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Hoofdstuk 1: starterssubsidie voor de inrichting en promotie van een handelszaak
Artikel 1. Definities
Handelszaak: Elke commerciële onderneming waarvoor een nieuwe inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen vereist is en die de uitoefening van een detailhandel of horecazaak tot doel heeft.
Detailhandel: Het leveren van fysieke goederen aan de consument. Gelijktijdige fysieke aanwezigheid
van de verkoper en de consument is vereist.
Startende ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming start in het jaar waarin de
subsidie aangevraagd wordt, en waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
vereist is en die een nieuwe vestiging opent op het grondgebied van de stad Oudenaarde, hierna
“starter” genoemd.
Artikel 2. Toepassingsgebied
De starterssubsidie is van toepassing op een handelszaak met een eerste of enige vestiging voor
detailhandel, horeca of dienstverleners in de branche persoonlijke verzorging, gelegen in Oudenaarde.
Een handelszaak is: Elke commerciële, voor publiek toegankelijke vestiging, die tot doel heeft: de
uitoefening van een detailhandel, horecazaak of dienstverlening in de branche persoonlijke verzorging
met NACEBEL-code 96.02. De starter kan aantonen dat de vestiging ten vroegste op 1 januari 2021
geopend werd.
Detailhandel: Het leveren van fysieke goederen aan de consument. De gelijktijdige fysieke aanwezigheid
van de verkoper en de consument is vereist.
Kernwinkelgebied: de afbakening van het kernwinkelgebied zoals goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen in de zitting van 02.06.2017.
Artikel 3. Voorwaarden
•

De starter heeft nog geen beroep gedaan op deze subsidie.

•

Per ondernemingsnummer kan slechts één starterssubsidie toegekend worden.

•

De opening van de handelszaak is voorzien in 2021 of 2022

•

De ondernemer moet zijn activiteit ten minste drie jaar na de uitbetaling van de subsidie zonder
onderbreking uitoefenen.

Artikel 4. Uitsluitingen
Komen niet in aanmerking voor de toekenning van de starterssubsidie:
•

De onderneming die ontstaat door de loutere wijziging van een reeds bestaande onderneming

•

Beoefenaars van medische, paramedische, vrije en/of intellectuele beroepen

•

Fastfoodzaken, shisha-bars en privéclubs

•

Shops met cannabidiol – producten, nachtwinkels

Artikel 5. Subsidieerbare uitgaven
De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van :
Binneninrichting:
Enkel de kosten die nodig zijn voor de binneninrichting van een handelszaak. Werken aan de gevel of
het dak worden niet gesubsidieerd.
Marketing en promotie

Deze kosten omvatten de uitgaven voor het grafisch ontwerp van logo en huisstijl, de opmaak van de
website en/of webshop, kosten voor advertenties.
Zakelijke dienstverlening
Deze kosten omvatten de zakelijke dienstverlening zoals bv. architect, notaris, accountant, boekhouder,
ICT, en dergelijke.
Artikel 6. Subsidiebedragen
Binnen de perken van het voorziene budget verleent de stad aan een starter een maximale subsidie van
€ 4.000 die kan gebruikt worden voor:
•

Inrichtingskosten en zakelijke dienstverlening: 50% van de aanvaarde kosten (excl. btw) met een
maximum van € 3.000,00

•

Marketing en promotie: maximaal € 1.000,00 zijnde 100% van de ingediende kosten (bedragen
excl. btw)

Uitsluitend voor het afgebakend kernwinkelgebied verleent de stad aan een starter een maximale
subsidie van € 8.000,00 die kan gebruikt worden voor :
•

Inrichtingskosten en zakelijke dienstverlening: 50% van de aanvaarde kosten (excl. btw) met een
maximum van € 6.000,00

•

Marketing en promotie: maximaal € 2.000,00 zijnde 100% van de ingediende kosten (bedragen
excl. btw)

Artikel 7. Aanvraag
De aanvraag tot het bekomen van de subsidie kan digitaal of via de post ingediend worden:
Stadsbestuur Oudenaarde, Bedrijvenloket, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde
De aanvraag dient volgende documenten te bevatten om ontvankelijk te zijn:
•

het behoorlijk ingevulde en door de starter ondertekende aanvraagformulier. Het
aanvraagformulier kan bekomen worden op de website www.oudenaarde.be en bij het
bedrijvenloket, Administratief Centrum Maagdendale, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde

•

een copie van de huurovereenkomst waaruit blijkt dat de huurperiode minstens drie jaar
bedraagt of de eigendomstitel van het handelspand waar de activiteit zal uitgeoefend worden

•

Copies van de rechtsgeldige facturen op naam van de aanvrager met bijhorende
betalingsbewijzen, die betrekking hebben op de aangevraagde subsidie. Uit deze facturen blijkt
duidelijk waarvoor deze werden opgemaakt en dat zij betrekking hebben op de vestiging

Artikel 8. Beslissing en uitbetaling
Het college van burgemeester en schepenen gaat na of de aanvraag volledig en correct is. Zodra de
aanvraag volledig is, wordt de subsidie binnen de dertig dagen uitbetaald door overschrijving op het
rekeningnummer van de starter.
Artikel 9. Terugvorderen van de subsidie
Het College van Burgemeester en Schepenen zal de terugvordering van de subsidie eisen, vermeerderd
met de wettelijke intrest:
•

indien deze toegekend en uitbetaald werd op basis van onjuiste gegevens of valse verklaringen
afgelegd met het oog op het onrechtmatig genieten van de subsidie

•

indien de wettelijke verplichtingen niet worden nageleefd.

•

wanneer achteraf blijkt dat de subsidie niet aangewend wordt voor het doel waarvoor ze werd
toegekend

Het College van burgemeester en schepenen kan de terugvordering van de subsidie eisen pro rata van
het aantal overblijvende jaren en verhoogd met de wettelijke intresten op deze sommen vanaf de

datum van ingebrekestelling met aanmaning van terugbetaling, indien de aanvrager van de subsidie, die
de handelszaak uitbaat, binnen de drie jaren na uitkering van de subsidie de handelszaak stopzet.
Hoofdstuk 2. De startersbon
Artikel 10. Toepassingsgebied
De startende ondernemer is een natuurlijk of rechtspersoon die een economische activiteit in de stad
Oudenaarde ontwikkelt en waarvoor een nieuwe inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
vereist is. Deze inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen gebeurt ten vroegste op 1 januari
2021.
Een economische activiteit is iedere industriële, ambachtelijke, handels-, diensten-, land- en
tuinbouwactiviteit. Enkel de startende ondernemer die zijn of haar economische activiteit in
hoofdberoep uitoefent, komt in aanmerking.
Artikel 11. Bedrag
Binnen de perken van het voorziene budget geeft de stad aan een startende onderneming die voldoet
aan de bepalingen uit artikel 10, een “startersbon” van € 100,00 in de vorm van een Oudenaardebon.
Artikel 12. Uitsluitingen
Komen niet in aanmerking voor de startersbon:
•

de onderneming die ontstaat door de loutere wijziging van een reeds bestaande onderneming

•

bijkomende vestigingseenheden voor een bestaande onderneming

•

bijkomende vennootschappen in het kader van een bestaande onderneming

•

Verenigingen zonder winstoogmerk

•

Verenigingen van mede-eigenaars

Artikel 13. Aanvraag en toekenning van de startersbon
De aanvraag tot het bekomen van de startersbon kan digitaal of via de post ingediend worden. Als de
aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden, wordt de startersbon digitaal overgemaakt aan de
startende ondernemer.
Artikel 14. Gebruik van de startersbon
De startende ondernemer kan de startersbon enkel gebruiken bij de ondernemers die zich geregistreerd
hebben als deelnemende ondernemer bij Cirklo Light en die bijgevolg een zaak heeft op het
grondgebied van Oudenaarde. De startersbon mag niet uitgegeven worden bij de eigen onderneming.
Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Artikel 15. Geldigheidsduur
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2021 en is geldig tot en met 31 december 2022.
De gemeenteraad van Oudenaarde kan de geldigheidsduur van dit reglement verlengen of inkorten.
Artikel 16. Betwistingen
Voor betwistingen in verband met dit reglement zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.
Artikel 17. Bekendmaking
Dit reglement zal worden bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Decreet Lokaal
Bestuur.

