Reglement stedelijk stimulusprogramma
voor toeristische logies en private
attracties
vastgesteld door de gemeenteraad op 29 maart 2021
bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 1 april 2021

Artikel 1. Context
Toeristische logies en private attracties zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Doelstelling van dit
stedelijk stimulusprogramma is om deze toeristische ondernemingen te helpen bij de heropstart en
hun concurrentiepositie te vrijwaren. Met dit programma wil de stad investeringen in verduurzaming
van de bezoekerseconomie aanmoedigen in lijn met de uitgewerkte toerismestrategie 2019-2024.
Dit programma sluit aan op het Vlaams Stimulusprogramma zoals goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 26 februari 2021, in het bijzonder artikel 27 waarin de mogelijkheid aan overheden
wordt geboden om met bijkomend steunbudget aan deze steunmaatregel deel te nemen.
Artikel 2. Voorwaarden
Steunaanvragen dienen aan volgende voorwaarden te voldoen om voor het steunbudget van Stad
Brugge in aanmerking te komen:
– De steunaanvraag betreft: een kamer-gebonden toeristisch logies (hotels, gastenkamers, jeugdlogies, hostels, kamer-gerelateerd logies) tot en met 50 kamers of een vakantiewoning;
– Het toeristisch logies voldoet op 1 maart 2021 aan de exploitatievoorwaarden van het decreet
van 5 februari 2016 houdende het toeristisch logies of het decreet Toerisme voor Allen van 18 juli
2003 (categorie A, B, C).
– Het toeristisch logies beschikt over een goedgekeurde bouw- of omgevingsvergunning die niet
vervallen is.
– De steunaanvraag betreft uitgaven voor een project dat betrekking heeft op ecologische duurzaamheid volgens de modaliteiten van het Vlaams Stimulusprogramma.
– De steunaanvraag betreft een project gelegen op het grondgebied van Brugge onder de postcodes 8000, 8200, 8310, 8380.
– De steunaanvraag is ontvankelijk volgens de modaliteiten van het Vlaams Stimulusprogramma.
– De steunaanvraag wordt na beoordeling door Toerisme Vlaanderen volgens de modaliteiten van
het Vlaams Stimulusprogramma en op basis van de toegekende score niet-nuttig gerangschikt
waardoor aan de steunaanvraag na uitputting van het steunbudget dat de Vlaamse Regering
heeft gereserveerd, geen steun kan worden toegekend.
– De steunaanvraag komt niet in aanmerking voor het bijkomend steunbudget dat de provincie
West-Vlaanderen als deelnemer aan het Vlaams Stimulusprogramma voorziet.
– De steun kan worden verleend binnen de perken van de kredieten die door het College van Burgemeester en Schepen voor deze ondersteuning ter beschikking worden gesteld.
Artikel 3. Subsidie
De bijkomende steun die de Stad Brugge in het kader van het Vlaams Stimulusprogramma toekent:
– Bestaat uit een niet-terugvorderbare subsidie van de uitgaven van het project van de steunaanvraag.
– Bedraagt 25% van de gemaakte kosten, exclusief BTW, met een maximum van 4.000€.
– Kan niet worden gecumuleerd met steun die andere deelnemers in het kader van het Vlaams
Stimulusprogramma aan de steunaanvraag toekennen.
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Artikel 4. Procedure
Voor opvolging van de aanvragen in het kader van dit steunprogramma volgt stad Brugge volgende
werkwijze:
– Aanvragen dienen te gebeuren via het unieke formulier van het Vlaamse Stimulusprogramma en
dit tot 31 maart 2021. Enkel ontvankelijke aanvragen worden in overweging genomen.
– De aanvragen worden beoordeeld volgens de criteria zoals bepaald in het Vlaamse Stimulusprogramma.
– Het totale door de stad Brugge gereserveerde steunbudget wordt verdeeld onder de steunaanvragen die indienden op de themalijn ecologische duurzaamheid, in aflopende volgorde volgens
de behaalde score op basis van de beoordeling door Toerisme Vlaanderen.
– De goedgekeurde steun wordt als volgt betaald: 50% van de steun betaald binnen de 30 dagen
na kennisgeving van de beslissing aan de steunaanvrager. 50% wordt uitbetaald na volledige
realisatie van het project en na verantwoording van de gedane uitgaven op basis van stukken
(facturen) tussen september 2022 en 31 december 2022.
– Stad Brugge heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te controleren. In geval de aanvrager zich hier tegen verzet is hij/zij gehouden tot terugbetaling van de
subsidie.
Artikel 5. Sancties
– De subsidie moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en het gebruik
ervan dient gerechtvaardigd. Zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.
– In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de Stad Brugge beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer toe te
staan aan de aanvrager en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.
– In geval de aanvrager onder curatele wordt geplaatst, kan de Stad Brugge overgaan tot gehele of
gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde subsidie.
– Bij het niet indienen van de verantwoordingsstukken kan de Stad Brugge overgaan tot terugvordering van de toegekende subsidie.
Artikel 6. Non-discriminatieclausule
De aanvrager verbindt er zich toe:
– Geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras,
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke
staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of
toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst
te dulden.
– Toegankelijk te zijn voor iedereen.
– Elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te
bestraffen.
– De wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na te leven.
– Indien men beroep doet op derden deze non-discriminatieclausule aan hen ter kennis te brengen
en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die ze leveren in het kader van dit
reglement.
– Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan stad Brugge, rekening houdend
met alle elementen, maatregelen nemen.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Dit subsidiereglement treedt in werking na goedkeuring door de Gemeenteraad van Brugge en loopt
af op 31 december 2022.
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