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Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van PuurGent op 06/05/2020 

Bekendgemaakt op 07/05/2020 

Noot: Corona heeft onze wereld flink door elkaar geschud en niets zal nog zijn wat het was. 
De huidige crisis dwingt ons om stil te staan en in de spiegel te kijken: waar & hoe kunnen we met 
PuurGent een meerwaarde betekenen, hoe kunnen we onze doelgroepen het best ondersteunen? 
Waar hebben ze behoefte aan, nu en na de coronacrisis. Wat kunnen we zelf doen, waarvoor gaan 
we samenwerkingen aan? 
 
We doen dit onder meer door het reglement subsidie handelsinitiatieven aan te passen aan de noden 
van handel en horeca in Gent.  
De subsidie wil aanzetten tot inspiratie en motivatie om deze crisis door te komen en heeft als doel 
de Gentse handel en horeca te ondersteunen, d.m.v. een bottom-up aanpak.  
We stimuleren handelaars-ondernemers om na te denken over onder andere het aankleden van de 
winkelstraat, groen in de winkelstraat, fysieke afstand bewaren in en uit de winkel, een webshop 
opzetten met handelaars in de straat of sfeergebied, een postcorona klantenactie…  Bijkomend wordt 
de aanvraag op intensievere wijze begeleid en beoordeeld. PuurGent voorziet bijsturing en coaching 
waar nodig om performante, duurzame en innovatieve handelsinitiatieven te bekomen.  
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Reglement 

Artikel 1. Doel  

We stellen vast dat het consumentengedrag, winkelen en beleving enorm gewijzigd is. Online 
verkoop piekt als nooit tevoren (online aankopen vertegenwoordigden voor corona al meer dan 
17% van het gemiddelde gezinsbudget). Nu meer dan ooit moet onze Gentse Handel en Horeca 
onderscheidend zijn.  

In plaats van geïsoleerde acties, moeten winkels, winkelstraten, sfeergebieden en horeca nog veel 
meer samenwerken. Op deze manier worden krachten gebundeld en synergiën gecreëerd en 
kunnen er nieuwe opportuniteiten ontstaan.  

Met deze subsidie handelsinitiatieven wil de Vzw BIG – Business Improvement District Gent (hierna: 
PuurGent) de samenwerking tussen handelaars, al dan niet verenigd in een handelsvereniging, 
stimuleren, met het oog op duurzame innovatie, kernversterking of specifieke handelsactiviteiten in 
Gent en haar deelgemeenten. 

Artikel 2. Definities  

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.  

Handelskern: een gebied en/of wijk dat meerdere handelszaken bevat, al dan niet fysiek 
afgebakend of specifiek benoemd.  

PuurGent: de commerciële naam van v.z.w. BIG (Business Improvement District Gent), een extern 
verzelfstandigd agentschap met als doel het  profileren en promoten van Gent als aangename en 
bereikbare winkelstad. 

Handelaarsinitiatief: een evenement, een actie of communicatiemiddel dat wordt opgezet ter 
promotie of ondersteuning van één of meerdere handelskern(en). 

Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied  

Voor de subsidie komen in aanmerking:  

a. één of meerdere natuurlijke personen die hun economische activiteit uitoefenen in Gent. 

b. een rechtspersoon die haar economische activiteit uitoefent in Gent.  

c. een feitelijke vereniging waarvan de economische activiteit van de leden uitgeoefend wordt 
in Gent. 

Artikel 4. Onderwerp van de financiële tegemoetkoming (keuzemenu) 
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1) Het initiatief stimuleert de samenwerking tussen handelaars onderling en/of met andere 
partners.  

2) Het initiatief promoot Gent of de deelgemeente als aantrekkelijke winkel- en horecastad. 
Daardoor overstijgt het initiatief de individuele belangen van de leden van de 
handelaarsvereniging. 

3) Het initiatief heeft een duidelijke economische doelstelling. 
4) Het initiatief helpt de desbetreffende kern of groep ondernemers als geheel vooruit. 
5) Het initiatief is gericht op een breed consumentenpubliek. 

 
Enkele voorbeelden (niet-limitatief) 

• Communicatieve en promotionele middelen en activiteiten 
→Battle tussen de handelszaken. 
→Kortfimpjes van de handelszaken en hun klanten, storytelling 
→Belevingsroute in de straat/sfeergebied (fysieke en digitale vorm) 
→ Hotspots voor kinderen, mama’s, papa’s, studenten 
… 

 
Het aantrekkelijk en herkenbaar maken van de winkelstraat in zijn geheel 
→ Etalage/Vitrine 
→ Aankleding van de straat 
… 

• Het voorzien van groen in de winkelstraat (vanaf oktober 2020 – op basis van onderzoek 
en catalogus Stad Gent) 

• Antwoord biedend op de uitdagingen die gepaard gaan met Covid-19-crisis (tijdens en 
postcorona) 
→Wachten en afstand houden interactiever/aangenamer maken op straat of 
sfeergebiedniveau. 
→Gezamelijke webshop en logistiek platform (duurzaam en lokaal). 
→ Shop-op-afspraak strategie en uitvoering 
→ Een entrance-strategie op straat-of sfeergebiedniveau of van enkele ondernemers… 
→ Promotie- of klantenactie om Gent als shopping- en belevingsstad te promoten. 
→ Het uitwerken van een innovatief zomeraanbod conform de maatregelen. 
… 

• Eigen initiatieven 

Artikel 6.Artikel 5. Voorwaarden 

 PuurGent verleent de subsidie onder de volgende voorwaarden: 

a. Het initiatief moet het niveau van één individuele handelszaak overschrijden. 

b. Het initiatief moet gericht zijn op de promotie van één of meerdere handelskernen of 
sfeergebieden van Gent als winkelstad of gericht zijn op één of meerdere specifieke 
handelsactiviteit(en) in Gent of het Gents ondernemerschap ondersteunen. 

c. Het initiatief moet gratis toegankelijk zijn en plaatsvinden in Gent. 

d. Wanneer het initiatief communicatiemiddelen betreft, moeten deze gratis verkrijgbaar zijn. 

e. Het initiatief moet vrij zijn van een politiek of religieus karakter. 

f. Per initiatief kan slechts 1 aanvraag ondersteund worden. 
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g. Elke aanvrager die een subsidie van PuurGent ontvangt, is verplicht om het logo en de naam 
PuurGent te vermelden op elke communicatie over het initiatief. Dit verloopt steeds in 
overleg met PuurGent. 

h. Elke aanvrager die een subsidie ontvangt dient PuurGent uit te nodigen voor het initiatief 
zodanig dat PuurGent op de hoogte is en in staat wordt gesteld een kwaliteitscontrole uit te 
oefenen. 

i. De subsidie kan slechts aangevraagd worden tot uitputting van de beschikbare middelen. 
 

 Komen niet in aanmerking voor subsidie: 

Initiatieven waarvoor de aanvrager via een andere weg reeds ondersteund wordt door 
PuurGent komen niet in aanmerking. 

Artikel 7.Artikel 6. Subsidiebedrag en niet-toelaatbare kosten 

De subsidie kan maximaal 75% van de totale kost bedragen met een maximum van 5.000 euro (incl. 
BTW) met dien verstande dat in geval de aanvrager in de loop van een kalenderjaar voor 
verschillende initiatieven reeds een subsidie handelsinitiatieven heeft aangevraagd, de subsidie 
voor alle verschillende initiatieven samengeteld, niet hoger ligt dan 5.000 euro (incl.BTW). 
 
Voor initiatieven met een bovenlokale aantrekkingskracht zal de subsidie maximaal 75% van de 
totale kost bedragen met een maximum van 7.000 euro (incl. BTW) met dien verstande dat in geval 
de aanvrager in de loop van een kalenderjaar voor verschillende initiatieven reeds een subsidie 
handelsinitiatieven heeft aangevraagd, de subsidie voor alle verschillende initiatieven samengeteld, 
niet hoger ligt dan 7.000 euro (incl.BTW). Neem contact op met PuurGent om uw idee met 
bovenlokale aantrekkingskracht te bespreken.  
 
Niet-toelaatbare kosten 

 
- Investeringskosten  
- Afschrijvingskosten  
- Verhuur aan zichzelf of ‘interne huuraanrekening’, dit is het aanrekenen van een 

huurprijs voor het ter beschikking stellen van een gebouw en infrastructuur  
- Overheadkosten  
- Personeelskosten  
- Kosten die niet direct toewijsbaar zijn aan het handelsinitiatief 

Artikel 8.Artikel 7. Uitvoeringstermijn 

De uitvoeringstermijn loopt van 07/05/2020 tot en met 31/12/2020.  
De goedgekeurde initiatieven dienen door de aanvrager te worden uitgevoerd binnen deze termijn 
na goedkeuring.  

Artikel 9.Artikel 8. Procedure 

 Aanvraag 

a. De aanvraag dient voor de startdatum van het initiatief te gebeuren via het daartoe 
voorziene aanvraagformulier en met de vermelde bij te voegen bewijsstukken. Dit wordt aan 
PuurGent bezorgd: 
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- Via mail: PuurGent@stad.gent 
- Per post of tegen ontvangstbewijs: PuurGent, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent 

 
De aanvrager die een rechtspersoon is, wordt vrijgesteld van de verplichting haar balans en 
rekeningen alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand bij te brengen. 

b. Aanvragen die volledig en ontvankelijk zijn krijgen een volgnummer. PuurGent behandelt de 
dossiers volgens dit volgnummer. 

c. Elke aanvraag wordt door de beoordelingscommissie beoordeeld op de criteria zoals 
hieronder opgesomd binnen de 10 werkdagen vanaf de datum van indiening van de 
aanvraag. 

d. De beoordelingscommissie beslist over de goedkeuring van het aanvraagdossier  

e. De dossiers worden behandeld a rato van indiening en tot uitputting van het voorziene 
budget per ronde. 

f. De aanvrager wordt per reguliere mail op de hoogte gebracht van de beslissing. Wanneer een 
idee niet werd weerhouden, woordt voorafgaande aan de beslissing contact opgenomen 
met de aanvrager. Dit met als doelstelling om het idee bij te werken zodat deze toch voldoet 
aan de criteria. 

g. Indien de aanvrager van mening is dat het initiatief een bovenlokale aantrekkingskracht 
heeft, motiveert hij dit bij de aanvraag. 

 

 Beoordeling 

a. De aanvraag wordt als ontvankelijk beschouwd indien de termijnen werden gerespecteerd 
en het aanvraagformulier op de juiste wijze en volledig werd ingevuld en ondertekend. 

b. De beoordeling vindt plaats binnen 10 werkdagen na het indienen van de aanvraag. 

c. Indien noodzakelijk zal de aanvrager gevraagd worden om bijkomende informatie te 
verstrekken over de ingediende subsidieaanvraag waardoor deze termijn kan verlengd 
worden.  

d. Indien noodzakelijk zal de aanvrager bijgestuurd en gecoached worden om het 
handelsinitiatief de nodige goedkeuring te verkrijgen waardoor deze termijn kan verlengd 
worden.  

e. Aan de ingediende initiatieven zullen scores toegekend worden op basis van een aantal 
criteria: 

Beoordelingscriteria Score 

Het vernieuwend karakter (zowel vanuit het perspectief van de handelaar als 
de klant).  

../10 

De mate waarin het initiatief Gent of de deelgemeente promoot/ op de kaart 
zet als aantrekkelijke winkel- en horecastad. 

../10 

Het gevraagde budget en de overeenstemming ervan met de geplande 
activiteiten.  

../10 

De haalbaarheid. ../20 

De mate waarin het initiatief de samenwerking tussen handelaars onderling 
en/of met andere partners stimuleert. 

../10 

Het initiatief heeft een duidelijke economische doelstelling en is gericht op een 
breed consumentenpubliek. 

../10 

Totaalscore …/70 

mailto:puurgent@stad.gent
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Om een initiatief te weerhouden, dient er een minimale totaalscore van 45 punten op een totaal 
van 70 behaald te worden. 

 Beslissing 

a. Op basis van de totaalscore neemt het Dagelijks Bestuur van PuurGent de beslissing tot al 
dan niet toekenning van de subsidie binnen 10 werkdagen na het indienen van de aanvraag. 

b. Het Dagelijks Bestuur van PuurGent neemt de beslissing tot al dan niet bijsturing en coaching 
van de aanvrager en het handelsinitiatief.  

c. Deze termijn is enkel een richtdatum. 

d. De aanvrager zal via e-mail van de beslissing op de hoogte worden gebracht. 
 

 Uitbetaling 

a. De subsidie wordt uitbetaald uiterlijk 30 dagen na ontvangst én controle van de in artikel 9 
gevraagde documenten door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager. 

b. De aanvrager verbindt zich ertoe PuurGent onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen 
van iedere wijziging van diens post- of bankrekeningnummer. 

Artikel 10.Artikel 9. Controle 

 Binnen de maand na datum van het initiatief waarvoor een subsidie werd aangevraagd, moeten 
volgende verantwoordingsstukken aan PuurGent worden bezorgd: 

a. een exemplaar van gebruikte publicaties (folder, affiche, digitale communicatie,…) 

b. de totale eindafrekening 

c. facturen en andere financiële bewijsstukken, die de controle van de uitgaven en inkomsten 
mogelijk maken 

 

  PuurGent heeft het recht om controle uit te oefenen ter plaatse. Ingeval de aanvrager zich 
verzet tegen de uitoefening van de controle, wordt de subsidie geschorst en mogelijks niet 
uitbetaald. 

 De aanvrager aanvaardt, binnen de beperkingen van dit reglement, om over het te subsidiëren 
initiatief verantwoording af te leggen tegenover PuurGent. 

Artikel 11.Artikel 10. Communicatie 

De financiële ondersteuning door PuurGent voor de goedgekeurde initiatieven moet op alle 
publicaties, affiches, folders en andere vormen van publiciteit voor het initiatief vermeld worden. 
Dit door middel van een logo die zal worden aangeleverd door PuurGent 

PuurGent heeft het recht om de goedgekeurde initiatieven, alsook de resultaten ervan bekend te 
maken aan het brede publiek met respect voor intellectuele eigendommen. Dit kan bijvoorbeeld via 
de website, een persmoment en/of op een evenement.  

Artikel 12.Artikel 11. Sancties 

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt, of dat de voorwaarden van het reglement niet 
werden nageleefd of de subsidie niet werd gebruikt voor het doel waarvoor het werd aangevraagd, 
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en in elk geval van fraude, kan het Dagelijks Bestuur van PuurGent beslissen de principiële 
toekenning van de subsidie in te trekken of indien reeds toegekend, terug te vorderen. 

Artikel 13.Artikel 12. Non-discriminatieclausule  

 De aanvrager verbindt er zich toe: 

a. 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. 

b. Toegankelijk te zijn voor iedereen. 

c. Elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te 
bestraffen. 

d. De wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen 
bevorderen en verdedigen na te leven. 

e. Indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter 
kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in 
het kader van het toepasselijke reglement.  

 Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan PuurGent- rekening houdend 
met alle elementen - maatregelen nemen. 

Artikel 14.Artikel 13. Inwerkingtreding  

Dit reglement treedt in werking op 07 mei 2020. 

 

 

 

 


