
Gemeentelijk subsidiereglement ter ondersteuning en bevordering van de lokale 

economie nav COVID-19. 

 

Hoofdstuk I. Gemeenschappelijke bepalingen 

 

 

Artikel 1 Algemeen 

 

Dit reglement regelt binnen de beschikbare kredieten van het budget de toekenning van 

de hierna genoemde subsidies ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie 

en in het bijzonder van de handel, horeca en diensten op het grondgebied van de 

gemeente Schoten naar aanleiding van de maatregelen tijdens de Corona Covid-19 crisis, 

volgens de algemene modaliteiten vastgesteld voor de volgende subsidies: 

 een subsidie voor nieuwe investeringen in de digitalisering van de handels- en 

horecazaken en diensten; 

 een subsidie voor nieuwe investeringen die direct verband houden met de 

voortzetting en de uitbreiding van handel, horeca en diensten. 

 

Artikel 2 Doel  

 

- Met het oog op de deelname van zoveel mogelijk handels- en horecazaken aan de 

digitalisering van het commerciële gebeuren en de e-commerce tijdens de COVID-

19 maatregelen en in de nasleep ervan, voorziet het gemeentebestuur in een 

subsidie ter ondersteuning van de digitalisering van de handel, horeca en diensten 

zoals onder andere investeringen in een webshop, een nieuwe website, een 

mailingsysteem. Deze lijst is niet limitatief. 
 

- De subsidie voor de kosten die rechtstreeks verband houden met de voortzetting 

en de uitbreiding van diensten tijdens de COVID-19 maatregelen en in de nasleep 

ervan, van een bestaande of nieuwe handels-, horecazaak of dienstverlener, 

beoogt het stimuleren en ondersteunen van zelfstandig ondernemerschap, meer 

bepaald door de toekenning van een financiële impuls bij een investering die 

direct verband houdt met de voortzetting of het uitbreiden van de diensten zoals 

onder andere afhaalmogelijkheden, leveringen aan huis. Deze lijst is niet 

limitatief. 

 

Artikel 3 

 

Onderhavig subsidiereglement treedt in werking met ingang van 1 mei 2020 en voor een 

periode eindigend op 31 december 2020. 

Het geldende subsidiebedrag wordt toegekend voor investeringen tussen 13 maart 2020 

en 31 december 2020. Het aanvraagformulier zoals bedoeld in artikel 7 dient het 

gemeentebestuur te bereiken binnen de 4 maand na de start van de investering zoals 

blijkt uit overeenkomst, contract of factuur.  

 

De uitbetaling zal geschieden tot de uitputting van het beschikbare krediet. De 

behandeling van de aanvragen gebeurt op volgorde van datum van ontvangst. De 

toelage werd gebudgetteerd in het budget 2020 onder budgetsleutel BOS/001/001/004, 

beleidsitem 0500 en rekeningnummer 6494000.           

 

 

Artikel 4 Aanvrager 

 

De subsidie kan enkel toegekend worden aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, 

die respectievelijk als zelfstandige ondernemer of als onderneming is ingeschreven in de 



Kruispuntbank voor Ondernemingen voor activiteiten die als voorwerp kleinhandel, 

horeca of dienstverlening hebben. 

 

De subsidie kan enkel toegekend worden aan een onderneming die volgens de 

maatregelen van Corona Covid-19 verplicht wordt te sluiten en bijgevolg recht heeft op 

de corona hinderpremie. 

Bij twijfel wordt het bewijs van de toekenning van de corona hinderpremie van VLAIO 

gevraagd. 

 

Bovendien kan de subsidie enkel worden toegekend aan een natuurlijke persoon of 

rechtspersoon die zelf instaat voor de uitbating van zijn activiteit met als voorwerp 

kleinhandel, horeca of dienstverlening. 

 

Het uitbaten van de handels-, of horecazaak of dienstverlening, via een aangestelde 

werknemer of een zelfstandig gerant, wordt gelijkgesteld met het zelf uitbaten. 

 

De onderneming, waarvoor een subsidie wordt aangevraagd, dient haar vestiging te 

hebben op het grondgebied van de gemeente Schoten. 

 

Artikel 5 Uitsluitingen 

 

- de ondernemingen die niet dienen te sluiten volgens de maatregelen van Covid-19  

- de zelfstandige ondernemers of de ondernemingen die actief zijn in de banken- of 

financiële sector, de zakenkantoren, de verzekeringskantoren, de 

vastgoedkantoren, de nachtwinkels, wedkantoren, sishabars, massagesalons, de 

private bureaus voor telecommunicatie en de sector van de vrije beroepen, zoals 

boekhouden, accountancy en fiscaliteit, advocaten, notarissen, artsen- en 

tandartsenpraktijken, kinesistenpraktijken, apotheken, landmeters en alle andere 

beroepen die onder de regelgeving van de beschermde zelfstandige beroepen 

vallen. 

- filialen van een handelszaak met één of meerdere vestigingsplaatsen buiten het 

grondgebied van de gemeente Schoten of handelszaken die onder franchise, of 

met een gerant, onder agentuur of gelijk welk ander gebonden uitbatingssysteem  

worden uitgebaat in Schoten en die met een geïntegreerd informaticasysteem, 

een centraal aangestuurde en beheerde website of geïntegreerde software 

werken. Filialen die in of met een verbonden vennootschap, gevestigd buiten het 

grondgebied van Schoten, worden uitgebaat, vallen ook onder de toepassing van 

dit artikel. 

 

Artikel 6 Cumuleerbaar 

 

De bovenvermelde subsidies zijn onderling niet cumuleerbaar. Dezelfde aanvrager kan 

slechts één van de twee subsidies aanvragen.  

 

Onder dezelfde aanvrager wordt verstaan: de aanvrager zelf als rechtspersoon of als 

natuurlijke persoon, zijn of haar echtgenoot of levenspartner met wie een 

samenlevingscontract is afgesloten, of een met hen verbonden vennootschap of andere 

rechtspersoon, d.i. een vennootschap waarin de in dit lid genoemde personen minimum 

20% van de aandelen bezitten of meewerkende vennoot zijn. Vennootschappen die een 

natuurlijk persoon in een andere vennootschap vertegenwoordigen worden ook als 

verbonden vennootschap beschouwd. 

 

 

Artikel 7 Aanvraag 

 

De aanvraag moet online ingediend worden op het daartoe voorziene online 

aanvraagformulier binnen de 4 maanden na de investering (factuur- of contractdatum).  



  
De aanvrager voegt de nodige stavingsstukken bij zodat zijn aanvraag duidelijk en 

volledig is en aan de hand waarvan vastgesteld kan worden dat aan alle voorwaarden 

van dit reglement voldaan wordt. Stavingsstukken kunnen onder meer zijn: een bewijs 

van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de statuten van een 

vennootschap, een factuur, een aankoop- of huurcontract, gebruiksovereenkomst, 

abonnement, toekenning van de corona hinderpremie, verklaring op eer. 

De aanvrager motiveert bondig op welke manier de investering heeft bijgedragen tot: 
 de digitalisering van de handels- of horecazaak 

 voortzetting en de uitbreiding van de diensten. 

 

 

In geval van huur, abonnement of gebruikscontract worden de facturen voor de periode 

van  maximum één jaar meegerekend. 

De kosten in het kader van renovatie, opfrissingswerken, aankoop of huur van 

onroerende goederen worden niet weerhouden.  

 

 

Artikel 7 Toekenning 

 

De subsidie wordt, na onderzoek en advisering van de aanvraag, toegekend door het 

college van burgemeester en schepenen.  

 

Onverminderd het voldoen aan de andere voorwaarden en criteria omschreven in dit 

reglement, moet de aanvrager van de subsidie zich ertoe verbinden om de zaak open te 

houden en zelf uit te baten, tot minimum één jaar na de toekenning van de subsidie.  

 

Artikel 8 Stopzetting 

 

Het stopzetten of het overlaten van de uitbating doet de rechten op de nog uit te betalen 

subsidie vervallen en opent de mogelijkheid voor het gemeentebestuur om de reeds 

uitbetaalde bedragen terug te vorderen. 

 

Het uitbaten van de handels – of horecazaak, zoals bedoeld in het vorige artikel, via een 

aangestelde werknemer of een zelfstandig gerant, wordt gelijkgesteld met het zelf 

uitbaten. 

 

 

 

Artikel 9 Subsidiebedrag  

 

Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op: 

 100% van de investering met een maximum van 500 euro. 

 

 

 

Hoofdstuk II. Sancties en zekerheidsstelling  

 

Artikel 10 

 

In geval van bedrog bij het aanvragen of toepassen van dit reglement, onafgezien of dit 

bedrog door de aanvrager zelf of een door hem aangestelde derde gepleegd werd, moet 

de begunstigde van de subsidie deze subsidie integraal terugbetalen binnen de maand na 

de ingebrekestelling hiertoe, te vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf de datum 

van uitbetaling en te vermeerderen met een schadevergoeding van 10% op het 

subsidiebedrag voor de verrichte prestaties en de gemaakte kosten bij de aanvraag en de 

extra prestaties en gemaakte kosten voor de terugvordering. 



 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de aanvrager in gebreke door middel 

van een aangetekende brief. De aanvrager heeft het recht om gehoord te worden om zijn 

eventuele verweermiddelen mee te delen.   

 

Onder bedrog wordt verstaan het manipuleren van de aanvraag, de voorgelegde stukken, 

de uitgevoerde werken, de aangekochte goederen of de uitbatingswijze op zo’n manier 

dat men de subsidie kon bekomen, daar waar men de subsidie anders nooit had kunnen 

bekomen of het afwenden van het doel zoals beschreven in de aanvraag na de ontvangen 

subsidie. 

 

Artikel 11 

 

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om de subsidies geheel terug te 

vorderen indien niet of niet meer voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden van dit 

reglement.  Bij vroegtijdige stopzetting van de handels- of horecazaak wordt er 100% 

van het uitbetaalde subsidiebedrag teruggevorderd. Het college van burgemeester en 

schepenen stelt de aanvrager in gebreke door middel van een aangetekende brief. De 

aanvrager heeft het recht om gehoord te worden om zijn eventuele verweermiddelen 

mee te delen. Bij niet-betaling binnen de termijn van één maand na de ontvangst van de 

ingebrekestelling, wordt de terug te betalen som vermeerderd met de wettelijke intresten 

vanaf de datum van ingebrekestelling en met een schadevergoeding van 10% op het 

subsidiebedrag voor de verrichte prestaties en de gemaakte kosten bij de aanvraag en de 

extra prestaties en gemaakte kosten voor de terugvordering. 

 

Artikel 12 

Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde ter controle 

betalingsbewijzen opvragen, zoals de btw-aangifte en bijhorende stukken. 

 

 


