GEMEENTEBESTUUR VAN AS, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 AS & 089 65 12 70 fax 089 65 12 71
e‐mail: gemeente@as.be
provincie Limburg
arrondissement Hasselt

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 28 JANUARI 2010
AANWEZIG:

de heer Miel CRAEGHS, burgemeester,
de heren Tom SEURS, Jo SANTERMANS, Marc BERGMANS en mevrouw Kathleen DE CLEENE, schepenen,
de heren Jean MARTENS, Luc NIJS, Nico KNEVELS, Valeer HOOGMARTENS, mevrouw Nathalie VAN
MELE, de heren Ben KNOOPS, Guido HOOGMARTENS, mejuffrouw Nele STEEGMANS, mevrouw
Jacqueline SCHRIJVERS, de heer Leo DEGRAEVE, mevrouw Marleen KIGGEN, mevrouw Marleen CROES
en mevrouw Marina HANOT, raadsleden,
de heer Jos TRUYEN, voorzitter en mevrouw Ria REYNDERS, wnd. gemeentesecretaris.

DAGORDE:

AANPASSING STARTERSREGLEMENT

DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het gemeentedecreet en de onderrichtingen terzake;
Overwegende dat het de bedoeling van de subsidie is om startende zelfstandigen aan te moedigen zich in de gemeente As te
vestigen;
Gelet op het reglement startende zelfstandigen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 februari 1998 hetwelk in werking
trad op 1 maart 1998;
Overwegende dat dit reglement door de gemeenteraad werd aangepast aan de euro op 20 december 2001 en vervolgens
nogmaals werd aangepast door de gemeenteraad op 25 maart 2004 voor wat betreft artikel 6;
Overwegende dat het gemeentebestuur dit reglement opnieuw wil aanpassen m.n.:
 geen reglementering met betrekking tot leeftijd meer;
 geen reglementering met betrekking tot het aantal werknemers meer;
 geen reglementering met betrekking tot het uitsluiten van beroepen meer;
 de aanvraagtermijn wordt verlengd van 1 naar 2 jaar;
 bij het uitsluiten van het inbrengen van de kosten voor personenwagens worden de taxi‐ en koeriersbedrijven
uitgesloten;
Met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 0 onthoudingen;

BESLUIT:
Art.1

Het reglement van de premie voor startende zelfstandigen wordt goedgekeurd als volgt:

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen
Artikel 1 ‐ Binnen de perken van het goedgekeurde begrotingskrediet kan het college van burgemeester en schepenen
van de gemeente As een premie toekennen aan een startend zelfstandige / bedrijfsleider die ofwel met eigen middelen
ofwel door het aangaan van een lening beroepsinvesteringen gedaan heeft.
Voor zover er geen rechtspersoon deel van uitmaakt, kunnen ook volgende vennootschapsvormen ‐ vennootschap onder
firma ‐V.O.F., gewone commanditaire vennootschap ‐ G.C.V., besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‐
B.V.B.A. en coöperatieve vennootschap ‐ C.V. ‐ in aanmerking komen voor een premie indien beroepsinvesteringen
gedaan worden door middel van eigen middelen of een lening. Voor deze vennootschappen, die opgericht moeten zijn
binnen de gemeente As, moet de bedrijfsleider beantwoorden aan de bepalingen van artikel 2b.
Artikel 2 ‐ Als bedrijfsleider wordt aanzien de persoon die:
a) ofwel zijn eigen bedrijf persoonlijk leidt;
b) ofwel de vennootschap leidt zonder met deze vennootschap verbonden te zijn met een contract van
dienstverlening.

Hoofdstuk 2: toekenningsvoorwaarden
Artikel 3 ‐ Op deze premie kan slechts éénmalig beroep worden gedaan.
Artikel 4 § 1 ‐ De aanvraag moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen binnen de 2 jaar na de
datum waarop het beroep waarvoor de premie wordt aangevraagd als hoofdberoep werd gestart. In geval van een
vennootschap moet de aanvraag eveneens binnen het jaar bij het College van burgemeester en schepenen worden
ingediend, maar wel te rekenen vanaf de datum van oprichting van de vennootschap.
Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van:
•
•

een afschrift van de eerste inschrijving in het handelsregister;
bewijsstukken (facturen,…) tot staving van een investering zoals bedoeld in artikel 6 van minimum
6 200,00 euro;
• een attest van de sociale verzekeringskas met vermelding van de datum van aansluiting van de aanvrager (de
startende zelfstandige of de startende bedrijfsleider van de nieuwe vennootschap) in hoofdberoep;
• een attest waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de vestigingswet (indien dit voor de aangevangen
activiteit noodzakelijk is).
De aanvragen worden ingeschreven in een register in de volgorde van hun ontvangst

§ 2 ‐ De geleverde gegevens zullen door het college van burgemeester en schepenen strikt vertrouwelijk, en enkel
met het doel om de situatie van de aanvrager te kunnen beoordelen, gebruikt worden.
Artikel 5 § 1 ‐ Voor deze premie komen starters, zowel zelfstandigen als bedrijfsleiders van een nieuwe vennootschap, in
aanmerking die een aanvraag hiertoe indienen en die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:
• ze zijn van goed zedelijk gedrag;
• ze oefenen voor de eerste maal een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uit;
• ze zijn meerderjarig;
• hun vennootschap / zaak voert een investering op Assers grondgebied voor eigen rekening uit;
• hun vennootschap / zaak is met alle wettelijke formaliteiten in orde.
§ 2 ‐ Voor deze premie komen eveneens in aanmerking de in artikel 1 bedoelde vennootschappen die bij hun
aanvraag voldoen aan de voorwaarden uit artikel 4 en waarvan de bedrijfsleider of één van de bedrijfsleiders de
leidende functie van de vennootschap uitoefent als hoofdberoep en voldoet aan de voorwaarden onder artikel 5
§1. Bovendien moet de bedrijfs‐ en maatschappelijke zetel op het moment van de aanvraag in de gemeente As
gevestigd zijn en dit moet zo te blijven tot minstens 12 maanden na de toekenning van de premie.
Hoofdstuk 3: beroepsinvesteringen
Artikel 6 ‐ Onder beroepsinvestering wordt verstaan:
• nieuw beroepsmaterieel en ‐meubilair;
• tweedehandsmaterieel indien het niet ouder is dan 5 jaar en een kopie wordt voorgelegd van de
oorspronkelijke aankoopfactuur;
Uitgesloten van de gemeentelijke steun zijn o.a. de volgende investeringen:
• investeringen in onroerende goederen, zoals de aankoop van grond, de huur van gebouwen, de oprichting
en verbouwing van gebouwen enz.;
• alle aankopen en werken die niet rechtstreeks betrekking hebben op het subsidiabel beroepsmateriaal of op
de installatie ervan, bv. de posten die behoren tot de normale uitrusting van een gebouw, zoals verlichting,
muur‐, plafond‐ en vloerbekleding, verwarming, riolering;
• de overname van een handelszaak (d.w.z. niet‐materieel), klandizie, franchising, goodwill en de
terugbetaling van eerder aangegane kredieten;
• de samenstelling of wedersamenstelling van het bedrijfskapitaal ;
• investeringen in personenwagens, behalve voor taxi‐ en koerierbedrijven;
• investeringen in stocks.
Hoofdstuk 4: subsidieregeling
Artikel 7 Het bedrag van de door de gemeente As te verlenen premie bedraagt 7 % van het aangegane
beroepsinvesteringsbedrag, met dien verstande dat het in aanmerking te nemen maximumbedrag 14 875,00 euro
bedraagt.

Artikel 8 ‐ Het college van burgemeester en schepenen beslist over het toekennen van de premie en doet uitspraak
overeenkomstig de nagestreefde doeleinden, over alle moeilijkheden en problemen die uit de toepassing van deze
regeling zouden kunnen voortvloeien. De beslissing wordt ter kennis gebracht van de begunstigde. Bij een positieve
beoordeling zal de premie als éénmalig bedrag worden uitgekeerd.
Hoofdstuk 5: controlemaatregelen
Artikel 10 ‐ Het college van burgemeester en schepenen kan de aanvrager verzoeken ontbrekende documenten toe te
sturen en alle inlichtingen te verstrekken die zij nuttig acht voor de studie van het dossier. Wanneer op een schriftelijke
vraag geen passend antwoord wordt gegeven binnen de maand, wordt geacht dat de aanvrager afziet van zijn aanvraag
tot subsidiëring.
Met hetzelfde doel en ter controle van de gedane investeringen kan door een daartoe aangeduid gemeentelijk
ambtenaar tevens een inspectie ter plaatse uitgevoerd worden.
Artikel 11 ‐ De teruggave van de premie verhoogd met de gerechtelijke intrest, zal gevorderd worden van diegene die een
valse verklaring heeft afgelegd met het oog op het genieten van de premie.
Artikel 12 ‐ Bij zowel overdracht of stopzetting van de zaak of vennootschap, als bij verkoop van het gesubsidieerd goed
binnen de twee jaar na het verkrijgen van de premie, dient de verkregen premie terug betaald te worden aan het
gemeentebestuur binnen de maand na de overdracht of stopzetting.
Indien dit niet vrijwillig gebeurt, vordert het college van burgemeester en schepenen deze premie, verhoogd met de
gerechtelijke intresten, terug met alle noodzakelijke rechtsmiddelen. De kosten dienaangaande zijn uiteraard ten laste
van de verkrijger van de premie.
Hoofdstuk 6: slotbepalingen
Artikel 13 ‐ Dit reglement treedt in werking op datum van 1 januari 2010.
Artikel 14 – Dit reglement vervangt en vernietigt de vorige reglementen door de gemeenteraad uitgevaardigd op 1 maart
1998 en 25 maart 2004 m.b.t. deze materie.

aldus gedaan in zitting op datum als boven

namens de gemeenteraad
(get.) Ria Reynders
wnd. gemeentesecretaris

(get.) Jos Truyen
voorzitter gemeenteraad

voor eensluidend uittreksel
in opdracht:

Ria Reynders
wnd. gemeentesecretaris

Jos Truyen
voorzitter gemeenteraad

