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Opsturen  

 

Persoonlijk afgeven 

 

Meer info 

t.a.v. Dienst  Economie 

Botermarkt 1 

9000 Gent 

OOG 

Woordrow Wilsonplein 1 

9000 Gent 

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 

van 9 tot 12.30 uur, dinsdagavond vanaf 

16.30 op afspraak, woensdagnamiddag 

van 14 tot 16 uur en donderdag gesloten. 

 

tel.: 09 210 10 60 

ondernemen@stad.gent 

 

 Belangrijke informatie voor de invuller 
 

  Dit formulier is geldig sinds 1 mei 2018 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kan een (her-)startende ondernemer een starterscontract aanvragen. De 
voorwaarden vindt u in het reglement voor een toelage aan startende ondernemers. U vindt het 
op www.stad.gent (vul de term ‘starterscontract’ in het zoekvenster) of kunt het opvragen bij het 
Ondernemingspunt Ondernemers Gent.  

Tegen wanneer bezorgt u ons dit formulier? 

Dit formulier kunt u ons gedurende het volledige jaar bezorgen. De aanvragen worden 
chronologisch behandeld. Het beoordelingscomité komt maandelijks samen om de aanvragen te 
behandelen. 

 

1. Geef de datum van uw aansluiting als zelfstandige in hoofdberoep. 

| U mag niet langer dan 2 jaar zelfstandige in hoofdberoep  zijn om in aanmerking te komen.  

| Als herstarter dient u na een onderbreking van minstens 1 jaar opnieuw onderworpen te zijn 

aan het sociaal statuut der zelfstandigen in hoofdberoep en dit sinds minder dan 2 jaar. 

 De datum van uw aansluiting als zelfstandige in hoofdberoep vindt u terug op het 

loopbaanattest van uw sociaal verzekeringsfonds. 

 
 

aansluitingsdatum:         /       /         

 

  

 Informatie met betrekking tot de aanvrager 

Aanvraag starterscontract 
 

mailto:ondernemen@stad.gent
http://www.stad.gent/
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2. Kruis aan bij welk sociaalverzekeringsfonds u bent ingeschreven? 

|De Stad Gent zal contact opnemen met de RSVZ voor uw attest van aansluiting als zelfstandige.  

 

☐ Acerta 

☐ Xerius 

☐ Group S 

☐ Incozina 

☐ Multipen 

☐ Nationale Hulpkas 

☐ Securex-Integrity 

☐ Partena 

☐ Liantis 

☐ U.C.M. 

☐ Steunt elkander 

☐ Andere

3. Vul uw persoonlijke gegevens in. 

ǀ Voorbeeld: 80.01.03-231.05.  

  U vindt uw rijksregisternummer op de achterkant van uw identiteitskaart. 

4. Vul in hoe we u indien nodig kunnen bereiken.  

 

5. Vul het ondernemings –en  rekeningnummer  van uw onderneming in. 

ǀ Voorbeeld: 0123.456.789 

 

ǀ Voorbeeld: BE68 5390 0754 7034 

 

 

 voornaam:        

 achternaam:        

 geboorteplaats:       

 rijksregisternummer:         

 straat en nummer/bus:        

 postcode  en gemeente:        

 telefoon of gsm:       

 e-mailadres:        

 Gegevens met betrekking tot de onderneming 

 ondernemingsnummer:        

 rekeningnummer IBAN:        
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6. Vul de gegevens van uw organisatie in. 

 

7. Vink de juiste juridisiche vorm aan. 

 ☐ eenmanszaak. Ga naar vraag 10.  

 

 ☐ vennootschap met als vennootschapsvorm       

 

8. Hoeveel % van de aandelen hebt u als aanvrager in de vennootschap? 

     % 
 

          Indien gelijk of meer dan 51%  ga naar vraag 10 

          Indien minder dan 51%  ga naar vraag 9 

 

9. Hoeveel % van de aandelen is in handen van starters? 

     % 
 

                  Indien gelijk of meer dan 51 %  

  |Geef in bijlage voor alle aandeelhouders antwoord op de vragen 2, 3 en 4. 

  Geef in bijlage een uittreksel uit het aandelenregister. 

Indien minder dan 51 %  U komt niet in aanmerking voor het starterscontract. 

 

10. Vul de gegevens in van uw vestiging. 

ǀ Geef de naam die op uw uithangbord staat.   

ǀ Dit adres moet in Gent liggen (= postcode tussen 9000 en 9052) 

 
  

 maatschappelijke naam:       

 
adres maatschappelijke 

zetel:  
      

 Gegevens met betrekking tot de vestiging/activiteit 

 naam vestiging        

 adres vestiging  

      
 
 

 telefoon of gsm:       

 e-mailadres:        
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11. Omschrijf uw activiteiten in max. 5 lijnen. 

 

      

 

12. Wanneer wilt u het starterscontract laten ingaan? 

☐ datum start zelfstandige in hoofdberoep. 

☐ datum indiening dossier. 

 De maximale termijn waarop de kosten kunnen betrekking hebben bedraagt 42 maanden (=3,5 
jaar) en deze periode vangt aan 6 maanden voor de startdatum van het starterscontract. 

Het beoordelingscomité kan deze datum wijzigen. 

 

13. Tot welke relevante opleiding(en), opgegeven in de kostenraming (zie vraag 14), engageert 
u zich? 

         

 
Deze opleiding(en) worden opgenomen in uw starterscontract. 

Het beoordelingscomité beoordeelt de relevantie van deze opleiding(en). 

 Kostenraming 
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14. Vul uw geraamde kosten in voor de 3 jaren van het starterscontract.   

|Kosten komen voor maximaal 40% in aanmerking van het totale factuurbedrag en kunnen zowel vorming-,begeleiding-en vervolmakingscursussen, 

professioneel advies en begeleiding en investeringen zijn. De maximale toelage bedraagt 5.000 euro.  

 LET OP:  U moet elk jaar professioneel advies en begeleiding voorzien (vb. boekhouder, expert, strategist, …).  

  In het geval van een opleiding vermeld je de aanbieder en de naam van de opleiding. 

  In het geval van investeringen geef je een raming of werkelijke kost volgens factuur. 

JAAR 1 (van       /       /      tot       /       /     ) 

|Kosten jaar 1 kunnen dateren vanaf 6 maanden voor de start van het starterscontract.  

Omschrijving kost Raming prijs 

           euro 

           euro 

           euro 

           euro 

            euro 

           euro 

           euro 

           euro 

           euro 

           euro 

           euro 

           euro 

TOTAAL   JAAR 1      euro 
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JAAR 2 (van       /       /      tot       /       /     ) 

Omschrijving kost Raming prijs 

           euro 

           euro 

           euro 

           euro 

            euro 

           euro 

           euro 

           euro 

           euro 

           euro 

           euro 

           euro 

TOTAAL   JAAR 2      euro 
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JAAR 3 (van       /       /      tot       /       /     ) 

Omschrijving kost Raming prijs 

           euro 

           euro 

           euro 

           euro 

            euro 

           euro 

           euro 

           euro 

           euro 

           euro 

           euro 

           euro 

TOTAAL  JAAR 3      euro 

TOTAAL  JAAR 1 tot 3      euro 

40 % van TOTAAL JAAR 1 tot 3 (max. 5.000 euro)      euro 
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15. Noteer hier eventuele informatie die u nog wilt toevoegen aan deze aanvraag.  

      

 

 

 

16. Hoe hebt u het starterscontract leren kennen? 

|Deze info vragen we om starters in de toekomst nog beter te kunnen bereiken. 

      

 

 

 

17. Voeg de onderstaande bijlagen bij dit formulier.  

 ☐ de gegevens van uw mede-aandeelhouders (zie vraag  8) 

☐ een uittreksel uit het aandelenregister van de vennootschap (zie vraag 8) 

 ☐ uw kostenraming aanvraag starterscontract 

|U vindt voorbeeld op https://stad.gent/werken-ondernemen/producten/starterscontract.. 

 ☐ uw ondernemingsplan/businessplan 

|U vindt voorbeeld op https://stad.gent/werken-ondernemen/producten/starterscontract.. 

 Dit ondernemingsplan/businessplan bevat volgende onderdelen: 

☐ een projectvoorstelling  
     (korte omschrijving van de aanleiding tot ontstaan van uw onderneming) 

☐ een omgevingsanalyse 
     (voorstelling van trends in de sector waarin uw onderneming actief is, analyse  
      van doelgroep(klanten) en van concurrenten, van hun sterke en zwakke punten)  

☐ een commercieel plan 
     (uiteenzetting van wat uw onderneming aanbiedt tegen welke prijs, voorstelling  
      van de bekendmakingsmanier van uw onderneming) 

☐ een organisatieplan 
      (voorstelling van de organisatie van uw onderneming, eventueel welke , 
       juridische vorm, in dienst name personeel) 

☐ een financieel plan 
       (wat zijn de geplande investeringen en hoe worden deze gefinancierd, wat zijn 
       de jaarlijks terugkerende kosten, de geschatte opbrengst, de winstmarge) 
 
 

 Bijkomende informatie 

 Verplichte bijlagen 
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18. Vul de onderstaande verklaring in. 

Ik heb alle gegevens volledig en correct ingevuld en verbind mij ertoe om alle wijzigingen door te 
geven aan de Stad Gent. 

 
 Datum:  Handtekening: 

       /       /        

   

 
 Met respect voor uw privacy. 
De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die u invult met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de verordening 
Gegevensbescherming.  
Waarvoor, met wie en hoe lang? 
Als u de gegevens verzendt, geeft u ons toestemming om ze te gebruiken voor het behandelen van uw aanvraag 
starterscontract. 
Uw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met het EVA vzw Startersfabriek. 
We verwijderen uw persoonsgegevens 2 jaar na de einddatum van uw starterscontract. 
Uw rechten. 
U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. In sommige gevallen kunt u ook uw 
gegevens laten wissen. Wilt u zich beroepen op deze rechten? Dat kan via ondernemen@stad.gent. 
Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. U hebt ook het 
recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.  
 

 
De Dienst Economie controleert de gegevens op deze aanvraag. De Dienst kan de aanvraag niet 
behandelen zolang ze niet over alle nodige bijlagen beschikt. Om uw dossier te vervolledigen of te 
verduidelijken, kan de Dienst Economie u bijkomende vragen stellen. Als alles in orde is, agenderen 
we uw dossier op het beoordelingscomité. Van zodra het beoordelingscomité een advies heeft 
opgemaakt, wordt u hiervan telefonisch en schriftelijk op de hoogte gebracht. Het college van 
burgemeester en schepenen neemt de definitieve beslissing op basis van het advies van het 
beoordelingscomité. 

 
(einde formulier) 

 

 Ondertekening 

 Hoe gaat het nu verder met dit formulier? 

mailto:privacy@stad.gent

