
[Tekst] 
 

 
 

25 januari 2017               
 

Perscommuniqué: 

Sint-Agatha-Berchem blijft waakzaam toezien op de ontwikkeling van de lokale handel  

 

Op de eerstkomende zitting van 26 januari legt het College zijn bestaande en nieuwe projecten om de 
lokale handel te versterken ter stemming voor aan de Gemeenteraad.  

Daaronder de hernieuwing van de toekenning van een premie voor eerste vestiging voor zelfstandigen. 
Deze premie die in 2015 werd ingevoerd om de plaatselijke handel een nieuwe dynamiek te geven, blijft als 
steun voor zelfstandigen die een zaak willen starten bijzonder nuttig. Vermits de overheid zich er bewust 
van is dat de inrichtingskosten bij de opstart van een handelsactiviteit een enorme financiële draagkracht 
vergen, herzag en versoepelde ze de toekenningsvoorwaarden.  

We herinneren eraan dat we een premie van € 750,00 kunnen toekennen aan alle nieuwe ondernemers die 
hun activiteit op het grondgebied van de gemeente ontplooien, zonder de verplichting hier ook hun 
verblijfplaats te hebben. Die gemeentelijke premie wordt toegekend voor investeringen naar aanleiding 
van de eerste vestiging waarbij een bedrag is gemoeid van minimaal € 3.000,00. De gemeentelijke premie 
kan nog worden aangevuld met een bedrag van 1% van de beroepsmatige investeringen voor de eerste 
vestiging die het bedrag van € 3.000,00 overschrijden. De gemeentelijke premie is geplafonneerd tot 
maximaal € 1.000,00. Om van de premie te kunnen genieten moet de ondernemer de investeringen staven 
(facturen, kopieën van betalingen, enz.). Afgezien van het feit dat de ondernemer zijn verblijfplaats niet 
langer in de gemeente Sint-Agatha-Berchem hoeft te hebben, werd het reglement ook op het volgende 
punt gewijzigd: de begunstigde van de premie moet zich ertoe verbinden zijn activiteit gedurende minstens 
3 jaar (in plaats van de eerdere 5 jaar) na toekenning van de premie in hoofdberoep in Sint-Agatha-
Berchem uit te oefenen. 

Verder staat ook het gemeentereglement betreffende de toekenning van een premie ter bevordering van 
het digitaal promoten van de plaatselijke handelszaken op de agenda van de volgende Gemeenteraad.  
 
Doel daarvan is de relaties tussen de handelaars van Berchem en hun klanten aan te halen. Daartoe stelt 
het College een nieuwe tool voor digitale promotie aan de Gemeenteraadsleden voor. “We willen ons 
opwerpen als “booster” van de plaatselijke handel. We stellen een premie voor handelaars voor die 
toetreden tot een online platform met als doel de digitale communicatie te verbeteren. Via dit platform kan 
de handelaar zijn klanten informeren en ze de weg naar zijn zaak doen terugvinden door middel van een 
getrouwheidsprogramma, een betere klantenkennis, beter aangepaste marketing en promotiecampagnes 
en door eventuele ‘digital signage’ of e-commerceoplossingen,” aldus Michaël Vander Mynsbrugge, schepen 
van Handel.   
 
De premie zou erin bestaan dat de Gemeente 50% terugbetaalt van de aankoop-, installatie- of huurkosten 
voor een digitale promotietool, met een maximum van €250,00 per handelszaak per jaar.  
 
In de kantlijn stippen we nogmaals graag aan dat de Gemeente de kosten voor de installatie van het 
Telepolitie camerabewakingssysteem in handelszaken voor 100% subsidieert. 
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Met de aanpassing van bestaande en de invoering van nieuwe commerciële 
initiatieven toont de gemeente andermaal aan dat het haar menens is de 
ontwikkeling van de ondernemersgeest op het Berchemse grondgebied  te 
ondersteunen door gunstige voorwaarden te bieden om oprichters van 
ondernemingen op hun traject te begeleiden.  
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