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Reglement inzake de ondersteuning van initiatieven in het kader van het 

stedelijk middenstandsbeleid voor de grote handelaarsbonden van het centrum 

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.  

Hierbij wenst EHO specifieke ondersteuning te verlenen aan de grote handelaarsbonden van het 

centrum van de stad, 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). EHO wenst deze ondersteuning 

vorm te geven aan de hand van een tussenkomst in de werkingskosten. EHO acht het noodzakelijk dit 

te reglementeren via onderhavig reglement. 

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

de werkingskosten van de grote handelaarsbonden van het centrum binnen de perken van de daartoe 

op het budget van EHO goedgekeurde en beschikbare kredieten. 

ARTIKEL 2 – HET TOEPASSINGSGEBIED 

§ 1 - Het toepassingsgebied van dit reglement is beperkt tot de grote handelaarsbonden wiens 

werkingsgebied zich bevindt binnen het centrum van de stad Oostende. 

§ 2 - Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder het begrip ‘centrum’: het grondgebied 

van de stad Oostende gelegen ten westen van de Haven en begrensd door de Noordzee, Northlaan, 

Elisabethlaan en de Ringlaan. 

§ 3 - Voor de toepassing van dit reglement dient een vereniging van handelaars cumulatief te voldoen 

aan de volgende voorwaarden om beschouwd te worden als een grote handelaarsbond:  

- de rechtsvorm is vereniging zonder winstoogmerk; 

- de vereniging telt minstens 150 leden; 

- de leden zijn handelaars gevestigd in de zone centrum, zoals omschreven in § 1 van dit artikel ; 

- de vereniging houdt jaarlijks minimaal 8 bestuursvergaderingen en 1 algemene vergadering. 

ARTIKEL 3 – DE ONDERSTEUNING 

§ 1 -  De mogelijkheid tot ondersteuning via dit reglement beloopt maximaal de helft van de 
werkingsmiddelen van de handelaarsbonden onder art. 1 vernoemd. De betoelaging is bovendien 
beperkt tot 5.000,00 EUR per werkingsjaar en eventuele winsten van het werkingsjaar kunnen in 
mindering worden gebracht. 
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§ 2 -  Onder werkingsmiddelen wordt verstaan: door de handelaarsbond gemaakte kosten die geen 
enkel verband houden met evenementen of promotionele activiteiten.  

ARTIKEL 4 – AANVRAAG, BEOORDELING EN UITBETALING 

§ 1 –  Elke aanvraag tot tussenkomst in de werkingskosten dient schriftelijk te gebeuren en gericht te 

worden aan EHO: Gistelsesteenweg 1C te Oostende of via info@economischhuis.be. 

§ 2 – Indien een raming wordt overgemaakt van de werkingskosten van de betreffende 

handelaarsbond voor het komend werkingsjaar, kan EHO overgaan tot uitbetaling van voorschot ten 

belope van 50% van de ingediende raming.  

Dit bedrag kan enkel als een voorschot worden aanzien en is geenszins een verworven bedrag bij de 

loutere betaling ervan.  

EHO behoudt zich, via haar dagelijks bestuur, in alle geval het recht voor de in de raming figurerende 

kosten, die door haar beoordeeld worden als zijnde geen werkingskosten, niet in rekening te brengen 

ter begroting van het, zo voorkomend, gevraagde voorschot.  

Bij dergelijke raming dient ook een overzicht gevoegd van de werkingskosten van het vorige 

werkingsjaar samen met een kopie van het dagboek en de jaarrekening van het laatst gekende 

boekjaar. 

§ 3 – Het eventuele saldo, of in het geval geen voorschot werd aangevraagd of toegekend: de 

tussenkomst in de werkingskosten, kan pas goedgekeurd worden na akkoord door EHO met de 

voorgelegde werkingskost waaromtrent tussenkomst wordt gevraagd. De volgende documenten 

dienen daartoe in elk geval minstens voorgelegd, de beoordeling en goedkeuring zal gebeuren door 

het dagelijks bestuur van EHO:  

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

een uittreksel van de statuten. Deze omschrijving omvat met name een korte bespreking van 

de toepassingsvoorwaarden van dit reglement (zie artikel 2); 

• Alle stavende stukken van alle inkomsten en uitgaven van het werkingsjaar waarop het verzoek 

betrekking heeft, inzonderheid facturen, betalingsbewijzen, bankuittreksels en andere 

subsidiebeslissingen (niet-limitatief). 

§ 4 – De raming in het kader van de aanvraag voor een voorschot dient uiterlijk bezorgd te worden 

voor 31 mei van het werkingsjaar waarop het aangevraagde voorschot betrekking heeft. De 

stavingsstukken onder  § 3 moeten aan EHO bezorgd worden uiterlijk op 31 januari van het 

eerstvolgende werkingsjaar, dit op straffe van verval van het bekomen van de gevraagde toelage. 

§ 5 – 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.  

ARTIKEL 5 – TOEZICHT 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 op grond van art. 9, 2de lid van deze wet niet afwijkt. 
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§ 2 – Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt, of wanneer de voorwaarden van dit reglement 

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 – Verenigingen van handelaars die onder het toepassingsgebied van dit reglement vallen, worden 

uitgesloten van het toepassingsgebied van het algemeen reglement inzake subsidiëring van 

initiatieven in het kader van het stedelijk middenstandsbeleid. 

Eventuele andere subsidies/toelagen die de begunstigde ontvangt van andere instanties/overheden 

als tussenkomst in hun werkingskosten, worden in mindering gebracht van het maximaal mogelijke 

toelagebedrag waarop de begunstigde gerechtigd is overeenkomstig dit reglement. 

ARTIKEL 6 -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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