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Kwijtschelding huurgelden voor getroffen
vrijetijds- en non-profitsector

Alle non-profit- en vrijetijdsorganisaties die een ruimte huren in een gebouw van

de Stad Gent, Farys of Sogent, krijgen opnieuw voor drie maanden

huurkwijtschelding. Dit keer voor de maanden oktober, november en december

2020. Voorwaarde is wel dat de organisaties geen andere overheidssteun krijgen.

De kwijtschelding zal automatisch gebeuren.

⏲

http://persruimte.stad.gent/


Door de grote impact van de coronacrisis en de bijhorende lockdownmaatregelen, besloot de

Stad Gent om een tweede, bijkomende kwijtschelding van huurgelden toe te kennen voor de

maanden oktober, november en december 2020. De eerste kwijtschelding was toegekend voor

de maanden maart, april en mei. De huurkwijtschelding is er voor organisaties in de sociale en

vrijetijdssectoren die hun activiteiten in deze periode moesten stopzetten, en die niet kunnen

rekenen op andere overheidssteun. Organisaties die hun werking wel konden voortzetten,

ontvangen geen kwijtschelding.

De kwijtschelding wordt enkel toegekend aan wie een huurcontract heeft met de Stad, OCMW,

Farys of Sogent, op voorwaarde dat zij een gelijkaardige kwijtschelding toekennen aan hun

eventuele onderhuurders of medegebruikers. Getroffen organisaties worden schriftelijk

verwittigd, en de kwijtschelding zal automatisch gebeuren.

Voor de organisaties binnen de onderwijssector wordt geen kwijtschelding toegestaan, omdat er

voor die sector al andere steunmaatregelen zijn.

Contact

Lien Braeckevelt, kabinet schepen Storms, gsm 0486 91 18 21, e-mail

lien.braeckevelt@stad.gent

Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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