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Subsidiereglement startende zelfstandigen, onthaalouders en opvanginitiatieven
OVERW EGEND GEDEELTE
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleidsen beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 23 oktober 2014 houdende het premiereglement beginnende
zelfstandigen, onthaalouders en startende opvanginitiatieven;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 64920000/050000, Toegestane
werkingssubsidies aan bedrijven/Handel en middenstand = € 2.500, waarbij budget 2019/0 het initieel
budget van 2019 weergeeft;
Gelet op de jaarlijkse actualisatie van het meerjarenplan waarbij het eerste jaar van het meerjarenplan
vanaf 2020 telkens het initiële budget zal vormen;
Overwegende dat de gemeenteraad jaarlijks dit aangepaste meerjarenplan en budget dient te
autoriseren;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:

BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /DOEL
Met dit subsidiereglement wenst gemeente Kortenaken de lokale economie te ondersteunen, enerzijds
door startende zelfstandigen en anderzijds onthaalouders en startende opvanginitiatieven een financiële
steun te verlenen. De groei van de lokale economie komt alle burgers ten goede en zorgt eventueel in
een latere fase tevens voor jobcreatie. Onthaalouders en opvanginitiatieven dragen bij tot de
haalbaarheid van tewerkstelling voor ouders, wat tevens de lokale economie ten goede komt.
ARTIKEL 2 /TOEPASSINGSGEBIED
Dit reglement is van toepassing op de inwoners van gemeente Kortenaken (hoofdverblijfplaats) die op
het grondgebied van Kortenaken:
-

een zelfstandige activiteit in hoofdberoep starten met maatschappelijke zetel in Kortenaken

-

één van volgende initiatieven start met maatschappelijke zetel in Kortenaken:
✓ onthaalouder
✓ opvang (buitenschools)

ARTIKEL 3/DEFINITIES
Een zelfstandige in hoofdberoep is een natuurlijke persoon die zich met een ondernemingsnummer
registreert als onderneming of als zaakvoerder van een onderneming. De zelfstandige is bij zijn sociaal
verzekeringsfonds bekend als “zelfstandige in hoofdberoep”.
Een zelfstandige in hoofdberoep is elke natuurlijke persoon die op zelfstandige basis een hoofdberoep
uitoefent, hetzij als éénmanszaak hetzij als zaakvoerder van een vennootschap.
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De ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (bv. de feitelijke vereniging) en de verenigingen zijn
uitgesloten van dit subsidiereglement. Het uitkeren van winst is het enige onderscheid tussen een
vennootschap (rechtspersoon met winstoogmerk) en een vereniging.
Een startende zelfstandige is iedere zelfstandige die meer dan 6 maanden en minder dan 3 jaar actief
is.
Een wijziging van zelfstandige in bijberoep naar zelfstandige in hoofdberoep wordt tevens als een
startende zelfstandige beschouwd.
Vrije beroepen zijn uitgesloten van de subsidie.
De omzetting van het type onderneming (bv. van éénmanszaak naar een vennootschap) wordt niet als
een startende zelfstandige beschouwd. Het is de eerste inschrijving als zelfstandige in hoofdberoep wat
het enige correcte en geldige ijkpunt is.
ARTIKEL 4/SUBSIDIE-ENVELOPPE
Het betreft een open budget wat doorheen het jaar onderhevig kan zijn aan budgetwijzigingen.
De subsidie bedraagt € 500,00 per aanvraag.
Het budget van een gegeven budgetjaar is gelijk aan het aantal ontvankelijke en goedgekeurde
aanvragen x € 500,00.
ARTIKEL 5/BEGUNSTIGDEN
Elke natuurlijke persoon die op zelfstandige basis een hoofdberoep start, hetzij als éénmanszaak hetzij
als zaakvoerder van een vennootschap. De onthaalouder, het opvanginitiatief.
ARTIKEL 6/VOORW AARDEN
Startende zelfstandigen in hoofdberoep:
–
–
–
–

Bewezen hoofdverblijfplaats in gemeente Kortenaken (bewijs van woonst)
Bewezen inschrijving in een sociaal verzekeringsfonds als zelfstandige in hoofdberoep
Reeds 6 maanden actief (ijkdatum is de inschrijving bij het sociaal verzekeringsfonds)
Niet langer dan 3 jaar ingeschreven in een sociaal verzekeringsfonds als zelfstandige in
hoofdberoep

Onthaalouder en opvang (buitenschools):
–
–
–
–

Bewezen hoofdverblijfplaats in gemeente Kortenaken (bewijs van woonst) van initiatiefnemer
Erkenning en erkenningsnummer van Kind&Gezin
Reeds 6 maanden actief
In die 6 maanden bedraagt het aandeel van kinderen, gedomicilieerd in Kortenaken, minstens
50%

Er kan slechts éénmaal door éénzelfde natuurlijke persoon, onthaalouder of opvanginitiatief een
subsidie verkregen worden.
ARTIKEL 7/AANVRAAGPROCEDURE
De subsidie dient aangevraagd te worden uiterlijk in de maand december van het jaar waarin de activiteit
over 6 maanden bewezen kan worden. Latere aanvragen die passen binnen de termijn van 3 jaar zullen
aan een later budgetjaar toegewezen worden.
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Voor de aanvraag wordt het modeldocument ‘aanvraag subsidie startende zelfstandigen, onthaalouders
en opvanginitiatieven’ gebruikt. Dit model is beschikbaar op de website van gemeente Kortenaken:
www.kortenaken.be.
De aanvraag bevat volgende documenten als bijlage:
-

Bewijs van woonst
In geval van startende zelfstandige: bewijs inschrijving in een sociaal verzekeringsfonds als
zelfstandige in hoofdberoep
In geval van onthaalouder en opvanginitiatief:
✓ erkenningsbesluit met erkenningsnummer afgeleverd door Kind&Gezin
✓ bewijs van bezettingsgraad van in Kortenaken gedomicilieerde kinderen over de afgelopen
6 maand waarin het aantal aanwezigheidsdagen van deze kinderen minstens 50% van het
totaal aantal aanwezigheidsdagen bedraagt. Dit bewijs wordt op eer als correct verklaard,
ondertekend en gedateerd door de aanvrager.

ARTIKEL 8/BEOORDELINGSPROCEDURE
De aanvragen worden in januari van het jaar volgend op de aanvraag beoordeeld door de financieel
directeur en ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen (ten laatste
februari).
ARTIKEL 9/BETALINGSMODALITEITEN
De subsidies worden uiterlijk in maart van het jaar volgend op de aanvraag uitgekeerd.
ARTIKEL 10/SANCTIES
Bij een bedrieglijke aanvraag wordt de subsidie onmiddellijk teruggevorderd indien deze al zou
uitgekeerd zijn. De aanvrager heeft in dat geval geen recht meer op de subsidie in onderhavig
reglement.
ARTIKEL 11/BEKENDMAKING
Dit subsidiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van
20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het
lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur
worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de
politiezones en hulpverleningszones.
Op
de
gemeentelijke
webstek
wordt
dit
reglement
gepubliceerd
https://www.kortenaken.be/Bestuur&diensten/Reglementen/Subsidies-premies-toelagen/
vermelding van de datum waarop het door de gemeenteraad aangenomen werd.

op
met

ARTIKEL 12/INW ERKINT REDING
Dit subsidiereglement treedt in werking op 1 april 2019 en eindigt ten laatste op 31 december 2024.
Dit subsidiereglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze subsidie.

4

