Subsidiereglement voor lokale ondernemers naar aanleiding
van de Coronacrisis.
Artikel 1.
Het lokaal bestuur Nazareth wenst lokale ondernemers die getroffen worden door de Corona-crisis
een subsidie toe te kennen.
Artikel 2.
In dit reglement hebben onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis
 Corona hinderpremie: de premie die door de Vlaamse overheid wordt toegekend overeenkomstig
het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht
moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12
maart 2020 inzake het Coronavirus.
 Corona compensatiepremie: de premie die door de Vlaamse overheid zal worden toegekend
overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen
die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de
maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het Coronavirus
Artikel 3.
Deze subsidie kan aangevraagd worden door iedere lokale onderneming met een inschrijving in de
Kruispuntbank Ondernemingen en met de maatschappelijke zetel, een vestigingseenheid of
standplaats in Nazareth.
Artikel 4.
Het lokaal bestuur Nazareth verleent een subsidie van:
 500 euro aan iedere lokale onderneming die een Corona hinderpremie van 4.000 euro van de
Vlaamse overheid heeft ontvangen.
 500 euro aan iedere lokale onderneming die een Corona compensatiepremie van 3.000 euro van de
Vlaamse overheid heeft ontvangen.
 250 euro aan iedere lokale onderneming die een Corona compensatiepremie van 1.500 euro van de
Vlaamse overheid heeft ontvangen
Artikel 5.
Het toekennen van de subsidie zal gebeuren op basis van een lijst van de ondernemingen, met een
maatschappelijke zetel, vestigingseenheid of standplaats in Nazareth en die een Corona
Hinderpremie en/of een Corona Compensatiepremie aanvroegen bij VLAIO en toegekend kregen.
Artikel 6.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toekennen van de subsidie.
Het college van burgemeester en schepenen kan om volgende redenen beslissen de subsidie niet toe
te kennen;
1. de gemeente heeft vastgesteld dat de onderneming de Coronavirusmaatregelen niet naleeft;
2. de onderneming wordt om een reden buiten het coronavirus (tijdelijk) gesloten tijdens de
periode waarin de Coronavirusmaatregelen van kracht zijn. Deze redenen zijn bijvoorbeeld:
a. de verplichte sluiting of verzegeling bij bestuurlijke maatregel;
b. de vaststelling van leegstand;
c. de schorsing of opheffing van een vergunning of toestemming;
d. de ontbinding uitgesproken door een rechtbank op verzoek van de gemeente.
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3. de onderneming wordt ondanks de Coronavirusmaatregelen voor redenen van openbare orde
of het algemeen belang bij bestuurlijke maatregel verplicht open te blijven.
Artikel 7.
De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de bankrekening van de begunstigde en
dit binnen de maand na goedkeuring van de subsidie door het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 8.
In functie van de snelle uitvoering van dit reglement, wordt het college opgedragen om de nodige
verschuivingen in het meerjarenplan door te voeren.
Artikel 9.
Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2020 en eindigt op 31 december 2020.
Artikel 10.
Dit reglement zal worden bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 286 van het
decreet lokaal bestuur.
Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt op de gemeentelijke website.

2

