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Punt 7 :

Goedkeuring van een premie voor startende ondernemers.
______________________________________________________________________________

De Raad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119 ;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikelen 248
tot en met 260 m.b.t. het bestuurlijk toezicht ;
Gelet op artikel 42 §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet van
15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende
de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli
2005 en van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet
van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 ;
Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van
Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van
erkende ondernemingsloketten ;

Gelet op het K.B. van 28 mei 2003, gewijzigd bij K.B. van 22 december 2005, tot
vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van
Ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming en de vergoeding van de
erkende ondernemingsloketten ;
Gelet op het feit dat het wenselijk is om startende ondernemers een duwtje in de
rug te geven door het toekennen van een premie die gelijk staat met de
terugbetaling van het inschrijvingsgeld bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen;
BESLUIT
Artikel 1 - Algemeen principe en premiebedrag.
De Raad beslist voor een termijn aanvang nemend op 1 januari 2014 en eindigend
op 31 december 2019 en binnen de perken van de jaarlijks in het budget voorziene
en goedgekeurde kredieten een subsidie te verlenen aan :
- elke startende onderneming die zich volgens artikel 33 van de wet van 16
januari 2003 moet laten inschrijven in de kruispuntbank van ondernemingen
en die
- zijn enige of eerste vestigingszetel op het grondgebied van de gemeente
Opwijk vestigt en die
- zich inschrijft in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
De ondersteuning omvat enkel de ten lasteneming van het inschrijvingsrecht tot
inschrijving van de nieuwe onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en uitgevoerd door een erkend ondernemingsloket naar vrije keuze van de
betrokken onderneming, waarvan het tarief bepaald is bij Koninklijk Besluit op
basis van artikel 34 van voormelde wet van 16 januari 2003.
Artikel 2 - Definiëring startende onderneming.
§1. Een onderneming is een natuurlijk of rechtspersoon die een economische
activiteit in de gemeente Opwijk ontwikkelt.
Een economische activiteit is iedere industriële, ambachtelijke, handels- diensten-,
landbouw-, tuinbouwactiviteit, uitgeoefend door ondernemingen met
vestigingsadres Opwijk.
§2. Enkel de oprichting van een nieuwe onderneming komt in aanmerking voor
ondersteuning, waarbij de startende ondernemer onderworpen is aan het sociaal
statuut der zelfstandige in hoofdberoep en in bijberoep.
Een herstartende onderneming wordt gelijkgesteld met een nieuwe onderneming.
Een herstartende onderneming is een onderneming van een ondernemer die
inmiddels een nieuwe onderneming opgestart heeft, en wiens onderneming in het
verleden failliet is verklaard.
§3. Worden expliciet uitgesloten voor het toepassingsgebied van dit
subsidiereglement :
- bijkomende vestigingseenheden van een bestaande onderneming
- bijkomende vennootschappen in het kader van een bestaande onderneming
- de omvorming van een onderneming-natuurlijk persoon naar een
onderneming rechtspersoon
- verenigingen zonder winst (vzw’s)
- volgende economische activiteiten : callshop, internetshop, nachtwinkel,
automatenshop, gok- en speelzalen, sexshop, peepshow, dancing, lunaparkt,
privé-club.

Artikel 3 - Aanvraag
§1. Startende ondernemingen moeten naar de gemeente Opwijk toe geen enkele
formaliteit vervullen voor het bekomen van deze premie. Alle formaliteiten
worden geregeld tussen de erkende ondernemingsloketten en/of de
Kruispuntbank van ondernemingen en de gemeente Opwijk.
§2. De erkende ondernemingsloketten bezorgen aan de dienst bevolking van het
gemeentebestuur maandelijks volgende documenten :
- Een lijst van de nieuwe ondernemingen die in aanmerking komen voor de
ondersteuning ;
- Een verklaring op eer van de startende onderneming die verklaart niet in één
van de vormen van uitsluiting te vallen, zoals bepaald in artikel 2 § 3.
- Het bankrekeningnummer van de onderneming.
Artikel 4 - Betaling
Na verificatie van de onder artikel 3 vermelde stukken en na goedkeuring van het
College van Burgemeester en Schepenen betaalt het gemeentebestuur van Opwijk
de inschrijvingsrechten terug die door de startende onderneming aan het
ondernemingsloket werden uitbetaald.
Artikel 5 - Bevoegdheden
In geval van betwisting zal het College van Burgemeester en Schepenen zonder
verhaal de toepassing van dit reglement beslechten.
Artikel 6 - Mededeling
Deze beslissing zal worden overgemaakt aan :
- aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant
de erkende ondernemingsloketten
de Kruispuntbank der Ondernemingen
de financieel beheerder van de Gemeente Opwijk.
Aldus beslist in voormelde zitting.
In opdracht :
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get. Mevr. K. Biesemans
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Opwijk, 4 februari 2014
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