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Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies aan de 
impactgedreven (her)starter  

 Provincieraad 16 juni 2021 

Artikel 1 – Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1°ondernemer: een natuurlijk persoon die ambachtelijke, industriële, 
commerciële of dienstverlenende activiteiten uitoefent. Eventueel kan de 
ondernemer zijn activiteit of beroep uitoefenen via de juridische vorm van een 
vennootschap (BV, NV, CV…); 

2°starter: startende ondernemer, minder dan twee jaar onderworpen aan het 
sociaal statuut der zelfstandigen in hoofdberoep of bijberoep, of via de 
juridische vorm van een vennootschap; 

3°herstarter: de ondernemer die minder dan 2 jaar onderworpen is aan het 
sociaal statuut der zelfstandigen en waarbij er een onderbreking was van de 
beroepsactiviteiten van minstens 1 jaar; 

4°impactgedreven (her)starter (ook wel sociale ondernemer genoemd): 
ondernemer die impact wil genereren op één of meerdere impactgebieden en 
op een ondernemende, marktgerichte wijze een product of dienst levert die 
bijdraagt tot het oplossen van een maatschappelijke uitdaging.  
De impactgedreven (her)starter neemt de sociale dimensie (impact first) mee 
vanaf de oprichting van de onderneming of vertaalt dit maatschappelijk doel in 
de missie en visie van de onderneming 

5°impactgebieden: verhogen arbeidsparticipatie kwetsbare groepen; 
energietransitie; circulaire en duurzame productie; voedseltransitie en 
natuurbehoud, verhogen van sociale cohesie; 

6°investeringen: elke roerende investering met ondernemingsdoeleinden welke 
noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep of de activiteit. Rollend 
materieel wordt uitgesloten van de toelage; 

7°vormingscursussen: aanvullende (dus geen wettelijk verplichte) opleidingen 
gericht op impactmanagement, op het ontwikkelen van sociale 
ondernemersvaardigheden of ondernemersattitudes. Ze hebben een 
rechtstreeks verband met de ondernemingsdoeleinden en worden 
georganiseerd door een erkende onderwijsinstelling of vormingscentrum; 
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8°advies: advies en/of begeleiding voor ondernemingsdoeleinden door 
een deskundige waaronder o.m. een bedrijfsadviseur, boekhouder, 
fiscalist, advocaat, architect,…; 

9°adviescommissie: de commissie onder leiding van team Economie van de 
provincie Oost-Vlaanderen aangevuld met externe experten die de aanvragen 
beoordeeld. 

Artikel 2 – Voorwerp 

Binnen de perken van de daartoe in het meerjarenplan van de Provincie Oost-
Vlaanderen goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit 
reglement kan de deputatie subsidies toekennen aan  
Oost-Vlaamse impactgedreven (her)starter.  

Het subsidiereglement voorziet het noodzakelijke startgeld voor terugbetaling 
van inschrijvings- en cursusgelden van vormingscursussen, voor advies- en 
investeringskosten en als tussenkomst in de deelname van de impactgedreven 
(her)starter aan beurzen en events. 

Komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 
-bijkomende vestigingseenheden of vennootschappen, gelieerd aan bestaande
ondernemingen;
-vrije beroepen (www.federatievrijeberoepen.be);
-vzw’s.

Artikel 3 – Aanvraagcriteria 

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet aan de volgende criteria zijn 
voldaan: 

1° De aanvrager is maximum twee jaar onderworpen aan het sociaal statuut 
der zelfstandigen in hoofd of bijberoep; 

2° De aanvrager die een activiteit of beroep uitoefent via de juridische vorm 
van een vennootschap (BV, NV, CV) komt in aanmerking wanneer de 
hoofdaandeelhouder of zaakvoerder beantwoordt aan de definitie van de 
impactgedreven (her)starter; 

3° De subsidieaanvraag dient te gebeuren binnen twee jaar na de aanvang van 
het sociaal statuut van zelfstandige in hoofd- of bijberoep, of bij de oprichting 
van een vennootschap; 

4°. De maatschappelijke zetel van de onderneming is gevestigd in  
Oost-Vlaanderen en de aanvrager heeft activiteiten op het Oost-Vlaams 
grondgebied. 

Artikel 4 – Aanvraagprocedure 

§1. Tenzij de deputatie anders beslist, doet de Provincie
Oost-Vlaanderen maximaal drie maal per jaar een oproep om
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p. 3/6

./... 

aanvraagdossiers in te dienen waarbij de uiterste indieningsdatum wordt 
gecommuniceerd. Aanvraagdossiers worden digitaal ingediend via het daartoe 
bestemde formulier via economie@oost-vlaanderen.be. De ontvangstdatum 
van de e-mail geldt als bewijs van de datum van indiening. Laattijdige 
aanvragen worden door de deputatie als onontvankelijk beschouwd. 

§2. Het aanvraagdossier moet minstens volgende stukken bevatten:

1° het volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier door de 
subsidieaanvrager; 

2° de gegevens van de (her)starter: naam, adres, IBAN rekeningnummer en 
BIC code;  

3° bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen, met 
ondernemingsnummer, of het bewijs van vrijstelling van inschrijving in de 
Kruispuntbank voor ondernemingen; 

4° een aansluitingsattest van de sociale zekeringskas; 

5°a) het ondernemingsplan: een instrument om op een kwalitatieve en 
kwantitatieve manier de impact-onderneming voor te stellen. Het geeft weer 
wat de ondernemer in de toekomst wil bereiken, hoe en op welk domein hij 
impact wil genereren. Dit plan bevat volgende items:  
-projectvoorstelling

-omgevingsanalyse
-commercieel plan
-organisatieplan
-financieel plan

b) een gedetailleerde raming en verantwoording van de kosten waarvoor de
impactgedreven (her)starter een toelage vraagt.
De kosten hebben betrekking op een periode van maximaal 24 maanden,
lopende vanaf de beslissing van de deputatie zoals omschreven in artikel 5 van
dit reglement;

6° een ondertekende ‘verklaring op eer’ waaruit blijkt dat de-minimisdrempel 
van 200 000 EUR over de laatste drie belastingjaren (het lopende jaar en de 
twee voorgaande belastingjaren) niet wordt overschreven in geval van 
toekenning van de provinciale subsidie. 
Verordening (EU) Nr. 1407/2013, van de Commissie van 18 december 2013 
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun is daarbij 
bepalend; 

§3. Ten laatste twee weken na de indiening van de aanvraag wordt aan de 
aanvrager via e-mail meegedeeld of zijn dossier al dan niet volledig is. 
Eventueel moet de aanvrager op verzoek bijkomende informatie verstrekken 
en bijkomende stukken voorleggen, noodzakelijk voor de beoordeling van zijn 
aanvraag. De Deputatie wijst de aanvraag af als onontvankelijk indien de
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aanvrager binnen de veertien dagen geen passend gevolg geeft aan dit 
verzoek. 

Artikel 5 – Beslissingsprocedure 
§1. De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie

die is samengesteld uit ambtenaren van het team Economie van de Provincie, 
bijgestaan door onafhankelijke experts. De leden van de commissie worden 
aangeduid door de Deputatie. 
De adviescommissie komt maximaal drie maal per jaar samen om de 
aanvraagdossiers te beoordelen en een gemotiveerd advies uit te brengen.  
De (her)starter kan uitgenodigd worden om het project voor te stellen aan de 
commissie met de bedoeling het dossier te vervolledigen;  

§2. De Deputatie van Oost-Vlaanderen neemt een beslissing op basis van het
advies van de commissie. Deze beslissing vindt plaats binnen de termijn van
maximum 1 maand na de beoordeling van de adviescommissie;

§3. De aanvrager wordt uiterlijk 7 werkdagen na de beslissing van de deputatie
op de hoogte gebracht;

§4. De periode waarop de subsidie slaat, heeft een maximale looptijd van 24
maanden en start vanaf de beslissing van de Deputatie.

Artikel 6: Bedrag van de subsidie en modaliteiten van uitbetaling 

§1. Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie Oost-
Vlaanderen goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit
reglement kent de Deputatie een subsidie toe aan de
impactgedreven (her)starter voor volgende modaliteiten:
a) terugbetaling van inschrijvings- en cursusgelden en syllabi van
vormingscursussen
b) terugbetaling van honoraria en kosten van advies en begeleiding
c) terugbetaling investeringen uitgevoerd met uitzondering van rollend
materieel
d) terugbetaling van deelname aan netwerkevents en beurzen;

§2. De toelage wordt geadviseerd door de adviescommissie en bedraagt
maximum 4000 euro;

§3. De subsidie voor de investeringskost (zie §1) kan maximum 50% bedragen
van de toegekende subsidie en dit voor een maximumbedrag van 2000 euro;

§4. Een kost of uitgave die onder huidig reglement aan de
impactgedreven (her)starter wordt vergoed, mag niet worden gecumuleerd met
een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen;

§5. 75% van het subsidiebedrag wordt uitbetaald na de beslissing van de
Deputatie; 25% na het indienen van de bewijsstukken uiterlijk 2 maanden na
het verstrijken van de subsidieperiode van 24 maanden;
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§6. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot
uitputting van het krediet;

§7. De toekenning van deze subsidie gebeurt in overeenstemming met het
gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en inzake staatssteun;

§8. De subsidie kan slechts éénmaal door dezelfde (her)starter worden
aangevraagd en ontvangen;

Artikel 7 – Verbintenissen van de aanvrager 

De aanvrager van de subsidie verbindt zich ertoe: 

1° De toegekende subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd 
toegekend;  

2° De bedrijfsactiviteit, die aanleiding geeft tot toekenning van de subsidie in 
het kader van dit reglement, minstens gedurende een ononderbroken periode 
van drie jaar uit te oefenen op het grondgebied van de provincie Oost-
Vlaanderen; 

3° communiceren over de ontvangst van de provinciale subsidie op de eigen 
website;  

4° uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de overeenkomst de volgende 
gegevens aan het provinciebestuur te bezorgen: een volledig, overzichtelijk en 
gedetailleerd overzicht van de facturen, betalingsbewijzen en 
verantwoordingsstukken die het recht op de subsidie aantonen. 

Artikel 8 – Controle en sancties 

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de 
subsidies te (laten) controleren op basis van het Reglement van 12 oktober 
2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending 
van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies. Dit reglement 
bevat, afhankelijk van het bedrag van de subsidie, de controlemechanismen en 
een opsomming van de stukken die in functie van de financiële controle 
minimaal moeten worden ingediend ter verantwoording van de subsidie.  

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de aanvraag van de 
subsidie of in de in te dienen stukken of indien blijkt dat dit reglement niet 
correct werd nageleefd, kan de deputatie, onverminderd het vorige lid, de 
toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Misbruik kan 
aanleiding geven tot uitsluiting van toekomstige subsidies van de Provincie 
Oost-Vlaanderen. 

Artikel 10 – Betwistingen 

De Deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing 
van dit reglement.  
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Artikel 11 – Slotbepalingen  

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2021. 


