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Aanvraag uitbetal ing subsidie 
begeleidingstraject ondernemers 
gemeente Willeroek  
 
 

Lokale economie 
 

     
 
 

Algemene informatie 

 Een onderneming met maximaal 20 werknemers en vestigingsplaats te Willebroek  kan een subsidie 
begeleiginstraject ondernemers aanvragen bij de gemeente. Dit begeleidingstraject/opleiding dient gevolgd te 
worden in de periode van 24 februari tot en met 30 september 2021. 
 
De subsidie kan aangevraagd worden volgens onderstaande procedure:  

- De aanvrager schrijft zich in bij een erkende opleidingsorganisatie en betaalt deze opleiding rechtstreeks 
aan de erkende opleidingsorganisatie.  

 
- Na het beëindigen van de opleiding bezorgt de aanvrager tegen ontvangstbewijs het daartoe bestemde 

aanvraagformulier aan de gemeente Willebroek, t.a.v. dienst lokale economie, Pastorijstraat 1, 2830 
Willebroek. 

- Het aanvraagdossier bevat het ingevulde aanvraagformulier voor “subsidie begeleidingstraject 
ondernemers”, een kopie van het attest/ getuigschrift van de opleiding alsook een kopie van de factuur 
van de opleiding en het betalingsbewijs.  

- De volledige aanvraag dient uiterlijk op 31 oktober 2021  te gebeuren 
- De aanvraag is pas ontvankelijk als alle dossierstukken vóór deze datum ingediend werden. 
- De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren binnen de 2 maanden na de indiening van de aanvraag 

 
Welke regelgeving is van toepassing ? 

Het gemeentelijk reglement is beschikbaar op de website www.willebroek.be. 
 
 

Administratieve gegevens 

 
Gegevens aanvrager  
 

Naam ………………………………………………voornaam……………………………………………………….............. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………Nr./bus……………………… 

Postcode:……………………………………………Gemeente: ……………………………………………………………… 

Telefoon/ GSM…………………………………………………………………………………………………………………... 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Rijksregisternummer:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gegevens onderneming 

Naam van de zaak …………………………………………………………………………………………………………....... 

Adres: ……………………………………………………………………………………………Nr./bus……………………… 

Postcode:……………………………………………Gemeente: ……………………………………………………………… 

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

Rekeningnummer (IBAN) waarop de betaling gestort dient te worden ?: ……………………………………………….. 

Naam rekeninghouder: ………………………………………………………………………………………………………… 

Totaal aantal werknemers: ……………………………………………………………………………………………………..
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Gegevens begleidingstraject/ opleiding  

De handelaar vraagt bij de gemeente een subsidie aan voor volgend begeleidingstraject/ opleiding: 

 

……………………………………………………………………………………………………….(omschrijving opleiding)  

bij de erkende opleidingsorganisatie………………………………………………………(naam opleidingsorganisatie) 

Het begeleidingstraject heeft plaatsgevonden van ……………………. tot ……………………. .2021 (datum traject)   

 

De totale kostprijs van het begeleidingstraject / opleiding bedraagt: €…………………………………………………. 

Bij te voegen bewijsstukken 

 

□ een kopie van het attest/ getuigschrift van de opleiding 
□ een kopie van de factuur van de opleiding en het betalingsbewijs.  
 

 

ondertekening 

 
Datum:……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
Handtekening aanvrager: 
 
 
 

Nuttige informatie  

 
Hoe dient u de subsidieaanvraag in ? 

De aanvraag dient schriftelijk en tegen ontvangstbewijs bezorgd te worden aan:  
 
Gemeentebestuur Willebroek 
t.a.v. dienst Lokale Economie 
Pastorijstraat 1 
2830 Willebroek 
 

De aanvraag is ontvankelijk zodra deze volledig is. Geldige aanvragen kunnen aanvaard worden tot en met 31 
oktober 2021. Laattijdige of ongeldige aanvragen worden na deze datum niet meer behandeld. 
 
 
In het gemeentelijke reglement kan u meer informatie terugvinden over de subsidieaanvraag/ uitbetaling. 
 
 

Voor bijkomende informatie betreffende het reglement en/of uw aanvraag kan u contact opnemen met de dienst 
lokale economie – T 03 886 90.30- lokale.economie@willebroek.be 
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