Geldig van 1 april 2017 tot en met 1 mei 2018
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1. Voorwerp reglementering
Het reglement bepaalt de voorwaarden voor de deelname aan en het verloop van het project ‘de
Nieuwe Natie’.

2. Begrippenkader
Het project
Met het project ‘de Nieuwe Natie’ krijgen verschillende ondernemers gedurende enkele maanden
de mogelijkheid hun producten of diensten te testen of te promoten in een handelspand in het
centrum van Antwerpen.
Organisator
De stad Antwerpen opgericht met maatschappelijke zetel te Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.
Kandidaat
De natuurlijke of rechtspersoon of de groepering daarvan die geldig een kandidatuur heeft
ingediend door middel van een projectdossier, die door de stad Antwerpen als volledig
beschouwd wordt.
Laureaat
Elke kandidaat waarvan het projectdossier door de jury geselecteerd is zodat ze kunnen
deelnemen aan fase 2 en/of fase 3 van het project.
Coach
Is een expert die deelnemers in de sector retail en horeca adviseert en begeleidt om hun
ondernemersplan te optimaliseren en hen verder helpt te ontwikkelen in het ondernemerschap.
Deze expert wordt aangesteld door de stad Antwerpen.
Jury
De jury is het onafhankelijk orgaan dat adviseert over de keuze van de laureaten en
samengesteld is uit vertegenwoordigers van verschillende beroepsorganisaties, professionals uit
de retail- en horecasector en de coaches. Op vraag van de jury kunnen deskundigen op het vlak
van retail en horeca advies geven.
Communicatie
Iedere actie bestaande in de verspreiding van informatie over het project. De media van deze
communicatie zijn onder andere: flyers, affiches, e-mailings, brieven, redactioneel materiaal,
video’s, foto’s, social media posts, enzovoort.

3. Toelage
Binnen de perken van de jaarlijks op de stadsbegroting goedgekeurde kredieten, verleent het
college van burgemeester en schepenen, een toelage voor de kandidaten aan het project ‘de
Nieuwe Natie’ (zie punt 9 voor details), en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden die
in dit reglement zijn opgenomen.

4. Projectinformatie
De Nieuwe Natie valt onder de strategische doelstelling van de stad Antwerpen: ‘De
aantrekkingskracht van de kernwinkelgebieden en strategische horecakernen neemt fors toe’.
De stad Antwerpen is en blijft zich profileren als dé shopping- en horecastad bij uitstek. Zij wil
ook haar reputatie als innovatieve en creatieve grootstad blijven waarmaken en wil de
handelskernen versterken en aantrekkelijk maken. De Nieuwe Natie is een tijdelijke verzameling
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van handelszaken in het centrum van Antwerpen waar ondernemers de kans krijgen om hun
product/dienst te testen aan de huidige markt. Het project de Nieuwe Natie heeft als doel een
dynamische testlocatie te creëren voor creatieve en vernieuwende ondernemers waar in een
reële marktomgeving kan worden nagegaan of aangeboden producten of diensten
marktlevensvatbaar zijn en/of de overstap naar een vaste handelslocatie haalbaar is. Bovendien
wordt leegstand in het kernwinkelgebied tegengegaan en worden investeringen gestimuleerd.
De Nieuwe Natie zal plaatsvinden in 1 groot leegstaand handelspand opgedeeld in verschillende
units of in maximaal 10 individuele leegstaande handelspanden op korte afstand van elkaar in
het prioritair kernwinkelgebied Centrum Antwerpen (Meting van de Antwerpse Winkelstraten,
2016). De stad Antwerpen behoudt zich het recht om de Nieuwe Natie stop te zetten of uit te
stellen in fase 4 ‘Uitbating’ op het moment dat zij geen geschikte handelspanden vindt voor dit
project. De overige fases kunnen wel worden uitgevoerd.
Het project bestaat uit drie fases:
 Fase 1: Indienen kandidaturen (van 1 april 2017 tot en met 12 mei 2017)
Potentiële deelnemers dienen een projectdossier in om zich kandidaat te stellen. De
stedelijke administratie beoordeelt de volledigheid van het dossier. De volledige dossiers
worden overgedragen aan de coach.
De kandidaat kan tot en met 12 mei 2017 een projectdossier indienen:
‐ per e-mail versturen naar detailhandel.horeca@stad.antwerpen.be;
‐ bezorgen aan stad Antwerpen, Ondernemen en Stadsmarketing, ter attentie van
Vanessa Morganti, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (datum van poststempel
geldt).

‐

‐
‐

‐

‐

Fase 2: Jury (van 22 mei 2017 tot en met 9 juli 2017)
De coach ontvangt de volledige dossiers en er vindt een kort gesprek plaats met de
deelnemer waarin advies wordt gegeven op het ingediende dossier (22 mei 2017 tot en
met 4 juni 2017);
Deze feedback wordt door de deelnemer verwerkt in het kandidaatsdossier (5 juni 2017
tot en met 18 juni 2017);
Het aangepaste kandidaatsdossier wordt gepresenteerd aan de jury (19 juni 2017 tot en
met 25 juni 2017). Per kandidaat worden er in totaliteit 15 minuten voorzien (inclusief
presentatie van maximaal 5 minuten en een vragenronde van maximaal 10 minuten);
De jury adviseert het college van de stad Antwerpen welke kandidaten door mogen naar
fase 3 ‘Coaching’ en fase 4 ‘Uitbating’ (zie verder in onderhavig reglement de
beoordelingscriteria);
Het college van de stad Antwerpen beslist op basis van het juryverslag welke laureaten
doorgaan naar fase 3 ‘Coaching’ en fase 4 ‘Uitbating’. Deze laureaten zijn zeker van een
plek in de Nieuwe Natie.

 Fase 3: Coaching (van 10 juli 2017 tot en met 31 augustus 2017)
De laureaten krijgen een intensief coachingstraject aangeboden ter voorbereiding van de
uitbatingsfase. Tijdens deze fase wordt er dieper ingegaan op de bijsturing van het concept
en het ondernemersplan en op de ontwikkeling in hun ondernemerschap. Na deze coaching
stromen de laureaten door naar fase 4 ‘Uitbating’.
 Fase 4: Uitbating (van 1 augustus 2017 tot en met 31 januari 2018)
Tijdens de uitbatingsfase krijgen de laureaten een (handels)ruimte toegewezen waarin ze
hun handelsactiviteit kunnen uitvoeren voor een bepaalde termijn. In augustus hebben de
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laureaten de tijd om hun (handels)ruimte in te richten. De effectieve uitbating start op
zaterdag 2 september 2017 en eindigt op zaterdag 27 januari 2018. Tijdens deze fase
worden de laureaten verder gecoacht en begeleid. Daarna start de afbraakperiode tot en met
31 januari 2018.
Tijdens het gehele projectverloop wordt de overall communicatie door de stad Antwerpen
georganiseerd, alsmede vooraf bepaalde periodieke evenementen. De stad Antwerpen neemt
deze kosten op zich.

5. Fase 1 ‘Indienen kandidaturen’
5.1.

Algemeen

1) Het indienen van de kandidaturen staat open voor:
‐ Meerderjarige natuurlijke personen of handels- en ambachtsondernemingen naar privaat
recht en kunstenaars als vorm van niet-handelsondernemingen, in het bezit van een
ondernemingsnummer ofwel in het bezit van de nodige documenten die vereist zijn om een
ondernemingsnummer te verkrijgen (voor handels- en ambachtsondernemingen bewijs
basiskennis bedrijfsbeheer en voor sommige ´gereglementeerde´ beroepen de
beroepskennis).
‐ De nadruk dient te liggen op producten en diensten gericht op de consument als
eindgebruiker. Het betreft kleinhandel: het wederverkopen op gewone wijze van producten
aan de consument, zonder deze producten andere behandelingen te doen ondergaan dan
die welke in de handel gebruikelijk zijn en waarvoor de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van
de verkoper en de consument in de vestigingseenheid vereist is. Voor dit reglement worden
hiermee gelijkgesteld de verkopen van producten aan de consument door de producenten of
hun vertegenwoordigers. Met diensten wordt bedoeld alle prestaties die:
‐
een handelsdaad of een ambachtsactiviteit uitmaken;
‐
gewoonlijk tegen vergoeding worden geleverd in de vestigingseenheid van de
dienstverstrekker;
‐
niet vallen onder de definitie van kleinhandel bedoeld onder vorig lid.
2) De kandidaat kan tot en met 12 mei 2017 een projectdossier indienen:
‐ per e-mail versturen naar detailhandel.horeca@stad.antwerpen.be;
‐ bezorgen aan stad Antwerpen, Ondernemen en Stadsmarketing, ter attentie van
Vanessa Morganti, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen (datum van poststempel geldt).
3) De kandidaatstelling is kosteloos.

5.2.

Volledigheid

1) Een kandidaatsdossier is volledig als het aan volgende voorwaarden voldoet:
‐ Het projectdossier werd uiterlijk 12 mei 2017 bezorgd aan de stad Antwerpen. Dossiers
die na deze datum ingediend worden, zijn niet tijdig ingediend.
‐ Het projectdossier moet minstens de volgende informatie bevatten:
 bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres en indien geen
sprake van een bedrijf de persoonsgegevens;
 ondernemingsnummer of bewijzen voor het kunnen verkrijgen hiervan;
 persoonlijke motivatie deelname aan het project en achtergrondschets deelnemer;
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 omschrijving van het concept/product/dienst (assortiment en de beoogde doelgroep
worden toegelicht, waar mogelijk onderbouwd met impressies en sfeerbeelden);
 financieel plan;
 beknopte omschrijving van hoe het idee voldoet aan volgende criteria: originaliteit,
meerwaarde voor het Antwerpse retail-landschap, onderscheidend vermogen,
commercieel/economisch potentieel & levensvatbaarheid van het concept en
toekomstvisie;
 gewenste startdatum en tijdsduur;
 verklaring van niet-faillissement, geen fraude en blanco strafblad.

5.3.

Ontvangstmelding

1) Na analyse van het kandidaatsdossier deelt de stad Antwerpen, binnen 7 kalenderdagen en
via email, mee of het al dan niet volledig is.
2) Indien het projectdossier volledig is, wordt het overgemaakt aan de coach.
3) Indien het dossier onvolledig is dan kan de kandidaat binnen de 7 kalenderdagen na de
melding daarvan door de stad Antwerpen het dossier vervolledigen. Als de kandidaat daar
niet tijdig aan voldoet zal het college de kandidatuur weigeren.

6. Fase 2 ‘Jury’
6.1.

Verloop

1) De coach ontvangt de volledige dossiers en er vindt een kort gesprek plaats met de
deelnemer waarin advies wordt gegeven op het ingediende dossier (22 mei 2017 tot en met 4
juni 2017).
2) Deze feedback wordt door de deelnemer verwerkt in het kandidaatsdossier (5 juni 2017 tot
en met 18 juni 2017).
3) Het aangepaste kandidaatsdossier wordt gepresenteerd (‘pitching’) aan de jury (19 juni 2017
tot en met 25 juni 2017). Per kandidaat worden er in totaliteit 15 minuten voorzien (inclusief
presentatie van maximaal 5 minuten en een vragenronde van maximaal 10 minuten).
4) De jury adviseert het college van de stad Antwerpen welke kandidaten door mogen naar fase
3 ‘Coaching’ en fase 4 ‘Uitbating’ (zie verder in onderhavig reglement de
beoordelingscriteria).
5) Het college van de stad Antwerpen beslist op basis van het juryverslag welke laureaten
doorgaan naar fase 3 en fase 4. Deze laureaten zijn zeker van een plek in de Nieuwe Natie.

6.2.

Beoordelingscriteria

De jury beoordeelt het projectdossier en de pitching op de volgende punten (totaalscore van 120
punten):
1. Persoonlijke motivatie en ambities van de kandidaat (25 punten);
 De kandidaat toont zich gepassioneerd en gedreven over zijn/haar
concept/product/dienst en stelt zichzelf ten doel om op termijn zijn/haar zaak verder
uit te bouwen.
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Daarnaast is hij/zij betrokken en is hij/zij bereid om samen te werken met andere
belanghebbenden zoals co-ondernemers in de Nieuwe Natie, handelaars in de
straat, buurtverenigingen enzovoort.
 Aan de geselecteerde kandidaten die hun zaak konden uitbaten tijdens de vorige
edities van de Nieuwe Natie, wordt een extra motivatie gevraagd waarom ze opnieuw
een plekje in deze editie van de Nieuwe Natie zouden moeten krijgen.
Originaliteit en vernieuwend karakter van het concept/product/dienst (25 punten);
Nadruk wordt gelegd op authentieke en originele concepten, producten of diensten, zoals
innovatieve horecaconcepten, design, lanceringen van nieuwe producten, streek- en
ambachtelijke producten.
Potentieel en levensvatbaarheid van het concept/product/dienst (25 punten);
laureaten waarvan de bekwaamheid om de handelszaak vanaf de opgegeven datum uit
te baten het meest geschikt wordt geacht (20 punten);
Toegevoegde waarde van het concept/product/dienst ten opzichte van het reeds
bestaande aanbod in het kernwinkelgebied van Antwerpen-centrum (15 punten);
Flexibiliteit van de kandidaat in functie van de planning van de handelsruimte en de
huurtermijnen (10 punten).



2.

3.
4.
5.
6.

6.3.

Bekendmaking laureaten

1) De stad Antwerpen deelt de beslissing van het college over de keuze van de laureaten die
doorstromen naar fase 3 ‘Coaching’ en fase 4 ‘Uitbating’ binnen 15 kalenderdagen na de
pitching per email mee aan de kandidaten.
2) De stad Antwerpen neemt contact op met de laureaten om verdere praktische afspraken te
maken over fase 3 ‘Coaching’ en fase 4 ‘Uitbating’.
3) De laureaten die aanvaarden om door te stromen naar de volgende fases verbinden zich er
toe om in eer en geweten de fase 3 ‘Coaching’ en fase 4 ‘Uitbating’ volledig te doorlopen en
tot een goed einde te volbrengen gezien de kosten die eraan verbonden zijn en betaald
worden door de stad Antwerpen.
4) In geval van intrekking van het projectdossier door één of meer laureaten, behoudt de stad
Antwerpen zich het recht om contact op te nemen met de volgende laureaat of laureaten op
de lijst.

7. Fase 3 ‘Coaching’
1) Het coachingstraject start op 10 juli 2017 en eindigt op 31 augustus 2017.
2) Tijdens het coachingstraject worden de laureaten begeleid door een coach. Tijdens deze
fase wordt er dieper ingegaan op de bijsturing van het concept en het ondernemersplan
(financieel plan, haalbaarheid project, marketing & communicatie, enzovoort) en op de
ontwikkeling in hun ondernemerschap. De coaching is praktijkgericht, en op maat en volgens
de noden van de laureaat.
3) In geval van intrekking van het projectdossier door één of meer laureaten, behoudt de stad
Antwerpen zich het recht om contact op te nemen met de volgende laureaat of laureaten op
de lijst. In overleg met de nieuwe laureaat, de coach en de stad Antwerpen wordt bekeken
hoe en wanneer het coachingstraject zal plaatsvinden voor deze ondernemer.
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8. Fase 4 ‘Uitbating’
8.1.

Periode

De volledige duur van de uitbatingsfase start op 1 augustus 2017 en eindigt uiterlijk op
31 januari 2018. In de maand augustus wordt de handelsruimte instapklaar gemaakt. Op
2 september 2017 openen de deuren van de Nieuwe Natie. In samenspraak met de stad
Antwerpen wordt een huurperiode voor minimaal 2 maanden en maximaal 5 maanden
overeengekomen met de laureaat.

8.2.

Locatie

De Nieuwe Natie zal doorgaan in:
‐ 1 groot leegstaand handelspand opgedeeld in verschillende units (van circa 30m² tot 50m²);
‐ of in maximaal 10 individuele leegstaande handelspanden op korte afstand van elkaar in het
prioritair kernwinkelgebied Centrum Antwerpen (Meting van de Antwerpse Winkelstraten
2016).
De stad Antwerpen behoudt zich het recht om de Nieuwe Natie stop te zetten of uit te stellen in
fase 4 ‘Uitbating’ op het moment dat zij geen geschikte handelspanden vindt voor dit project.
De laureaten maken tijdelijk gebruik van een handelsruimte om hun concept, product(en) of
dienst(en) te testen en/of te promoten.

8.3.

Coaching

Tijdens de uitbatingsfase worden de laureaten begeleid door een coach. De coaching is
praktijkgericht, en op maat en volgens de noden van de laureaat.

8.4.

Deelnamevergoeding

De laureaten betalen een deelnamevergoeding aan de stad Antwerpen. De vergoeding varieert
naargelang het aantal m² handelsruimte, de duur van de uitbating en de periode waarin de
handelsruimte wordt uitgebaat.
Deelnamevergoeding voor de
periode 1/9/2017 tem 30/11/2017 (=
gunstig huurtarief per m² en per maand,
inclusief nutsvoorzieningen, wifi,
bancontact, stockageruimte, instapklaar
maken van het pand)

€15,00

Deelnamevergoeding voor de
eindejaars- en soldenperiode
1/12/2017 tem 31/01/2018 (= gunstig
huurtarief per m² en per maand, inclusief
nutsvoorzieningen, wifi, bancontact,
stockageruimte, instapklaar maken van het
pand)

€18,00

De aanvaarding van het aanbod voor de tijdelijke ingebruikname wordt in een overeenkomst
tussen de stad Antwerpen en de laureaat vastgelegd.

8.5.

Deelnamevoorwaarden

De laureaat gaat volgende verplichtingen aan:
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‐
‐
‐

‐

‐
‐

deel te nemen aan het coachingstraject tijdens de uitbatingsfase;
samen te werken met andere laureaten en de stad Antwerpen om de Nieuwe Natie succesvol
te maken;
om na afloop van de ingebruikname er voor te zorgen dat de handelsruimte instapklaar is
voor de volgende uitbater. Hiervoor krijgt de laureaat 2 kalenderdagen de tijd voor afbraak en
verwijdering van stockage, afval en ander materiaal. De laureaat die in de plaats komt krijgt 2
kalenderdagen de tijd om de ruimte in te richten voor de uitbating;
om de handelsruimte minstens open te houden
o van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur,
o tijdens de winkelzondagen tussen 12.00 en 18.00 uur
o en op feestdagen die vallen tijdens een winkelzondag tussen 12.00 en 18.00 uur;
om het financieel resultatenoverzicht na afloop van de uitbating voor te leggen aan de stad
Antwerpen tegen uiterlijk 1 april 2018. Deze gegevens worden door de stad Antwerpen enkel
voor interne evaluatie gebruikt en niet aan derden overgemaakt;
om een getuigenis af te leggen over de resultaten van het project die gebruikt mogen worden
voor de evaluatie en de communicatie.

9. Overzicht kosten en baten voor de laureaten
Overzicht kosten voor de laureaten:
‐ Deelnamevergoeding te betalen aan de stad Antwerpen (= bedrag €15 per m² of €18 per m²
bestaande uit gunstig huurtarief, nutsvoorzieningen, wifi, bancontact, instap klaarmaken van
pand) vanaf fase 4’Uitbating’;
‐ Kosten gerelateerd aan de rechtstreekse uitbating van de handelszaak (bijvoorbeeld
belastingen, verzekeringen, enzovoort).
Overzicht baten (= toelage) voor de laureaten:
‐ Feedback gesprek en verslag van de coach naar aanleiding van het ingediend
kandidaatsdossier op kosten van de stad Antwerpen;
‐ Intensief coachingstraject op kosten van de stad Antwerpen;
‐ Overall communicatie en evenementen Business-to-Consumer (B2C) op kosten van de stad
Antwerpen;
‐ Ter beschikking stellen van een handelsruimte in het prioritair kernwinkelgebied Centrum
Antwerpen tegen een gunst tarief door de stad Antwerpen;
‐ Instapklaar maken van de handelsruimte door de stad Antwerpen;
‐ Onderzoek en evaluatie uitgevoerd door de stad Antwerpen.

10. Uitsluitings- en weigeringsgronden
1) Volgende kandidaten worden uitgesloten of geweigerd om deel te nemen aan het project:
Ondernemingen uit de volgende categorieën kunnen niet deelnemen: groothandel, stockverkoop,
vrije en intellectuele beroepen, overheidsdiensten, overheidsbedrijven, intercommunales,
autonome gemeente bedrijven, stedelijke vzw’s of dochterondernemingen, openbare of private
stichtingen, private vzw’s en ondernemingen waarvoor de stad Antwerpen een
uitbatingsvergunning vereist zoals nachtwinkels, belwinkels, videotheken, wedkantoren,
seksinrichtingen en massagesalons.
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2) De kandidaat, natuurlijke persoon of de zaakvoerders of bestuurders van de betrokken
rechtspersoon wordt uitgesloten indien hij door een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde veroordeeld is om een van de volgende misdrijven:
‐ deelneming aan een criminele organisatie;
‐ omkoping;
‐ fraude;
‐ terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan
wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk
misdrijf of strafbaar feit;
‐ witwassen van geld en financiering van terrorisme;
‐ kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;
‐ het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
3) De kandidaat die illegaal in ons land verblijvende onderdanen heeft tewerkgesteld vanaf deze
inbreuk werd vastgesteld door een gerechtelijke beslissing. Deze uitsluiting van deelname
geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de datum van veroordeling.
4) De kandidaat natuurlijke persoon of zaakvoerders of bestuurders van de betrokken
rechtspersoon, die niet blijkt te voldoen aan zijn verplichtingen tot betaling van de belastingen
of sociale zekerheidsbijdrage.
5) De kandidaat die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden
heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn
faillissement, voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke organisatie aanhangig
is, of voor buitenlandse kandidaten wegens een vergelijkbare toestand ingevolge een
soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen.
6) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de stad Antwerpen zich uitdrukkelijk
het recht voor, de betrokken kandidaat van deelname aan dit project uit te sluiten. De stad
Antwerpen behoudt ook het recht om ondernemingen te weigeren.

11. Algemene bepalingen
11.1.

Delegatiebevoegdheid

De gemeenteraad draagt volgende bevoegdheden in het kader van het deelnamereglement over
aan het college:
‐ Het college kan indien de omstandigheden dit vereisen het project of een deel ervan wijzigen,
uitstellen, inkorten of stopzetten (bijvoorbeeld bij te weinig kandidaten in fase 1 of er worden
geen geschikte handelspanden gevonden). De stad Antwerpen kan daarvoor niet
aansprakelijk gesteld worden.
‐ Het college stelt de jury aan;
‐ Het college beslist welke laureaten doorgaan naar fase 3 en fase 4 op basis van het
juryverslag en bepaalt hoeveel m² elke laureaat ter beschikking krijgt.

11.2.

Persoonsgegevens

1) De persoonsgegevens die de stad Antwerpen verzamelt over de deelnemers vallen onder
toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij worden alleen gebruikt voor communicatie
en evaluatie in het kader van het project. Door deelname aan het project verklaart de
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deelnemer zich hier uitdrukkelijk mee akkoord. De deelnemers hebben wel recht op toegang
tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.
2) De kandidaten aanvaarden door hun inschrijving dat alle correspondentie, ook de formele
betekeningen, via e-mail gebeurt. Ze informeren de stad stipt over wijzigingen van hun emailadres.

11.3.

Deelname

1) Deelname kan niet worden overgedragen aan een andere natuurlijk persoon of
vennootschap en blijft derhalve steeds persoonlijk, tenzij anders overeen wordt gekomen met
de stad Antwerpen.
2) Door hun deelname aan het project verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke
en volledige aanvaarding van het reglement.

11.4.

Clausule fundamentele vrijheden

Ieder die een subsidie van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van
stedelijke infrastructuur, neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te
werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor
elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van
het Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden. De subsidie of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met
het engagement leidt steeds tot sancties zoals:
‐ Weigeren of terugvorderen van de subsidie;
‐ Eenzijdig beëindigen van de samenwerking;
‐ Verhuurverbod in alle stedelijke centra;
‐ Weigering logistieke ondersteuning.

11.5.

Aansprakelijkheid

1) Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke
verplichting dan ook vanwege de stad Antwerpen.
2) De stad kan niet aansprakelijk gesteld worden door de schade die geleden wordt naar
aanleiding van de opgelegde sancties.
3) In geval van geschil is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken
van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

11.6.

Reglement op de toelage

Op het verlenen van subsidies volgens dit reglement is ook de wet van 14 november 1983
‘houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen’ en het
algemeen reglement op de toelagen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2006
van toepassing.

11.7.

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2017 en eindigt op 1 mei 2018.
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Meer info over het reglement:
www.ondernemeninantwerpen.be
Ondernemen en Stadsmarketing, tel. 03 338 65 86, detailhandel.horeca@stad.antwerpen.be
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