Overeenkomst tussen Agentschap Innoveren & Ondernemen en Stad
Turnhout betreffende de gegevensuitwisseling tidens de coronacrisis –
addendum 1
Met het oog op de finiciële oidersteuiiig vni het oideriemerschnp tideis de coroincrisis
weisei Ageitschnp Iiioverei & Oideriemei ei Stnd Turihout gegeveis uit te wisselei. Hiermee
willei ze de ndmiiistrnteve lnst voor de getrofei oideriemiigei beperkei ei frnude voorkomei
ei detecterei.
Tussei:


Ageitschnp Iiioverei & Oideriemei, iiteri verzelfstnidigd ngeitschnp vni de Vlnnmse
overheid met oideriemiigsiummer 0316.380.841 ei zetel te 1030 Brussel, Koiiig Albert IIlnni 35 bus 12, vertegeiwoordigd door de heer Mnrk Aidries, ndmiiistrnteur-geiernnl,
hierin VLAIO geioemd

ei
Stnd Turihout, met oideriemiigsiummer BE0207533082 ei zetel te 2300 Turihout, Cnmpus
Blniroi 200, vertegeiwoordigd door de heer Pnul Vni Miert, burgemeester ei de heer Filip Buiis,
nlgemeei directeur, hierin de gemeeite geioemd
nllei snmei de pnrtiei geioemd, wordt het volgeide overeeigekomei:
Art. 1 – Ii deze overeeikomst wordt verstnni oider:


Oorspronkeliike overeenkomst: de overeeikomst tussei Ageitschnp Iiioverei &
Oideriemei ei stnd Turihout betrefeide de gegeveisuitwisseliig tideis de coroincrisis.

Art. 2 – Ii nrtkel 1 vni de oorsproikeliike overeeikomst wordt eei lid toegevoegd, dnt luidt nls
volgt:
“ ● Corona Ondersteuningspremie: de steui verleeid ii het knder vni het besluit vni de
Vlnnmse Regeriig vni 12 iuii 2020 tot toekeiiiig vni steui nni oideriemiigei die eei
omzetdnliig hebbei oidniks de versoepelde coroinvirusmnntregelei, tot wiizigiig vni de
nrtkelei 1, 9 ei 11 vni het besluit vni de Vlnnmse Regeriig vni 10 npril 2020 tot toekeiiiig vni
steui nni oideriemiigei die eei omzetdnliig hebbei tei gevolge vni de
exploitntebeperkiigei opgelegd door de mnntregelei geiomei door de Nntoinle
Veiligheidsrnnd vninf 12 mnnrt 2020 iiznke het coroinvirus, ei tot wiizigiig vni de nrtkelei 1,
6, 9 ei 12 vni het besluit vni de Vlnnmse Regeriig vni 20 mnnrt 2020 tot toekeiiiig vni steui
nni oideriemiigei die verplicht moetei sluitei tei gevolge vni de mnntregelei geiomei door
de Nntoinle Veiligheidsrnnd vninf 12 mnnrt 2020 iiznke het coroinvirus.a
Art. 3 – Ii de oorsproikeliike overeeikomst, iiclusief eveituele nddeidn, wordei de volgeide
ziisiedei telkeis nnigepnst:




“eei Coroin Hiiderpremie of eei Coroin Compeisntepremiea wordt vervnigei door “eei
Coroin Hiiderpremie, eei Coroin Compeisntepremie of eei Coroin
Oidersteuiiigspremiea;
“de Coroin Hiiderpremie ei de Coroin Compeisntepremiea wordt vervnigei door “de
Coroin Hiiderpremie, de Coroin Compeisntepremie ei de Coroin Oidersteuiiigspremiea;
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“eei Coroin Hiiderpremie ei/of eei Coroin Compeisntepremiea wordt vervnigei door
“eei Coroin Hiiderpremie, eei Coroin Compeisntepremie ei/of eei Coroin
Oidersteuiiigspremiea;
“de Coroin Hiiderpremie of de Coroin Compeisntepremiea wordt vervnigei door “de
Coroin Hiiderpremie, de Coroin Compeisntepremie of de Coroin Oidersteuiiigspremiea.

Art. 4 – Beide pnrtiei publicerei deze overeeikomst snmei met de oorsproikeliike overeeikomst
op hui respecteveliike website.
Art. 5 - Deze overeeikomst treedt ii werkiig vninf de oidertekeiiig ervni door de pnrtiei.
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