STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 25 mei 2020 - Openbare zitting

Aanwezig:

7.

Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco,
schepenen
Bart Somers, Frank Creyelman, Stefaan Deleus, Catherine François,
Karel Geys, Hamid Riffi, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Farid
Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya
Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne,
Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk
Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt,
Zohra Hadnan, gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

FINANCIËN-TOEZICHT TOELAGEN. Goedkeuring tot verlenen van 2 maanden
uitstel voor indiening verantwoording voor een toelage ontvangen in 2019 van
meer dan 10.000 euro.

De beslissing wordt genomen met 37 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Frank Creyelman,
Catherine François, Karel Geys, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan
Verbergt, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels,
Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers,
Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh,
Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt) en 3 onthoudingen (Stefaan Deleus, Hamid Riffi, Zohra
Hadnan)

Motivering
Voorgeschiedenis
•
•

De gemeenteraad van 26 april 2016 – punt 7 hecht goedkeuring aan de aangepaste
modaliteiten waaraan toelagegenieters moeten voldoen.
Collegebeslissing 11 mei 2020 - punt 33: verwijzing naar gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
•

•
•
•
•

Wanneer een toelagegenieter een toelage ontvangt van meer dan 10.000 euro, dan moet
deze binnen de 7 maanden na het afsluiten van het boekjaar, ter verantwoording van deze
toelage een volledig financieel verslag voorleggen met name de rekening, balans,
toelichting, een overzicht van de financiële rekeningen, zoals goedgekeurd door de
algemene vergadering.
Financiële rapportering niet in het bezit 7 maanden na afsluiten boekjaar: 10% van de
stadstoelage wordt teruggevorderd.
Financiële rapportering niet in het bezit 12 maanden na afsluiten boekjaar: volledige
terugvordering van stadstoelage.
De jaarrekening die moet worden ingediend ter verantwoording van de toelage ontvangen
in 2019, moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering van de toelagegenieter.
Deze algemene vergaderingen worden doorgaans georganiseerd in de maanden april-meijuni.

•
•
•
•
•

•
•

Momenteel kunnen door de coronamaatregelen deze algemene vergaderingen niet
doorgaan en hebben de toelagegenieters moeilijkheden om tijdig een goedgekeurde
jaarrekening voor te leggen.
Voor boekjaren die afsluiten op 31 december moet de verantwoording ingediend zijn ten
laatste op 31 juli 2020.
Eénmalig uitstel toestaan met twee maanden voor het indienen van de verantwoording is
daarom aangewezen.
Ook de sanctie waar 10% van de toelage wordt ingehouden indien de verantwoording niet
binnen de 7 maanden werd ingediend wordt dan met twee maanden verlengd.
De modaliteiten m.b.t. de indieningstermijnen worden dan:
- Voorleggen van volledig financieel verslag met name de rekening, balans, toelichting,
een overzicht van de financiële rekeningen, zoals goedgekeurd door de algemene
vergadering binnen de 9 maanden na het afsluiten van het boekjaar.
- Wordt voorgelegd aan het college en gemeenteraad.
- Financiële rapportering niet in het bezit 9 maanden na afsluiten boekjaar: 10% van de
stadstoelage wordt teruggevorderd.
- Financiële rapportering niet in het bezit 12 maanden na afsluiten boekjaar: volledige
terugvordering van stadstoelage.
- Uitstel kan na een gemotiveerd schrijven; het college oordeelt of het uitstel
verantwoord is.
Dit uitstel verleend door de stad Mechelen, doet geen afbreuk van de wettelijke verplichting
om binnen de 6 maand na het afsluiten van het boekjaar de jaarrekening ter goedkeuring
voor te leggen aan de algemene vergadering.
Voor het indienen van een verantwoordingsnota, toelage tot en met 10.000 euro, wordt
geen uitstel toegestaan, want moet niet worden goedgekeurd door een algemene
vergadering.

Juridische grond
•

•

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen (gemeentelijke en provinciale)
Artikel 3: Iedere trekker van een toelage moet de toelage gebruiken voor het doel
waarvoor zij is toegekend en moet, tenzij hij er door of krachtens de wet van vrijgesteld is,
het gebruik ervan rechtvaardigen.
Artikel 5: indien een toelage hoger dan 24.789,35 EUR wordt toegekend, moet de
begunstigde elk jaar zijn balans en rekening, alsook een verslag inzake beheer en
financiële toestand aan de verstrekker bezorgen
Artikel 9: Bij een toelage tussen 1.239,00 EUR en 24.789,35 EUR worden de modaliteiten
vrij bepaald. Toelagen lager dan 1.239,47 EUR zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen Boek3, Titel 2 art 3:47,
§1 Het bestuursorgaan maakt ieder jaar een jaarrekening op, in de vorm en met de inhoud
bepaald door de koning.
De jaarrekening van de vzw, alsook de begroting van het boekjaar dat volgt op het
boekjaar waarop deze jaarrekening betrekking heeft, moeten binnen zes maanden na de
afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene
vergadering.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad verleent 2 maanden uitstel voor het indienen van de verantwoording van
een toelage ontvangen in 2019 van meer dan 10.000 euro.
Artikel 2
• De modaliteiten m.b.t. de indieningstermijnen worden dan:
- Voorleggen van volledig financieel verslag met name de rekening, balans, toelichting,
een overzicht van de financiële rekeningen, zoals goedgekeurd door de algemene
vergadering binnen de 9 maanden na het afsluiten van het boekjaar.
- Wordt voorgelegd aan het college en gemeenteraad.
- Financiële rapportering niet in het bezit 9 maanden na afsluiten boekjaar: 10% van de
stadstoelage wordt teruggevorderd.
- Financiële rapportering niet in het bezit 12 maanden na afsluiten boekjaar: volledige
terugvordering van stadstoelage.
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•
•
•

Uitstel kan na een gemotiveerd schrijven; het college oordeelt of het uitstel
verantwoord is.
Dit uitstel geldt enkel voor een toelage ontvangen in 2019, voor een toelage ontvangen in
2020 gelden terug de modaliteiten zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 april
2016.
Dit uitstel verleend door de stad Mechelen, doet geen afbreuk van de wettelijke verplichting
om binnen de 6 maand na het afsluiten van het boekjaar de jaarrekening ter goedkeuring
voor te leggen aan de algemene vergadering.
Voor het indienen van een verantwoordingsnota, toelage tot en met 10.000 euro, wordt
geen uitstel toegestaan.
Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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Mechelen, 27 mei 2020

Fabienne Blavier
voorzitter
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