Premies op gemeentelijk en stedelijk niveau
Laatst gewijzigd op 13 jan 2020

Wat houdt de maatregel in
Een aantal steden/gemeenten trachten het ondernemerschap te ondersteunen door het verstrekken van subsidies. Ter
illustratie worden er hier een aantal opgesomd per provincie.
Het is mogelijk dat de vermelde stad/gemeente over nog andere premies beschikt. Meer informatie hierover kan
je terugvinden op hun website.

Provincie Antwerpen
Antwerpen:
Renovatietoelage voor handelspanden: www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/bouwen-enverbouwen/renovatietoelage-voor-handelspanden
Opstartpremie kinderopvang: www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/start-uw-eigenbedrijf/kinderopvang-starten
Niel:
Starterspremie: www.niel.be/gemeentelijke-starterspremie

Provincie Limburg
Beringen:
Subsidie startende handelaars in het centrum: www.beringen.be/E_Loket/Producten/S/Subsidie_handelaars
Subsidie voor investeringen in handelspanden in de handelskernen:
www.beringen.be/E_Loket/Producten/S/Subsidie_voor_investeringen_in_handelspanden_in_de_handelskernen_van_Beringen
Houthalen - Helchteren:
Subsidie voor herinrichting van panden, gevelrenovatie en samenvoeging van panden in bepaalde straten van
Houthalen-Centrum: www.houthalen-helchteren.be/subsidie-kernversterkende-maatregelen

Provincie Oost-Vlaanderen
Gent:
Starterscontract (steun voor opleiding, professionele begeleiding en investeringen) e.a.: stad.gent/ondernemen/startuw-onderneming-gent
Energiepremies voor panden bestemd voor ondernemen e.a.: stad.gent/natuur-milieu/klimaat/subsidies-voormilieuvriendelijke-projecten
Geraardsbergen:
Starterscontract (steun voor inschrijving in de KBO, vormings- en begleidingscursussen, deelname aan starterscafé
enz...): www.geraardsbergen.be/product/992/starten-als-zelfstandige

Provincie West-Vlaanderen
Brugge:
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Toelage voor het verhogen van de toegankelijkheid van een handelspand of een bedrijfsruimte:
www.brugge.be/toelage-voor-het-verhogen-van-de-toegankelijkheid-van-een-handelspand-of-een-bedrijfsruimte
Subsidie voor innovatieve handelstools: www.brugge.be/toelagevoorinnovatievehandelstools
Kortrijk :
Aantrekkingspremie bij vestiging in een handelskerngebied (tussenkomst in de jaarlijkse huurprijs):
www.kortrijk.be/onderneeminkortrijk/aantrekkingspremie
Premie voor kinderopvanginitiatieven: www.kortrijk.be/onderneeminkortrijk/premie-kinderopvanginitiatieven

Provincie Vlaams Brabant
Overijse:
Renovatie leegstaand handelspand: www.overijse.be/nl/327/content/967/handelspandenfonds.html
Affligem:
Premie toegankelijkheid handelszaken: www.affligem.be/Affligem/Nederlands/Leven/bouwen-en-wonen/premiessociale-tarieven-en-subsidies/toegankelijkheid-handelszaken/page.aspx/157

Subsidies kernversterkend detailhandelsbeleid
Een aantal van de hogervermelde premies kunnen de gemeenten uitkeren dankzij de financiële ondersteuning van de
Vlaamse overheid. Deze financiële middelen werden toegekend in het kader van de oproep premiestelsels kernwinkelgebied
2017 aan 51 gemeenten voor verschillende types van subsidies.
Een overzicht van deze gemeenten vind je onderaan deze pagina: www.detailhandelvlaanderen.be/steunmaatregelen/driemiljoen-euro-voor-de-versterking-van-kernwinkelgebieden.
Informatie over de subsidies zelf kan je enkel op de websites van de betrokken gemeenten terugvinden.

Contact
Voor meer informatie kan je het best contact opnemen met de gemeente of de website van jouw gemeente raadplegen.

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België
T 0800 20 555
info@vlaio.be
www.vlaio.be

vlaio.be/subsidiedatabank

© Agentschap Innoveren & Ondernemen

2

