsverenigingen mogelijk te maken om hun straat in de toekomst een aangename uitstraling 

te kunnen geven met duurzame en kwaliteitsvolle feestverlichting tijdens de eindejaarsperiode. De 

subsidie kan enkel toegekend worden binnen de perken van het op de begroting voorziene en 

goedgekeurde krediet.  

Artikel 2 Onderwerp van de betoelaging  

De toelage kan enkel toegekend worden voor de huur (of leasing) van materialen voor de 

feestverlichting tijdens de eindejaarsperiode. De feestverlichting moet geplaatst worden in een 

winkelgebied in het district Antwerpen. De toelage wordt niet toegekend voor stroomgebruik.  

Winkelgebieden gelegen op bovenlokaal publiek domein (centrale winkel- of toeristenas), die door 

de stad Antwerpen ingedeeld zijn bij de bovenlokale straten waarvoor het district Antwerpen niet 

bevoegd is, komen niet in aanmerking (Gemeenteraadsbesluit van 13 november 2000 

‘Binnenstedelijke centralisatie’).  

Artikel 3 Algemene kwaliteitseisen  

De feestverlichting moet wettelijk toegelaten zijn en voldoen aan de stedelijke reglementen (zie 

bijlage 1: ‘Richtlijnen betreffende eindejaarsversieringen op de openbare weg’) en bestaan uit LED-

verlichting.  

Artikel 4 Aanvragers  

De toelage kan enkel aangevraagd worden door een handelaarsvereniging in district Antwerpen met 

rechtspersoonlijkheid of als feitelijke vereniging. Elke handelaarsvereniging kan maar één aanvraag 

per jaar doen. Per straat kan maar één toelage per jaar worden toegekend. De subsidie is niet 

cumuleerbaar met andere toelagen voor feestverlichting.  

Artikel 5 Bedrag van de toelage  

De toelage bedraagt maximaal 75 % van de gedane kosten.  

Artikel 6 Aanvraagwijze en –termijn  

Elke aanvraag dient ten laatste op 30 november van het jaar waarin de feestverlichting geplaatst 

wordt, ingediend te worden. De aanvraag moet gestuurd worden naar district Antwerpen, Lange 

Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen of district.antwerpen@stad.antwerpen.be.  

De aanvraag moet minstens volgens gegevens bevatten:  

- naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager (bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de 

aanvraag);  



- naam van de handelaarsvereniging en het gebied waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;  

- offerte met beschrijving van de installatie;  

- financieel plan betreffende de aanwending van de toelage, met opgave van de uitgaven en 

investeringen  

- andere aangevraagde toelagen voor hetzelfde doel;  

- rekening waarop de toegekende tussenkomst gestort kan worden.  

Verder dient de volgende informatie over de aanvrager te worden bijgevoegd :  

a) indien het een rechtspersoon betreft ,  

- kopie van de geldende statuten met verwijzing naar hun publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad;  

- de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de namens de rechtspersoon gemandateerde 

bestuurder, die ook de aanvraag ondertekent;  

- de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de door de raad van bestuur aangestelde 

gevolmachtigden voor dagelijks bestuur;  

- het bankrekeningnummer van de rechtspersoon;  

- het laatst goedgekeurde jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, toelichting bij de rekeningen 

en een activiteitenverslag;  

- de laatst goedgekeurde begroting;  

- het BTW-statuut.  

b) indien het een feitelijke vereniging betreft,  

- een lijst van de bestuursleden;  

- de identiteit, het adres en het telefoonnummer van de aanvrager, die de aanvraag ondertekent en 

persoonlijk verantwoordelijk is voor de aanvraag en de verdere opvolging en verantwoording van de 

aanwending van de toelage;  

- het bankrekeningnummer van de feitelijke vereniging dat niet het rekeningnummer mag zijn van 

een natuurlijke persoon;  

- een verslag over de financiële toestand van de vereniging .  

Artikel 7 Goedkeuring  

Het districtscollege beslist binnen de 2 maanden na indiening over de toekenning en het bedrag van 

de toelage.  

 

 



Artikel 8 Uitbetaling  

Om de uitbetaling te bekomen, moet de handelaarsvereniging een factuur voorleggen voor de 

gemaakte kosten, ten laatste op 1 februari volgend op de installatie van de feestverlichting.  

De wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen 

(14/11/1983)(18/12/2006) jaarnummer 2730 en het stedelijk reglement op de toelagen zijn van 

toepassing.  

Indien onjuiste gegevens verstrekt worden of indien het initiatief niet plaatsvond, kan het 

districtscollege de toegezegde tussenkomst geheel of gedeeltelijk inhouden of gebeurlijk 

terugvorderen.  

Artikel 9 Geldigheidsduur reglement  

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2015.  

Het districtscollege kan mits motivering afwijkingen toestaan aan dit reglement, voor zover niet 

wordt afgeweken van de originele doelstelling.  

Het districtsbestuur van Antwerpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden 

door de feestverlichting.  



 


