
Economisch Huis Oostende | Gistelsesteenweg 1C, 8400 Oostende |059 24 23 00 | info@economischhuis.be | www.economischhuis.be 

 
1 

 

Algemeen reglement inzake subsidiëring van initiatieven in het kader van het 

stedelijk middenstandsbeleid.  

ARTIKEL 1 - OPZET 

§ 1 – De EVA-vzw Economisch Huis Oostende (hierna: EHO) wenst te voorzien in ondersteuning van 

initiatieven in het kader van het stedelijk middenstandsbeleid.  

Omwille van hun omvang, de grootte en gelet op hun werkingsgebied (waar binnen het beleid van de 

stad reeds bijzondere aandacht aan wordt geschonken gelet op de economische impact gelieerd aan 

de ligging van dit werkingsgebied), wenst EHO de verdere ondersteuning van de grote 

handelaarsbonden van het centrum vorm te geven aan de hand van een tussenkomst in de 

werkingskosten. EHO heeft daartoe het reglement inzake de ondersteuning van initiatieven in het 

kader van het stedelijk middenstandsbeleid voor de grote handelaarsbonden van het centrum. 

De stad Oostende heeft echter daarnaast nog andere verenigingen van handelaars dewelke EHO wenst 

te ondersteunen. 

§ 2 – Dit reglement voorziet dan ook in de mogelijkheid voor EHO een tegemoetkoming te voorzien 

voor de verenigingen van handelaars onder het toepassingsgebied van dit reglement via een financiële 

impuls voor activiteiten die het economisch weefsel van het werkingsgebied van de desbetreffende 

handelaarsvereniging bevorderen voor zover binnen de perken van de daartoe op het budget van EHO 

goedgekeurde en beschikbare kredieten. 

ARTIKEL 2 – DE ONDERSTEUNING EN HET TOEPASSINGSGEBIED 

§ 1 – Verenigingen van handelaars komen in aanmerking voor de toepassing van dit reglement, 

behoudens deze die vallen onder het reglement inzake de ondersteuning van initiatieven in het kader 

van het stedelijk middenstandsbeleid voor de grote handelaarsbonden van het centrum. 

§ 2 – Specifieke acties, gerichte promotionele activiteiten, concrete projecten en commerciële 

campagnes die de aantrekkingskracht van de handelscentra verhogen en gericht zijn op een breed 

publiek kunnen in aanmerking komen voor eventuele betoelaging onder dit reglement. Dit ten belope 

van de helft van de kosten van een (de) actie(s)/project(en)/activiteit(en)/commerciële campagne(s) 

met een maximum van 10.000,00 EUR per werkingsjaar. Er kan rekening gehouden worden met 

eventuele winsten dewelke in mindering kunnen worden gebracht. 

ARTIKEL 3- AANVRAAG, BEOORDELING EN UITBETALING 

§ 1 –  Aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren en gericht te worden aan EHO: Gistelsesteenweg 1C 

te Oostende of via info@economischhuis.be. 
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§ 2 – De actie/project/activiteit/commerciële campagne waarvoor een aanvraag wordt ingediend dient 

de aantrekkingskracht van het economisch weefsel te verhogen binnen het werkingsgebied van de 

vereniging van handelaars, gericht te zijn op een breed publiek en mogen niet indruisen tegen het 

gevoerde stedelijke beleid inzake middenstand en lokale economie. EHO beslist, via haar dagelijks 

bestuur, volledig autonoom en discretionair over de ingediende aanvragen.   

§ 3 - De aanvraag moet worden ingediend vóór de eigenlijke actie/project/activiteit/commerciële 

campagne plaatsvindt. EHO beslist binnen de maand na indiening van de aanvraag of de eigenlijke 

actie/project/activiteit/commerciële campagne in aanmerking komt voor betoelaging onder dit 

reglement. 

§ 4 - De aanvraag moet vergezeld gaan van volgende documenten : 

• Een concrete beschrijving van de actie/project/activiteit/commerciële campagne, rekening 

houdend met de in dit reglement vermelde criteria; 

• De omschrijving van de vereniging van handelaars desgevallend gepaard gaand met een 

uittreksel van de statuten; 

• Een motivering van de actie/project/activiteit/commerciële campagne met een duidelijke 

verwijzing naar de elementen die tussenkomst kunnen verantwoorden; 

• De gedetailleerde begroting van het project met een opgave van de geraamde inkomsten en 

uitgaven gepaard gaand met, indien reeds eerder georganiseerd de afrekening ervan van het 

voorgaand kalenderjaar; 

• Het dagboek en de jaarrekening van het laatst gekende boekjaar kan opgevraagd worden. 

§ 5 - In alle communicatie omtrent de actie/project/activiteit/commerciële campagne waaromtrent 

wordt tussen gekomen dient er verplicht vermeld te worden dat dit mede mogelijk gemaakt werd door 

het Economisch Huis Oostende. Het logo van het Economisch Huis Oostende dient steeds voldoende 

zichtbaar in deze communicatie te worden meegenomen.  

§ 6 - Na de actie/project/activiteit/commerciële campagne dient de aanvrager onder art. 3, §3 van dit 

reglement een volledig stavingsdossier in te dienen binnen de negentig dagen na afloop van de 

actie/project/activiteit/commerciële campagne met de verantwoording van de inkomsten en de 

uitgaven. Het dossier dient minstens de volgende stukken te bevatten: 

• Stavende stukken die de uitvoering van actie/project/activiteit/commerciële campagne 

illustreren; 

• De stavende stukken van de inkomsten en uitgaven van het kalenderjaar waarin  de 

actie/project/activiteit/commerciële campagne valt gekend tot op het ogenblik van indiening 

van het stavingsdossier zoals facturen, rekeninguittreksels, andere subsidiebeslissingen, 

kasticketten (niet-limitatief).  

§ 7 – EHO beslist binnen de maand na ontvangst van het dossier met stavende stukken onder art. 3, 

§6 van huidig reglement over het bedrag van uitbetaling. EHO beslist autonoom en discretionair over 

de beoordeling van de gevoegde stukken in het stavingsdossier in functie van het bedrag hetwelk 

effectief voor uitbetaling in aanmerking komt.  

§ 8 – De begunstigde dient tevens voor 30 juni volgend op het kalenderjaar waarop de tussenkomst 

betrekking had, de (jaar)rekening over te maken en, indien van toepassing, de balans. 
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ARTIKEL 4 – CONTROLE EN TERUGVORDERING 

§ 1 – EHO heeft het recht alle aanvullende inlichtingen of bescheiden op te vragen aan de aanvrager 

en/of de begunstigde. De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op 

de aanwending van sommige toelagen wordt van toepassing verklaard, voor zover huidig reglement 

hiervan niet afwijkt op grond van art. 9, 2de lid van deze wet. 

§ 2 – Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt, of wanneer de voorwaarden van dit reglement 

of van de wet van 14 november 1983 niet worden nageleefd, kan EHO, via haar dagelijks bestuur, de 

vereniging tijdelijk of definitief van verdere betoelaging uitsluiten en kunnen reeds uitbetaalde 

bedragen teruggevorderd worden. 

§ 3 – Betoelaging verkregen onder huidig reglement is niet cumuleerbaar met andere toelagen die 

betrekking zouden hebben op dezelfde actie/project/activiteit/commerciële campagne van de 

betreffende verenigingen die vallen onder en beroep doen op dit reglement. Deze andere toelagen 

worden in mindering gebracht van het maximaal mogelijke toelagebedrag waarop de begunstigde 

gerechtigd is overeenkomstig dit reglement. 

ARTIKEL 5 - SLOTBEPALINGEN 

§ 1 – Dit reglement is van toepassing vanaf kalenderjaar 2019. 

§ 2 – De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen 

van betwistingen in het kader van huidig reglement. 
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