
 

 

 

Reglement  
Premie voor startende ondernemingen, eenmanszaken en 

vrije beroepen.       
 

Artikel 1. De gemeenteraadsbeslissing van 1 november 2019, met betrekking tot de premie voor 
startende ondernemingen, éénmanszaken en vrije beroepen, wordt vanaf heden opgeheven. De 
nieuwe regeling opgenomen in deze beslissing wordt van kracht met ingang van 1 februari 2023. 
 
Artikel. 2. Aan de nieuwe ondernemingen, éénmanszaken en vrije beroepen met activiteit op het 
grondgebied van de gemeente Schilde en aan de ambulante handel met zetel en bewijs van activiteit 
op het grondgebied van Schilde zal een starterspremie uitbetaald worden ten bedrage van 250 euro. 
 
Artikel 2 bis. Het bedrag van 250 euro wordt verhoogd met 50 euro indien de zelfstandige kiest voor 
een handelszaak met een Nederlandstalige naam of voor een handelszaak met zijn eigennaam. De 
Nederlandstalige naam dient gelijkgesteld of gelijkklinkend te zijn met een Nederlandstalig woord. 
(conform het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal) 
 
Artikel 2 ter. Het bedrag van de premie wordt verhoogd met 700 euro indien de ondernemer zich 
vestigt in het kernwinkelgebied zoals bepaalt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (zie bijlage 
2 – kernwinkelgebied). Deze verhoogde premie is uitsluitend voorzien voor detailhandel of 
daghoreca met ten minste vier openingsuren voor 18u. Vrije beroepen, ondernemingen in de 
dienstensector en medische beroepen worden uitgesloten van deze verhoogde premie. Ook tijdelijke 
uitbatingen, zoals pop-up winkels, worden uitgesloten van deze verhoogde premie. Om de verhoging 
te ontvangen dient de aanvrager een vast huurcontract of eigendomsakte voor te leggen waaruit 
blijkt dat de uitbating van de onderneming binnen de zones van het kernwinkelgebied valt.  
 
Artikel 3. De gemeentelijke premie is uitdrukkelijk voorbehouden voor nieuwe zelfstandige 
ondernemers (éénmanszaken, vennootschappen of vrije beroepen). De aanvrager moet daartoe een 
schriftelijke verklaring op eer afleggen met betrekking tot zijn activiteit. De aanvrager van de premie 
is de startende ondernemer en heeft voorafgaand aan de nieuwe zelfstandige activiteit geen andere 
zelfstandige activiteit, onder welke vorm dan ook, uitgeoefend. 
 
Artikel 3 bis. Per ondernemingsnummer wordt maximaal één keer deze gemeentelijke premie 
toegekend. 
 
Artikel 4. De aanvraag dient binnen de twaalf maanden na inschrijving in het KBO-register schriftelijk 
te gebeuren via het formulier op www.schilde.be/starterspremie. Bij dit aanvraagformulier moet 
verplicht een attest van inschrijving bij het KBO-register toegevoegd worden. 
 
Artikel 5. De aanvraag wordt aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd. Na 
goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen, wordt de premie 
uitgekeerd. 
 
Artikel 6. Deze uitgaven zullen aangerekend worden op actie 3.1.4.1 van de gemeentebegroting en 

http://www.schilde.be/starterspremie


 

 

afhankelijk gesteld worden van de voorziene kredieten. 
 
Gemeenteraadsbeslissing 23 januari 2023. 

 
*  *  * 


