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08. Hinderpremie werken Marktplein
Motivering
Aanleiding en context
Wegenwerken zorgen vaak voor stevige hinder voor lokale handelaars en zelfstandigen. In die mate
zelfs dat sommige zelfstandigen hun zaak moeten sluiten en te kampen hebben met ernstig
inkomensverlies. Sinds de 6de Staatshervorming werd de Vlaamse Regering bevoegd om een
compensatieregeling uit te werken. In het Vlaams Parlement werd een decreet van de hand van Axel
Ronse, Koen Van den Heuvel en Matthias De Clercq met een nieuwe regeling aangenomen. Die nieuwe
Vlaamse regeling bevat twee grote wijzigingen: handelaars zijn niet langer verplicht om hun zaak
volledig te sluiten om recht te hebben op een premie én de premie zal voortaan ook automatisch
toegekend worden aan de handelaars.
De Vlaamse hinderpremie valt uiteen in twee delen: een vast bedrag van 2.000 euro (premie A) en een
premie van 80 euro per sluitingsdag (premie B). De vaste hinderpremie van 2.000 euro wordt enkel
gegeven aan de klassieke detailhandelaars (de zogenaamde NACE-1-handelaars) die in de werfzone
gelegen zijn. Zij worden automatisch geselecteerd op basis van de gegevens over de werfzone en de
registratie in de ondernemersdatabank. Als achteraf blijkt dat zij ook nog hun zaak moeten sluiten,
kunnen ze daarvoor vanaf de 22ste sluitingsdag een tegemoetkoming van 80 euro per dag bovenop
krijgen.
Deze nieuwe hinderpremie gaat in voege vanaf 1 juli 2017. Helaas vallen de handelaars van Marktplein
en Pastorijlaan niet onder de nieuwe hinderpremie: om in aanmerking te komen mogen de werken pas
starten vanaf 1 juli.
Daarom wordt voorgesteld om de handelaars die in aanmerking zouden komen voor premie A, éénmalig
een premie uit te betalen van 1.000 euro.
Juridische grond
Decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die
ernstige hinder ondervinden van openbare werken in het Vlaamse Gewest.
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning
van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken
in het Vlaamse Gewest.
Adviezen
Het college geeft gunstig advies.
Argumentatie
Volgens de voorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering zouden een tiental zaken in
aanmerking komen voor hinderpremie A.
Financiële weerslag
De premie zou in totaal maximum 10.000 euro kosten.
Bespreking
Dhr. D. Verhaert vraagt wat de reden is om de premie te halveren en geen 2.000 euro te voorzien.
Schepen L. Wouters antwoordt dat momenteel nog de oude premie kan worden verkregen van het
Vlaamse Gewest, maar hier is de voorwaarde dat men sluit. De premie bedraagt 80 euro per dag. Verder

zijn er budgettair middelen beschikbaar om de voorgestelde 1.000 euro te betalen die werd
overeengekomen in het college.
Mevr. M. Rombouts stelt dat zij dit als een cadeau beschouwt omdat de handelaars niet onbereikbaar
zijn, waarop dhr. D. Verhaert stelt dat er toch geen passanten langs de winkels kunnen en dat het terras
van de taverne werd afgebroken.
Besluit
De raad beslist eenparig:
Artikel 1
Een eenmalige hinderpremie van 1.000 euro te voorzien voor de handelaars van Marktplein en
Pastorijlaan die volgens de voorwaarden van het besluit van de Vlaamse regering in aanmerking zouden
komen voor hinderpremie A, mocht de timing van de werken later geweest zijn.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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