
 

 
PREMIE VOOR DE BEGINNENDE ZELFSTANDIGE 

AANVRAAGFORMULIER 

 

Gemeente Lendelede  |  Dorpsplein 1 - 8860 Lendelede  |  T 051 33 63 00 - F 051 33 63 07  |  www.lendelede.be 

Gemeenteraad 22.11.2001 
 

GELIEVE IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS! 
 

Gegevens aanvrager 
 
Naam en voornaam:…………………………………………………………………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………... 

Geboorteplaats:………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum:………………………………………………………………………………………………….. 

Nationaliteit:………………………………………………………………………………………………………. 

Diploma’s:………………………………………………………………………………………………………… 

Beroep:……………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………… 

GSMnummer:…………………………………………………………………………………………………….. 

Rekeningnummer
1
:……………………………………………………………………………………………….. 

 

Gegevens bedrijf 
 
Naam bedrijf:………………………………………………………………………………………………………. 

Vestigingsadres:…………………………………………………………………………………………………... 

Nummer vestigingsgetuigschrift:………………………………………………………………………………… 

Datum vestigingsgetuigschrift:…………………………………………………………………………………… 

Ondernemingsnummer:…………..……………………….……………………………………………………… 

Datum inschrijving handelsregister:……………………………………..……………………………………… 

Aantal in personen in dienst: 

 □ bedienden:……………………………………………………………………………………………... 

 □ arbeiders:………………………………………………………………………………………………. 

 □ leercontracten:…………………………………………………………………………………………. 

 

Voorwaarden en bedrag premie 
 
Zie tekst op achterzijde 
 

Bijlagen 
 

Als bijlage zitten kopies van volgende documenten: 
o een afschrift van de inschrijving in het handels- of ambachtsregister, uitgezonderd voor de land- en 

tuinbouwer.  
o een verklaring van de sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, waaruit blijkt dat betrokkene een 

aansluiting heeft genomen als hoofdberoep.  
o een afschrift van het vestigingsgetuigschrift, waar vereist.  
o een uittreksel uit het strafregister.  
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 Verplicht in te vullen, anders kan de premie niet worden uitbetaald. 
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Verklaring op eer 
 

1. Ondergetekende verklaart op zijn eer dat de activiteit waarvoor de premie wordt 
aangevraagd zijn hoofdberoep is. 

2. Hij verbindt er zich toe van zodra hij zijn zelfstandige activiteit stopzet of van zodra hij zijn 
bedrijf overbrengt naar een andere gemeente, het secretariaat van de gemeente hiervan 
te verwittigen en de reeds ontvangen premie integraal terug te betalen. Deze verplichting 
geldt gedurende drie jaar volgend op de ontvangst van de premie. 

 

Opgemaakt te ……………………………………… op: . . / . . / . . . .  
 
Handtekening aanvrager, 
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Steun aan beginnende zelfstandigen. 
 
A. Wie komt in aanmerking? 
Personen die zich vestigen als handelaar, ambachtsman, land- of tuinbouwer met exploitatie- en 
maatschappelijke zetel te Lendelede. 
 
B. Welke voorwaarden worden gesteld? 
Om van de premie te kunnen genieten moet de aanvrager voldoen aan volgende voorwaarden :  
1) De Belgische nationaliteit of van één der lidstaten van de E.G. bezitten. 
2) De gemeente Lendelede bewonen en dit gedurende minstens nog drie jaar na de ontvangst van de 
premie. 
3) Het zelfstandig beroep uitoefenen als hoofdberoep. 
 
Komen niet in aanmerking voor de premie :  
1) de rechtspersonen, uitgezonderd de éénpersoonsvennootschap. 
2) de natuurlijke personen die voor de vestiging, waarvoor de premie wordt aangevraagd, reeds een 
zelfstandige activiteit als hoofdberoep hebben uitgeoefend.  
 
C. Hoe en wanneer aanvragen? 
De aanvraag moet op het daartoe voorzien aanvraagformulier ingediend worden binnen de twee maand 
volgend op de inschrijving in het handels- of ambachtsregister voor de handelaars en ambachtslui en 
binnen de twee maand na de inschrijving onder het statuut van zelfstandige voor de land- en tuinbouwers. 
 
De aanvraag moet vergezeld zijn van volgende stukken :  
1) een afschrift van de inschrijving in het handels- of ambachtsregister, uitgezonderd voor de land- en 
tuinbouwer.  
2) een verklaring van de sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, waaruit blijkt dat betrokkene een 
aansluiting heeft genomen als hoofdberoep.  
3) een afschrift van het vestigingsgetuigschrift, waar vereist.  
4) een uittreksel uit het strafregister.  
 
D. Bedrag en uitbetaling van de toelage. 
Het bedrag van de premie bedraagt 250 euro. De premie wordt uitbetaald binnen de zes maanden volgend 
op de datum van de aanvraag. Dit bedrag kan jaarlijks door het gemeentebestuur worden aangepast 
naargelang de beschikbare kredieten. De premie wordt aan betrokkene vereffend via zijn rekeningnummer. 
 
E. Contactpersoon voor bijkomende inlichtingen. 
Financiële dienst (tel. 051/33.63.03 – e-mail : hilde.buyck@lendelede.be). 
 

 


