
 

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT  
BEGELEIDINGSTRAJECT ONDERNEMERS 

 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2021 

 

Artikel 1 Doelgroep 

Dit reglement is van toepassing op elk natuurlijke persoon die in hoofd – of bijberoep een 

zelfstandige beroepswerkzaamheid uitoefent en op elke rechtspersoon, met maximum 20 

werknemers naar Belgisch of buitenlands recht, onderworpen aan de vennootschapsbelasting, die 

op 1 januari 2021 op het grondgebied van de gemeente Willebroek één of meerdere vestigingen 

heeft gebruikt voor de uitoefening van de zelfstandige beroepswerkzaamheid of voor het gebruik 

van de voornoemde rechtspersoon. 

 

Artikel 2 Doelstelling 

De gemeente Willeboek wil bovenstaande doelgroep stimuleren in de zoektocht naar een 

herstelplan, wanneer bij een erkende opleidingsorganisatie een begeleidingstraject wordt gevolgd.  

Binnen de perken van het in het budget voorziene krediet, stimuleert de gemeente Willebroek het 

volgen van een begeleidingstraject door middel van een tussenkomst van de helft van de 

opleidingskost met een maximum van € 165,00 per aanvrager.  

Indien het voorziene bedrag in het meerjarenplan 2021 ontoereikend zou zijn worden alle tijdig 

aangevraagde subsidies pondspondsgewijs verdeeld over de aanvragers. 

 

Artikel 3 Duurtijd 

De opleidingen dienen gevolgd worden tussen 24 februari 2021 en 30 september 2021. 

 

Artikel 4 Procedure 

§1 De aanvrager schrijft zich in bij een erkende opleidingsorganisatie en betaalt deze opleiding 

rechtstreeks aan de erkende opleidingsorganisatie.  

§2 Na het beëindigen van de opleiding kan via het aanvraagformulier een subsidie aangevraagd 

worden bij de gemeente Willebroek, t.a.v. dienst lokale economie, Pastorijstraat 1, 2830 

Willebroek. 

De aanvraag dient via aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs bezorgd te worden aan 

de dienst lokale economie. 

De datum van poststempel van het aangetekend schrijven of van het ontvangstbewijs geldt als 

datum van indiening van de aanvraag. 

§3 De aanvraag bevat de volgende stukken: 

- het ingevulde aanvraagformulier voor “subsidie begeleidingstraject ondernemers” 

- een kopie van het attest/ getuigschrift van de opleiding 

- een kopie van de factuur van de opleiding en het betalingsbewijs 

 



§4 De aanvraag is pas ontvankelijk zodra deze volledig is. De ontvankelijkheid wordt na indiening 

van de aanvraag meegedeeld binnen de 15 dagen na ontvangst. Indien binnen deze termijn geen 

ontvankelijkheid wordt meegedeeld, wordt de aanvraag automatisch als ontvankelijk beschouwd.  

§5 De volledige aanvragen dienen uiterlijk op 31/10/2021 ingediend te zijn. Laattijdige of 

onvolledige aanvragen worden na deze datum niet meer behandeld noch uitbetaald. 

 

Artikel 5 Uitbetaling 

§1 De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren op de door de aanvrager opgegeven 

bankrekeningnummer binnen de 2 maanden na de indiening van de aanvraag. 

§2 Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om alle onderzoeken 

uit te voeren die vereist zijn voor de behandeling van de aanvraag.  

 

Artikel 6 Verval van uitbetaling 

§1 Er zal geen uitbetaling gebeuren van de subsidies aan aanvragers die in ontbinding zijn of die 

ontbonden zijn of aan natuurlijke personen die overleden zijn. 

§2 De aanvrager kan en mag geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere 
gemeentelijke of andere kanalen. Ten onrechte uitgekeerde subsidies worden steeds door het 
gemeentebestuur teruggevorderd. 
 

 
Artikel 7 Toepasselijke wetgeving en bevoegdheden 

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 

sommige toelagen 

In geval van betwisting is het college van burgemeester en schepenen bevoegd kennis te nemen 

van het geschil. Geen beroep is mogelijk behoudens bij de wet voorzien.  

Artikel 8 Geldigheidsduur: 

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking na goedkeuring door de gemeenteraad.  


