Toelagereglement voor de introductie van
innovatieve handelstools
vastgesteld door de gemeenteraad op 26 april 2016
bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 27 april 2016

Artikel 1: algemeen principe
Het Stadsbestuur van Brugge verleent een toelage aan handelaars voor de introductie van innovatieve
tools onder de voorwaarden in dit reglement. We willen met deze toelage het toenemende economische belang van e-commerce en e-oplossingen voor de kleinhandel erkennen én stimuleren. Bovendien willen we zo leegstand in onze winkelstraten vermijden.
Artikel 2: begrippen en uitsluitingen
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
§1 Handelszaak: een kleinhandel of een ambachtszaak die rechtstreeks in contact staat met het
publiek. Worden uitgesloten van deze toelage:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ketens of distributiecentra van ketens (>3 vestigingen),
Vrije beroepen, intellectuele dienstverlenende beroepen en dienstverlenende activiteiten
Feestzalen en fuifzalen
Gok- en speelzalen
Nachtwinkels, souvenirwinkels en winkels die hoofdzakelijk (voor minstens 50% omzet) tabak
en alcohol verkopen
Automatenshops
Panden die > 60% omzet halen uit de verkoop van afhaaleten
Seks- en nachtclubs
Pop-ups
Chocoladewinkels die chocolade niet zelf verwerken
Handelszaken wiens hoofdactiviteit bestaat uit consumptie ter plaatse
Zaken wiens gegevens in KBO niet correct zijn.

§2 Handelaar: de uitbater, als natuurlijke persoon, van de handelszaak zoals omschreven in art 2 §1,
onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen en die daadwerkelijk het dagelijks beheer van
de handelszaak waarneemt. In geval van een rechtspersoon moeten minstens 51 % van de aandelen
eigendom zijn van een fysische persoon die daadwerkelijk het dagelijks beheer van de handel waarneemt.
§3 Doelgebied: onderneming met fysieke vestiging (cfr. inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)) in volgende straten.
in de binnenstad: Academiestraat, Braambergstraat, Breidelstraat, Burgstraat, Dijver, Dweersstraat,
Eekhoutstraat, Eiermarkt, Ezelstraat, Geldmuntstraat, Genthof, Gentpoortstraat, Gruuthusestraat,
Guido Gezelleplein, Hallestraat, Hoogstraat, Huidenvettersplein, Jan van Eyckplein, Jozef Suvéestraat,
Katelijnestraat, Kuipersstraat, Langestraat, Mallebergplaats, Mariastraat, Markt, Muntpoort, Noordzandstraat, Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid, Oude Burg, Park, Philipstockstraat, Predikherenstraat,
Rozenhoedkaai, Simon Stevinplein, Sint-Amandsstraat, Sint-Jakobsstraat, Sint-Salvatorskerkhof,
Smedenstraat, Steenstraat, Stoofstraat, ‘t Zand, Vismarkt, Vlamingstraat, Vrijdagmarkt, Walplein,
Walstraat, Wapenmakersstraat, Wijngaardstraat, Wollestraat en Zuidzandstraat;
in de randgemeenten: Zeedijk, Rederskaai, Oostendse Steenweg, Blankenbergse Steenweg, Scheepsdalelaan, Gistelse Steenweg, Torhoutse Steenweg, Rijselstraat, Leiselestraat, Baron Ruzettelaan,
Generaal Lemanlaan, Astridlaan, Maalse Steenweg en Moerkerkse Steenweg, Dorpsplein (Dudzele),
Sint-Lenardsstraat, Zeebruggelaan, Dudzelse Steenweg, Westkapelse Steenweg, Zwaanhofstraat,
Heiststraat, Sint-Donaasstraat, Stationsstraat en Walram Romboudtstraat.
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§4 Innovatieve tools: ontwikkeling van een webshop, interactieve kleedkamers, digitale etalages,
smartphone- en tablet applicaties, interactieve informatiehouders, 3Dscans,…Deze opsomming is niet
limitatief.
Artikel 3: toelage
§1 Elke handelaar met een handelszaak in het doelgebied (zoals omschreven in artikel 2, §1) heeft
recht op een toelage voor de introductie van innovatieve tools. De tussenkomst bedraagt 50% van de
kosten van de ingediende facturen met een maximum van € 2.000.
§2 De toelage in het kader van dit reglement kan slechts éénmaal per kalenderjaar aangevraagd
worden.
Artikel 4: toelageaanvraag en uitbetaling
§1 Om de toelage te krijgen, moet de toelageaanvrager aan volgende voorwaarden voldoen:
 De toelage wordt slechts verleend nadat de kosten door de toelageaanvrager zijn gemaakt en
voldaan, en nadat dit door de toelageaanvrager op basis van schriftelijke documenten is
bewezen.
 Een schriftelijke toelageaanvraag moet worden ingediend, digitaal naar economie@brugge.be of
per brief (aan Stad Brugge, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Burg 12, 8000
Brugge).
 De toelageaanvraag moet ingediend worden binnen 6 maanden na het in gebruik nemen van de
innovatieve tool; de aanvrager moet het bewijs van deze in gebruikname zelf leveren.
 De toelageaanvraag bevat volgende elementen: voorstelling van de handelszaak, een bondige
(max 1 A4) omschrijving van het project, alle betrokken betalingsbewijzen en facturen.
 De aanvrager wordt per mail (of per brief indien de aanvraag per brief is opgestuurd) verwittigd
van de beslissing inzake de toelageaanvraag, dit uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de
aanvraag.
§2 De uitbetaling van de toelage gebeurt via een overschrijving op de rekening aangegeven door de
toelageaanvrager, uiterlijk drie maanden na de gunstige beslissing.
§3 Betoelaging is slechts mogelijk tot uitputting van het beschikbare budget. Hierbij wordt er rekening
gehouden met de datum waarop de aanvraag tot uitbetaling aan de dienst Economie is bezorgd (datum bevestigingsmail van economie@brugge.be dat de aanvraagmail goed ontvangen is, poststempel
of bewijs van afgifte).
Artikel 5: verval van recht op toelage
§1 De aanvrager moet op eenvoudig verzoek alle relevante inlichtingen en documenten verstrekken.
Weigering brengt verval van het recht op een toelage met zich mee.
§2 Indien blijkt dat de aanvrager onjuiste gegevens heeft verstrekt of dat één of meer voorwaarden
van dit reglement niet werden nageleefd, dan kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om de toelage geheel of gedeeltelijk in te houden of terug te vorderen.
Artikel 6: inwerkingtreding
Dit reglement vervangt vanaf 1 mei 2016 het toelagereglement voor de ontwikkeling van een
webshop, vastgesteld in gemeenteraadszitting van 26 juni 2012 en geldt voor alle aanvragen vanaf
die datum.

_____
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