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Economische maatregelen in kader van de coronacrisis : éénmalige toelage voor de 
economische actoren binnen het grondgebied Waregem op basis van sluiting in 
december 2020. 
 

 

I. Algemeen 

 

Het economisch weefsel binnen de stad Waregem wordt hard getroffen.  De stad wil de handel en de 

economie ondersteunen.  Via een e-formulier dat beschikbaar zal worden gesteld via de website van de stad 

kan de éénmalige toelage aangevraagd worden op basis van sluiting in december 2020. 

 

II. Voorwaarden 
 
Volgende voorwaarden moeten cumulatief voldaan zijn om recht te hebben op de éénmalige toelage : 
 

1. Enkel zelfstandigen/ondernemingen met een economische activiteit in hoofdberoep met 

vestigingsplaats op het grondgebied van Waregem op 01/12/2020 en die nog steeds actief zijn op 

moment van aanvraag van de éénmalige toelage kunnen deze toelage aanvragen; 

 

2. Er moet een bewijs van toekenning of uitbetaling kunnen voorgelegd worden van het crisis-

overbruggingsrecht voor de maand december 2020; 

 
3. De aanvrager behoort tot de op basis van het ministerieel besluit van 28/11/2020 lijst van sectoren 

die vanaf 1/12/2020 gesloten moeten blijven.  
Dit zijn naast de restaurants en de cafés volgende sectoren : 
De inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, 
sportieve, recreatieve en evenementensector worden gesloten voor het publiek, met inbegrip 
van:  
1.  de casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren;  

2.  de wellnesscentra, met inbegrip van onder meer sauna’s, zonnebanken, jacuzzi’s, stoomcabines 
en hammams;  

3.  de discotheken en dancings;  

4.  de feest- en receptiezalen;  

5.  de pretparken;  

6.  de binnenspeeltuinen;  

7.  de dierentuinen en dierenparken; 

8.  de bowlingzalen;  

9.  de kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen;  

10. de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons;  

11. de bioscopen; 

12. de fitnesscentra. 
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De volgende ondernemingen en verenigingen of onderdelen van ondernemingen en verenigingen 
zijn gesloten voor het publiek, met inbegrip van dienstverlening aan huis: 
1. de schoonheidssalons; 

2. de niet-medische pedicurezaken; 

3. de nagelsalons; 

4. de massagesalons; 

5. de kapperszaken en barbiers; 

6. de tatoeage- en piercingsalons. 

 

Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de aanvrager om alle bewijsstukken aan te leveren 

betreffende de effectieve uitoefening van één van voormelde activiteiten.  Voor de beoordeling zal 

slechts rekening worden gehouden met de effectieve activiteit van de aanvrager; 

 
4. De stad behoudt zich het recht voor om bijkomende verantwoordingsstukken op te vragen.  De 

aanvrager zal alle door de stad bijkomend opgevraagde verantwoordingsstukken bezorgen binnen de 
14 dagen nadat de schriftelijke vraag van de stad hiertoe werd ontvangen op straffe van verval van het 
recht op de éénmalige toelage. 
 

5. De aanvraag wordt via het e-formulier ingediend conform de voorschriften binnen de periode van 18 

januari 2021 tot en met 30 juni 2021.  Te laat ingediende aanvragen komen niet in aanmerking voor 

een toelage.  

 

III. Berekening van de subsidie 

 
De toelage bedraagt 750 euro. Deze kan slechts éénmalig worden aangevraagd en per ondernemingsnummer 

kan slechts één toelage worden toegekend.   

Het bedrag op het budget van de stad voorzien voor deze toelage en de economische toelage (GR 05/05/20) 

samen, bedraagt na de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 375 000 euro.   

Na de aanvraagperiode of als het maximum bedrag eerder wordt bereikt wordt de betoelaging afgesloten en 

dit reglement opgeheven.  

Het niet-bestede bedrag van het toelagebudget zal sowieso gebruikt worden voor stimuleren van de lokale 

handel en economie. 

 

IV. Aanvraag 
 

De aanvraag moet gebeuren via het aanvraagformulier ‘éénmalige toelage voor economische actoren 2de 

lockdown’.  

Dit formulier met de verantwoordingsstukken moet uiterlijk tegen 30 juni 2021 ingediend worden om in 

aanmerking te worden genomen.   

V. Verantwoording 

 

De zelfstandige/onderneming bezorgt samen met het aanvraagformulier het bewijs van toekenning of 

uitbetaling van het crisis-overbruggingsrecht voor de maand december 2020. 

 

VI. Beoordeling 

 
Het college van Burgemeester en Schepenen beoordeelt de aanvraag. 
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VII. Uitbetaling 

 

Uitbetaling van deze toelage gebeurt maandelijks na goedkeuring door het college van Burgemeester en 

Schepenen. 

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over alle betwistingen en discussies. 

 

 

 

VIII. Terugvordering 

 

Indien uit controle na de betoelaging door de stad blijkt dat één van de voorwaarde(n) uit dit reglement niet 

werd voldaan, dan dient de zelfstandige/onderneming de uitbetaalde steun terug te betalen aan de stad. 


