
 

Reglement voor het toekennen van een 
toelage aan ondernemers i.k.v. 
veiligheidsmaatregelen corona 
 

 

Artikel 1: Doel 

De gemeente Zwevegem wenst door het toekennen van een toelage ondersteuning te geven aan 

ondernemers die veiligheidsmaatregelen treffen ter bescherming van hun klanten en bezoekers in de strijd 

tegen het coronavirus.  

 

Artikel 2: Definities 

In dit reglement heeft de onderstaande term de ernaast vermelde betekenis: 

- Veiligheidsmaatregelen: de maatregelen die ondernemers nemen ter bescherming van hun klanten 

en bezoekers in de strijd tegen 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). Eigen werkuren komen niet in aanmerking.  

 

Artikel 3: Doelgroep 

§1. De volgende aanvragers komen in aanmerking indien ze voldoen aan alle onderstaande voorwaarden: 

- Natuurlijke persoon of rechtspersoon van wie de aandelen voor minstens 50% in handen zijn van 

natuurlijke personen  

- Zelfstandige activiteit in hoofdberoep of zelfstandige activiteit in bijberoep  

- Vestiging hebben in Zwevegem 

- Goedkeuring gekregen hebben voor een corona hinderpremie of corona compensatiepremie via Vlaio 

 

§2. Onderstaande aanvragen komen niet in aanmerking: 

- Bijkomende vestigingseenheden of vennootschappen, gelieerd aan bestaande ondernemingen 

- Eenzelfde aanvrager kan slechts één keer een toelage ontvangen.   

 

 

Artikel 4: Voorwaarden 

De gemeente Zwevegem verleent de toelage onder de volgende voorwaarden: 

- De veiligheidsmaatregelen hebben tot doel de klanten en bezoekers te beschermen 

- De veiligheidsmaatregelen waarvoor een toelage wordt gevraagd, worden gebruikt voor de 

Zwevegemse onderneming die op het aanvraagformulier wordt vermeld.  

 

Artikel 5: Toelagebedrag 

De toelage bedraagt 75% van de bewezen uitgaven en kosten exclusief btw, met een maximum van € 200. 

De bewezen kosten bedragen minsten € 50 exclusief btw.   

 

Artikel 6: Procedure 

 

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

aanvraagformulier worden de bewijsstukken ingediend. De bewijstukken omvatten de facturen met 

bijhorende betalingsbewijzen. De facturen zijn gericht aan de aanvrager of zijn onderneming, en vermelden 

een duidelijke omschrijving van de aangekochte veiligheidsmaatregelen. De facturen hebben betrekking op 



de periode vanaf 18 maart 2020 tot en met 31 oktober 2020. Daarnaast wordt bij de bewijsstukken ook de 

goedkeuring voorgelegd van de corona hinderpremie of corona compensatiepremie van Vlaio. 

 

Het aanvraagformulier met bewijsstukken wordt ingediend uiterlijk op 30 november 2020. Dit gebeurt via 

webformulier of e-mail naar economie@zwevegem.be of per post naar lokaal bestuur Zwevegem t.a.v. de 

dienst ondernemen, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem.  

 

§2. De dienst ondernemen onderzoekt de toelageaanvraag op volledigheid. De aanvrager verbindt zich ertoe 

om desgevallend schriftelijk en/of mondeling bijkomende toelichting te geven aan de dienst ondernemen.  

 

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 

toelage of terugbetaling van de toelage. 

 

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

beslissen om in de toekomst geen toelages meer toe te staan aan de aanvrager of het verleende bedrag 

terug te vorderen. 

 

Artikel 8: Uitbetaling 

De uitbetaling van de toelage gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager. De 

aanvrager verbindt er zich toe de gemeente Zwevegem onverwijld op de hoogte te brengen van iedere 

wijziging van diens post- of bankrekeningnummer. 

 

Artikel 9: Communicatie 

§1. Het toelagereglement wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Zwevegem. 

 

§2. De aanvrager wordt ten laatste 6 weken na zijn aanvraag in kennis gesteld van de beoordeling van zijn 

aanvraag en het tijdstip waarop hij de uitbetaling mag verwachten.  

 

Artikel 10: Slotbepalingen 

§1. Door het aanvragen van een toelage 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 worden toegestaan door het college van burgemeester en 

schepenen en mits een grondig gemotiveerde beslissing.  
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