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TERUGBETALING INSCHRUVINGSGELD KBO VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN.
Juridische grond
Decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikelen 40 en 41 (houdende de bevoegdheden van de gemeenteraad), 177 (houdende de
bevoegdheid van de financieel directeur), de artikelen 286 tot en met artikelen 288

(houdende de bekendmaking besluiten en de gemeentelijke webtoepassing) en de artikelen
326 tot en met 341 (houdende het bestuurlijk toezicht).

Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot
modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en
houdende diverse bepalingen, en latere wijzigingen.
Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013 en latere wijzigingen.
K.B. van 26 maart 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juli 2013
houdende invoeging van Boek II “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene
verplichtingen van de ondernemingen” in het Wetboek van Economisch Recht, en latere
wijzigingen.
Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van
subsidies.
Motivering
Het gemeentebestuur van Melle wil startende bedrijven/zelfstandigen ondersteunen. De
subsidie heeft tot doel de lokale handelsactiviteit en het lokale ondernemerschap te
bevorderen. Binnen de perken van het begrotingskrediet wordt het inschrijvingsgeld bij de
Kruispuntbank
voor
Ondernemingen
terugbetaald
aan
elke
startende
handelaar/ondernemer.
Financieel kader

De geraamde uitgaven werden ingeschreven in de aanpassing van het meerjarenplan 20202025,

Stemresultaat
17
stemmen
voor
(Dirk De Maeseneer,
Freddy Van De Putte,
Erwin Van Heesvelde,
Lieselot Bleyenberg,
Dirk Gistelinck,
Frederik De Buck,
Frank De Vis,
Wim Verween,
Lieven Volckaert, Sibylle Moreels, Anne Dalemans, Kelly Dermul, Gilbert Van Maele, Tim Dhondt,

Rose Botelberge, Ellen Swennen, Christoph Saerens)

4 onthoudingen (Dominique Vandermeersch, Tijl De Witte, Kathleen Snyers, Thomas Petit)
Besluit

Artikel 1

Voor een termijn aanvang nemend op 1 januari 2021 en binnen de perken van de
kredieten die daarvoor in het meerjarenplan van het gemeentebestuur beschikbaar
zijn, verleent het college van burgemeester en schepenen een werkingssubsidie aan
elke startende geregistreerde entiteit die zich volgens het Wetboek van Economisch
Recht moet laten inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en die
—

zijn enige of eerste vestigingszetel op het grondgebied van de gemeente Melle
vestigt;

—

zich inschrijft in de Kruispuntbank voor ondernemingen;

De ondersteuning omvat enkel de ten laste neming van het inschrijvingsrecht tot
inschrijving van de nieuwe inschrijvingsplichtige onderneming in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, waarvan het tarief is bepaald bij Koninklijk Besluit op basis
van artikel 50 van de wet van 17 juli 2013.
Artikel 2

Definiëring startende onderneming
51. Een onderneming is een natuurlijk of rechtspersoon die een economische
activiteit in de gemeente Melle ontwikkelt.
Een economische activiteit is iedere industriële, ambachtelijke, handels-, diensten-,
landbouw-, tuinactiviteit, uitgeoefend door ondernemingen met vestigingsadres te
Melle.

82. Enkel de oprichting van een nieuwe onderneming komt in aanmerking voor de
ondersteuning, waarbij de startende onderneming 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 of stopgezet is.
83. Worden expliciet
subsidiereglement:

uitgesloten

voor

het

toepassingsgebied

van

dit

—

bijkomende vestigingseenheden van een bestaande onderneming;

—

bijkomende vennootschappen in het kader van een bestaande onderneming;

—

de omvorming van een
onderneming rechtspersoon;

—

verenigingen zonder winst (vzw's)

—

volgende economische activiteiten: callshop, internetshop, nachtwinkel,
automatenshop, gok-en speelzalen, sexshop, peepshow, dancing, lunapark,

privé-club.

onderneming-natuurlijk

persoon

naar

een

Artikel 3

Aanvraag
De starter vult een aanvraagformulier in dat ten laatste 6 maanden na de oprichting
van haar/zijn onderneming bij de gemeente dient toe te komen.
De aanvragers moeten op het aanvraagformulier een schriftelijke verklaring op eer
afleggen dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden van startende onderneming en niet
in één van de vormen van uitsluiting valt, zoals bepaald in artikel 2 van dit

reglement.
Bij dit aanvraagformulier dient verplicht een bewijs van inschrijving in de
Kruispuntbank van Onderneming en een bewijs van aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds voor zelfstandigen te worden voorgelegd.
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 Melle
de inschrijvingsrechten terug die door de startende onderneming aan het
ondernemingsloket werden uitbetaald.

Artikel 5

Deze verordening wordt online bekendgemaakt op
webtoepassing en gemeld aan de toezichthoudende overheid.
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