
Reglement voor het toekennen van een subsidie ter compensatie van de 

preventiemaatregelen naar aanleiding van het coronavirus 

(zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 juli 2020, gewijzigd door de 

gemeenteraad op 12 februari 2021 en gecoördineerd door het college van burgemeester 

en schepenen op 24 maart 2021) 

 

Artikel 1: Doel 

De gemeente Wevelgem wenst door het toekennen van een subsidie ondersteuning te 

bieden aan ondernemers die preventiemaatregelen nemen ter bescherming van hun 

klanten, bezoekers en medewerkers in de strijd tegen de verspreiding van het 

coronavirus. 

 

Artikel 2: Definities 

In dit reglement worden preventiemaatregelen als volgt gedefinieerd: de maatregelen die 

ondernemers nemen ter bescherming van hun klanten, bezoekers en medewerkers in de 

strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, en waar aantoonbare kosten voor 

gemaakt worden. Het kan daarbij onder meer gaan om aankoop en installatie van 

plexischermen, signalisatie (vloerstickers, infoborden), beschermingsmiddelen 

(mondmaskers, face-shields, alcoholgel, dispensers, handschoenen...). Eigen werkuren 

komen niet in aanmerking. 

Artikel 3: Doelgroep 1 

§1. Elke onderneming, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die voldoet aan de volgende 

voorwaarden: 

• De aanvrager heeft de goedkeuring gekregen voor een ‘corona-hinderpremie’, 

‘corona-compensatiepremie’, ‘corona-ondersteuningspremie’ of steun onder het 

‘Vlaams beschermingsmechanisme’ , ‘Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme’ of 

‘Vlaams beschermingsmechanisme 3’, en die werd uitbetaald door het agentschap 

Innoveren en Ondernemen (VLAIO).  

• De aanvrager organiseert deze activiteit in hoofdberoep of in bijberoep. 

• De vestigingseenheid is ingeschreven in Wevelgem in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen (KBO). 

§2. Er wordt slechts één subsidie toegekend per ondernemingsnummer, ongeacht het 

aantal ingeschreven vestigingseenheden. 

§3. Eenzelfde aanvrager kan slechts één keer de subsidie ontvangen. 

§4. In afwijking van §2 en §3 kan een volgende aanvraag ingediend worden indien het 

maximumbedrag zoals omschreven in artikel 5 niet werd bereikt. Bij een volgende 

aanvraag is er geen minimumbedrag met betrekking tot de bewezen kosten van 

toepassing. Het maximale subsidiebedrag kan echter nooit overschreden worden. 

Artikel 4: Voorwaarden 2 

De gemeente Wevelgem verleent de subsidie onder de volgende voorwaarden: 

• De preventiemaatregelen hebben tot doel de klanten, bezoekers en medewerkers 

te beschermen; 

• De preventiemaatregelen waarvoor een subsidie wordt gevraagd, worden gebruikt 

voor de Wevelgemse vestigingseenheid die op het aanvraagformulier wordt 

vermeld. 

• De aangekochte producten worden kosteloos ter beschikking gesteld aan de 

klanten, bezoekers en medewerkers. Facturen met betrekking tot de aankoop van 

 
1  Dit artikel werd gewijzigd door de gemeenteraadsbeslissing van 12 februari 2021 en treedt in werking op 15 februari 2021. 
2 Dit artikel werd gewijzigd door de gemeenteraadsbeslissing van 12 februari 2021 en treedt in werking op 15 februari 2021. 



handelsgoederen die op hun beurt worden doorverkocht, komen niet in 

aanmerking. 

Artikel 5: Subsidiebedrag 

De subsidie bedraagt 75% van de bewezen uitgaven (exclusief btw), met een maximum 

van 200 euro. De bewezen kosten bedragen minstens 50 euro (exclusief btw). 

Artikel 6: Procedure 3 

§1. De subsidie moet aangevraagd worden via het daarvoor voorziene aanvraagformulier 

op de website (www.wevelgem.be). Het aanvraagformulier met bewijsstukken wordt 

ingediend uiterlijk op 31 maart 2021 of tot 2 maand na de datum waarop de handelszaak 

voor het eerst in 2021, conform de opgelegde maatregelen, weer mocht openen.  

§2. Bij het aanvraagformulier worden de bewijsstukken ingediend. De facturen zijn op 

naam van de onderneming en vermelden naast het correcte ondernemingsnummer ook 

een duidelijke omschrijving van de aangekochte preventiemaatregelen. Indien deze 

omschrijving onvoldoende duidelijkheid biedt, dan worden bijkomende bewijsstukken 

bezorgd. De facturen hebben betrekking op de periode vanaf 13 maart 2020 tot en met 

31 maart 2021 of tot 2 maand na de datum waarop de handelszaak voor het eerst in 

2021, conform de opgelegde maatregelen, weer mocht openen. 

§3. De cel Lokale Economie onderzoekt de subsidieaanvraag op volledigheid. Daarnaast 

wordt op basis van de aangeleverde informatie van VLAIO gecontroleerd of de aanvrager 

in aanmerking kwam voor een ‘corona-hinderpremie’, ‘corona-compensatiepremie’, 

‘corona-ondersteuningspremie’ en/of steun onder het ‘Vlaams 

beschermingsmechanisme’, ‘Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme’ of ‘Vlaams 

beschermingsmechanisme 3’. 

§4. De aanvrager verbindt zich ertoe om desgevallend schriftelijk en/of mondeling 

bijkomende toelichting te geven aan de cel Lokale Economie. 

Artikel 7: Controle en sancties 

§1. Elke aanvrager moet zich onderwerpen aan eventuele controles of vragen om 

toelichting. Indien uit onderzoek blijkt dat een aanvrager onjuiste gegevens heeft 

verstrekt, kan dit leiden tot verlies van de subsidie of terugbetaling van de subsidie. 

§2. In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de 

gemeente Wevelgem beslissen om in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan 

de aanvrager of het verleende bedrag terug te vorderen. 

Artikel 8: Uitbetaling 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening 

van de aanvrager. De aanvrager verbindt er zich toe de gemeente Wevelgem onverwijld 

op de hoogte te brengen van iedere wijziging van diens post- of bankrekeningnummer. 

Artikel 9: Slotbepalingen 4 

§1. Door het aanvragen van een subsidie aanvaardt de aanvrager alle bepalingen uit dit 

reglement. 

§2. Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden beslecht door het college 

van burgemeester en schepenen. 

§3. Eventuele uitzonderingen kunnen enkel gemotiveerd worden toegestaan door het 

college van burgemeester en schepenen. 

§4. Dossiers die nog niet werden afgesloten worden behandeld volgens het gewijzigde 

reglement. Deze wijziging van reglement treedt in werking vanaf 15 februari 2021. 
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