Subsidiereglement ‘Versterking kernwinkelgebied’
Goedgekeurd in de zitting van de gemeenteraad van 26 februari 2018
Het subsidiereglement ‘Versterking kernwinkelgebied’ wordt als volgt goedgekeurd.
"Artikel 1. Het gemeentebestuur van Herenthout kent een premie toe aan ondernemers die
hun bestaande handelsactiviteit verhuizen van buiten naar binnen het afgebakende
kernwinkelgebied.
Artikel 2. De premie wordt toegekend aan ondernemers met een commerciële activiteit, meer
bepaald het uitbaten van een kleinhandels-, detailhandels- of horecazaak, die hun bestaande
activiteit verhuizen van buiten naar een pand binnen het Herenthoutse kernwinkelgebied.
Worden beschouwd als ondernemers met een commerciële activiteit:
- personen, onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen;
- vennootschappen met voornoemde kleinhandelsactiviteiten.
Indien de ondernemer zijn activiteit of beroep uitoefent onder de juridische vorm van een
rechtspersoon, wordt de premie toegekend aan de rechtspersoon.
Artikel 3. De premie kan worden aangevraagd door:
- een natuurlijke- of rechtspersoon die aan de hand van een verkoopovereenkomst of
eigendomsbewijs kan aantonen dat hij een pand bezit of aankoopt binnen het
kernwinkelgebied om een bestaande handelsactiviteit buiten het Herenthoutse
kernwinkelgebied te verhuizen naar het kernwinkelgebied;
- een natuurlijke- of rechtspersoon die aan de hand van een huurovereenkomst kan
aantonen dat hij een bestaande handelsactiviteit buiten het Herenthoutse
kernwinkelgebied te verhuizen naar het kernwinkelgebied.
Artikel 4. De subsidie wordt vastgesteld op 80 % van de door de eigenaar of uitbater
bewezen kosten om de verhuis van zijn activiteit van buiten naar binnen het Herenthoutse
kernwinkelgebied te realiseren met een maximum van 10 000,00 euro.
Artikel 5. Om de premie te kunnen bekomen dient de ondernemer een aanvraag te doen bij
het college van burgemeester en schepenen via het daartoe voorziene aanvraagformulier.
Het aanvraagformulier kan gedownload op www.herenthout.be, kan aangevraagd worden via
lokale.economie@herenthout.be, of kan bekomen worden op het loket Leven & Ondernemen.
De aanvraag moet ingediend worden maximum twee maanden voor en ten laatste drie
maanden na datum waarop de uitbating verhuist.
De aanvraag dient schriftelijk ingediend te worden bij aangetekend schrijven of bij afgifte op
het Loket Leven & Ondernemen tegen ontvangstbewijs.
Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moet vergezeld zijn van volgende
stavingsstukken:
- kopie van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
- bewijs van inschrijving bij een sociale verzekeringskas voor een zelfstandig beroep;
- bewijs van verkoops- of huurovereenkomst voor exploitatie in het pand binnen het
kernwinkelgebied;
- kopie van de noodzakelijk vergunningen (stedenbouw, socio-economisch, horecauitbating) voor de exploitatie van de zaak;
- facturen met gedetailleerde vermelding van de geleverde goederen of de geleverde
prestaties en het bewijs van betaling van de voorgelegde facturen;

- verklaring op eer waarbij bevestigd wordt dat de voorgelegde facturen enkel betrekking
hebben op leveringen of prestaties die noodzakelijk zijn geweest om een pand gelegen
binnen het Herenthoutse kernwinkelgebied aan te passen om de verhuis van haar/zijn
bestaande handelsactiviteit buiten het Herenthoutse kernwinkelgebied mogelijk te maken.
De ondernemer moet bereid zijn alle extra informatie over te maken die door het college van
burgemeester en schepenen wordt opgevraagd.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over elke individuele aanvraag.
Door het indienen van de aanvraag aanvaardt de ondernemer/handelaar uitdrukkelijk alle
bepalingen en voorwaarden van onderhavig reglement.
Artikel 6. Het subsidiereglement gaat in vanaf 1 maart 2018 en eindigt gelijk met de
projectperiode van 3 jaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen waardoor de
subsidieperiode uiterlijk op 31 december 2020 afloopt."

