
Dit formulier kan elektronisch ingevuld worden, afgeprint en ingevuld opgeslagen worden.  
Het formulier moet vervolledigd, gedateerd en gehandtekend  in één exemplaar teruggestuurd worden 
naar: 

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Bestuur Economie en Werkgelegenheid 
Directie Steun aan Ondernemingen  
Kruidtuinlaan 20  
1035 BRUSSEL 
  
Meer informatie: 
T 02 800 34 66 
F 02 800 38 04 
consult.eco@mbhg.irisnet.be

Aanvraag voor steun inzake consultancy, opleiding, 
aanwerving of kinderopvang 

 

Voorbehouden aan de administratie  

nr dossier

datum van ontvangst

Aanvraag om toepassing van de ordonnantie van 13.12.2007

Dit formulier is gedeeltelijk geautomatiseerd: zijn inhoud zal zich dus aanpassen in 
functie van uw keuzes.

Pre-activiteit

Haalbaarheidsstudie

Extern advies

Externe opleiding

Peterschap

Terbeschikkingstelling van installaties of gereedschap

Aanwerving

Kinderopvang

Ce formulaire est également disponible en français sur simple demande.
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MBHG - Aanvraag voor steun inzake consultancy, opleiding,aanwerving of kinderopvang 
Upgedate : 19 januari 2011Pagina 
Dit formulier kan elektronisch ingevuld worden, afgeprint en ingevuld opgeslagen worden. 
Het formulier moet vervolledigd, gedateerd en gehandtekend  in één exemplaar teruggestuurd worden naar: 
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bestuur Economie en Werkgelegenheid
Directie Steun aan Ondernemingen 
Kruidtuinlaan 20 
1035 BRUSSEL
 
Meer informatie:
T 02 800 34 66
F 02 800 38 04
consult.eco@mbhg.irisnet.be
Aanvraag voor steun inzake consultancy, opleiding,aanwerving of kinderopvang
 
Voorbehouden aan de administratie          
Aanvraag om toepassing van de ordonnantie van 13.12.2007
Dit formulier is gedeeltelijk geautomatiseerd: zijn inhoud zal zich dus aanpassen in
functie van uw keuzes.
Steun voor pre-activiteit, haalbaarheidsstudies of voor extern advies 
Zodra u dit formulier hebt gestuurd, kan de opdracht van start gaan.
Steun voor externe opleiding of peterschap
Dit formulier om steun aan te vragen moet maximaal 30 dagen na de aanvang van de opleiding of het mentoraat ingediend worden bij de administratie.
Steun voor terbeschikkingstelling van installaties of gereedschap 
Zodra u dit formulier hebt gestuurd, kan de ter beschikking stelling van uw materiaal en lokalen van start gaan.
Steun voor aanwerving
U kunt het arbeidscontract pas afsluiten als de administratie u haar beslissing heeft meegedeeld met betrekking tot uw steunaanvraag.
Steun voor kinderopvang
Dit aanvraagformulier moet ingediend worden bij de administratie tijdens de maand waarin de nieuwe opvangplaats wordt voorbehouden.
Ce formulaire est également disponible en français sur simple demande.
1. UW ONDERNEMING
 uw onderneming
 financiële rekening
 exploitatiezetel
 maatschappelijke zetel
1.1. ALGEMENE INLICHTINGEN
 andere exploitatiezetel(s) (in België of in het buitenland)
 contactpersoon voor de follow-up van het dossier
 persoon die wettelijk gemachtigd is het bedrijf te binden
1.2. ACTIVITEITEN VAN DE ONDERNEMING
 NACE code 2008
1.3. KAPITAALSTRUCTUUR
naam of benaming van de
voornaamste aandeelhouders 
nationaliteit
ondernemings-nummer
aantal aandelen 
of %
1.4. PARTICIPATIES IN ANDERE ONDERNEMINGEN
naam
nationaliteit
ondernemings-
nummer
% van het kapitaal
1.5. TEWERKSTELLING
Dit betreft het gemiddeld aantal werknemers, uitgedrukt in voltijds equivalenten, in het afgelopen boekjaar.
1.6. BOEKHOUDKUNDIGE GEGEVENS
1. ALGEMENE INLICHTINGEN
financiële instelling
woonplaats
2. GEPLANDE OPDRACHTEN
Pre-activiteit:
1  Voeg als bijlage de offerte van de consultant toe, evenals het ontwerp van overeenkomst(cf punt 3 Bij te voegen documenten)
2  Minimum 1.000€ zonder BTW
3  Geen terugwerkende kracht: de aanvragen moeten ingediend worden voor het begin van de opdracht
4  Het advies van de erkende vereniging toevoegen als bijlage
Haalbaarheidsstudie:
1  Voeg als bijlage de offerte van de consultant toe, evenals het ontwerp van overeenkomst(cf punt 3 Bij te voegen documenten)
2  Minimum 1.000€ zonder BTW
3  Geen terugwerkende kracht: de aanvragen moeten ingediend worden voor het begin van de opdracht
Extern advies:
1  Voeg als bijlage de offerte van de consultant toe, evenals het ontwerp van overeenkomst(cf punt 3 Bij te voegen documenten)
2  Minimum 1.000€ zonder BTW
3  Geen terugwerkende kracht: de aanvragen moeten ingediend worden voor het begin van de opdracht
Externe opleiding:
1  Voeg als bijlage de offerte van de opleidingsinstelling toe (cf punt 3 Bij te voegen documenten)
2  Minimum 1.000€ zonder BTW
3  De aanvragen moeten ingediend worden ten laatste 30 kalenderdagen te rekenen vanaf het begin van de opleiding. 
 
Peterschap:
periode van de opleiding1:
1  De aanvraag moet ingediend worden ten laatste 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de indienstneming van de stagiair of werknemer. 
2  In bijlage een fotokopie van de identiteitskaart toevoegen.
3  In bijlage het arbeidscontract van de werknemer toevogen of het contract IBO van de stagiair.
Terbeschikkingstelling van installaties of gereedschap:
1  Voeg als bijlage de offerte van de terbescikkinstelling toe, evenals het ontwerp van overeenkomst(cf punt 3 Bij te voegen documenten)
2  Voeg het in detail in de bijlage toe
3   Geen terugwerkende kracht: de aanvragen moeten ingediend worden voor het begin van de terbeschikkingstelling.
Kinderopvang:
opvangvoorziening
aantal gereserveerde plaatsen                ,waarvan:
 inschrijvingsnummer
Heeft u buiten de basispremie van ONE of Kind en Gezin, een supplementair
bedrag aan ONE of Kind en Gezin betaald
1  Voeg de samenwerkingsovereenkomst met de Opvangvoorziening  en het ontwerp van overeenkomst Gewest / begunstigde toe als bijlage.
2  De aanvraag moet ingediend tijdens de maand waarin de nieuwe opvangplaats wordt voorbehouden.
3  Voeg een verklaring op erewoord toe waarin het aantal laaggeschoolde personen wordt gepreciseerd (gemiddeld aantal werknemers, uitgedrukt in voltijds equivalenten, in het afgelopen boekjaar).
Aanwerving:
duid de domeinen aan welke betrekking hebben tot het project
de aan te werven persoon wordt2:
vormde uw onderneming het voorwerp van een overdracht in de 5 jaar
voorafgaand aan de aanvraag?
voornaamste plaats van uitvoering van het project:
1  het advies van de erkende vereniging toevoegen als bijlage   
1  bewijsstukken toevoegen voor de verrichtingen m.b.t. de waardebepaling van de onderneming en haar overdracht. 
2   een ondertekende verklaring op erewoord bezorgen: “Ik verklaar dat de persoon die in dienst zal worden genomen geen verwantschapsband heeft met de natuurlijke persoon (personen) die het bedrijf leidt (leiden).” 
3. BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN
 
·         Kopie van de inschrijving bij het Handelsregister of het Ondernemingsloket       (Kruispuntbank van de Ondernemingen)
·         Fotokopie van een document dat aangeeft hoeveel personen er bij de onderneming waren       tewerkgesteld
·         Fotokopie van een document dat de omzet aangeeft die werd verwezenlijkt in het jaar       voorafgaand aan de aanvraag
·         Kopie van de offerte van de consultant
·         Kopie van de offerte van de opleidingsinstelling
·         De documenten betreffende de consultant : kopie van de statuten, curriculum vitae, lijst 
              met referenties
·         De documenten betreffende de opleidingsinstelling : kopie van de statuten, curriculum
              vitae, lijst met referenties
·         Ontwerp van overeenkomst
·         Document dat het bedrag van de eigen middelen vermeldt en de langlopende schulden
·         De offerte, het inschrijvingsformulier of de factuur van de onderwijsinstelling
·         Fotokopie van de identiteitskaart van de peter en stagiair
·         Fotokopie van de identiteitskaart van de peter of van de werknemer
·         Fotokopie van een getekend contract in het kader van een individuele beroepsopleiding       in een onderneming bij ACTIRIS, Bruxelles-Formation of VDAB
·         Ontwerp van overeenkomst voor peterschap van een stagiair of een werknemer
·         Het arbeidscontract voor het peterschap van een kandidaat-overnemer
        ·                 Lijst met al de steun die uw onderneming verkregen heeft gedurende het lopende  
                      belastingsjaar, evenals dat van de twee voorgaande jaren
·         Advies van de erkende instelling over de keuze van de consultant
·         Verklaring op erewoord over niet-inschrijving bij een erkende onderwijsinstelling
·         Offerte van de terbeschikkingstelling
·         Ontwerp van overeenkomst tussen de onderneming en de onderwijsinstelling
·         Detail van de werkelijke rechtstreekse kostprijs per dag
·              Ontwerp van steunovereenkomst voor peuteropvang tussen het Ministerie en de  
               onderneming
·         Fotokopie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de opvangvoorziening en de             
               onderneming
·         Het advies van de erkende vereniging
·         Ontwerp van overeenkomst tussen het Gewest en de begunstigde
·         Bewijsstukken voor de verrichtingen m.b.t. de waardebepaling van de onderneming en       haar overdracht 
·         Bewijs van inschrijving in een Belgisch platform voor bedrijfsoverdracht. 
·         Ondertekende verklaring op erewoord: “Ik verklaar dat de persoon die in dienst zal worden       genomen geen verwantschapsband heeft met de natuurlijke persoon (personen) die het       bedrijf leidt (leiden)"
4. DOOR DE AANVRAGER TE ONDERTEKENEN VERKLARING 
 
Wij geven de bevoegde Ministers toestemming tot het laten instellen van alle voor het onderzoek van deze aanvraag noodzakelijke onderzoeken en expertises.
 
Wij verzekeren op ons erewoord dat enerzijds de in dit dossiers vermelde uitgaven geen voorwerp hebben uitgemaakt noch zullen uitmaken van andere door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekende steun.
 
Wij verbinden ons ertoe, op straffe van terugbetaling van de ontvangen tegemoetkomingen, de onderneming binnen de grenzen van het grondgebied van het Brussels Hoodstedelijk Gewest te handhaven en dit binnen de door artikel 65 van de Ordonnantie van 13.12.2007  voorgeschreven termijn.
 
Na kennis te hebben genomen van de ordonnantie van 13.12.2007 en van het uitvoeringsbesluit van
26.06.2008 (cf. volgende pagina), verzekeren wij dat de inlichtingen in deze aanvraag oprecht, volledig en waarheidsgetrouw zijn.
Verzeker u ervan dat uw aanvraag compleet is alvorens ze in te dienen. Dat levert u tijdswinst op en zo vermijdt u dat u uitgesloten wordt. Aarzel niet om raad te vragen aan de bevoegde dienst(02 800 34 66).
5. VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING EN VOORWAARDEN VOOR DE TERUGBETALING VAN DE STEUN
 
De voorwaarden voor de toekenning en terugbetaling van de steun zijn geregeld door de organieke ordonnantie van 13.12.2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en door haar uitvoeringbesluiten.
 
ORDONNANTIE
 
Artikel 3
Elke begunstigde van krachtens onderhavige ordonnantie toegekende steun maakt zijn vacatures over aan de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling.
Artikel 60
Zonder afbreuk te doen aan de steun voor pre-activiteit, kan de steun slechts worden toegekend aan de begunstigde indien deze in regel is met het geheel van de op hem van toepassing zijnde normen, met name de normen van fiscale en sociale aard en de milieunormen, tenzij de steun bedoeld is om die normen te kunnen naleven.
Artikel 61
De steun mag slechts aan de begunstigde worden verleend indien deze een economische activiteit uitoefent of een economische activiteit wil uitoefenen op het grondgebied van het Gewest, en waarbij deze beschikt of overweegt te beschikken over menselijke middelen en goederen die voor hem specifiek zijn bestemd. 
Artikel 62
Voor een zelfde uitgave gekoppeld aan een investering of een project mag de begunstigde niet meerdere steunmaatregelen cumuleren die door onderhavige ordonnantie zijn voorzien.
[…]
Artikel 65 
Wat betreft de andere steun, en zonder afbreuk te doen aan de steun voor pre-activiteit, verbindt de begunstigde zich ertoe om tijdens een periode van vijf jaar, ingaand vanaf de datum van de toekenning van de steun, de economische activiteiten van de onderneming te behouden op het grondgebied van het Gewest.
Artikel 66
De regering bepaalt de modaliteiten voor de controle van de naleving van de voorwaarden gekoppeld aan de toekenning van de steun.
Artikel 67
Behoudens gevallen van overmacht wordt de steun terugbetaald:
- in de gevallen bedoeld in artikel 13 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, en in artikel 94 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle;
- bij faillissement, ontbing of vrijwillige of gerechtelijke vereffening van de begunstigde;
- bij overhandiging door de begunstigde van opzettelijk onjuiste inlichtingen, welk het effect van deze inlichtingen ook moge zijn voor het bedrag van de steun, zonder afbreuk te doen aan de gerechtelijke vervolging die van toepassing is op personen die deze inlichtingen hebben verstrekt. Bij terugbetaling van de steun mag de onroerende voorheffing ingekohierd worden verklaard, zelfs buiten de in artikel 354 van de Wetboek op de inkomstenbelastingen voorziene termijn.
Artikel 68
De begunstigde, die opzettelijk geen juiste inlichtingen heeft verstrekt om een of meerdere steunmaatregelen te genieten, wordt uitgesloten van het genot van onderhavige ordonnantie voor een periode van drie jaar, te rekenen vanaf het ogenblik waarop hij de verleende steun heeft terugbetaald.
Artikel 69
De regering kan in het geval van de terugbetaling van een of meerdere steunmaatregelen de overeenkomstig artikel 55 verleende waarborg intrekken.
Artikel 70
De regering kan op de overeenkomstig voorgaande artikelen terugbetaalde steun interesten aanrekenen die zijn berekend aan het wettelijk percentage.
 
UITVOERINGBESLUIT 
 
Het Bestuur kan, vanaf de datum van indiening van het aanvraagdossier en tot 31 december van het jaar dat volgt op de vervaltijd van de verplichtingen van de onderneming tegenover het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overgaan tot:
1° de controle van de realisatie van het steunprogramma, hetzij ter plaatse, hetzij op basis van de door de onderneming overgemaakte bewijsstukken;
2° de controle van de naleving, door de onderneming, van de artikelen 60, 62 en 65 van de organieke ordonnantie. 
 
Elke, in toepassing van de organieke ordonnantie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschuldigde teruggave of terugbetaling, gebeurt door storting aan het Fonds voor hulp aan de ondernemingen bedoeld in artikel 2, 1°, van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen.
Alvorens af te printen,
gelieve terug te keren naar
pagina 1 en electronisch de gewenste keuze te selecteren
	PrintButton1: 
	Button2: 
	XofY: 6 van 6
	fldFileNr: 
	dtoReceiveDt: 
	ChPreActivite: 0
	ChEtudes: 0
	ChConseils: 0
	ChFormation: 0
	ChTutorat: 0
	: 
	ChMiseADisposition: 0
	ChMiseRecrutement: 0
	ChMiseAcceuil: 0
	rdoPhysicalPerson: 
	rdoLegalPerson: 
	fldCompName: 
	fldLegalForm: 
	dtoFoundationDt: 
	fldCompNr: 
	fldWebsite: 
	fldAccNr: 
	fldStreet1: 
	fldNr1: 
	fldBus1: 
	fldPostal1: 
	fldCity1: 
	fldPhone1: 
	fldFax1: 
	fldStreet2: 
	fldNr2: 
	fldBus2: 
	fldPostal2: 
	fldCity2: 
	fldPhone2: 
	fldFax2: 
	fldStreet3: 
	fldNr3: 
	fldBus3: 
	fldPostal3: 
	fldCity3: 
	fldPhone3: 
	fldFax3: 
	RemoveRowButton1: 
	AddRowButton1: 
	fldContactName: 
	fldContactFirstName: 
	fldContactFunction: 
	fldPhone4: 
	fldFax4: 
	fldMobile: 
	fldEmail: 
	fldAuthName: 
	fldAuthFirstName: 
	fldAuthFunction: 
	fldActivitySector: 
	fldNACE: 
	AddRowButton2: 
	RemoveRowButton2: 
	fldActivities: 
	fldCapital: 
	fldShares: 
	fldNameShareH: 
	fldNationalityShareH: 
	fldEnterpriseNumberShareH: 
	fldQuantityShares: 
	AddRowButton3: 
	RemoveRowButton3: 
	fldPublicInvestments: 
	fldNotKMO: 
	fldParticipationName: 
	fldParticipationNationality: 
	fldParticipationEntNumber: 
	fldCapitalQuantity: 
	AddRowButton4: 
	RemoveRowButton4: 
	fldRSZ: 
	fldIndependant: 
	fldTurnOverLastYear: 
	fldTurnOverPreviousYear: 
	fldAssesmentLastYear: 
	fldAssesmentPreviousYear: 
	DateTimeField1: 
	fldPerName: 
	fldPerPrenom: 
	fldProf: 
	fldPreSubj: 
	fldPreName: 
	fldPreCost: 
	dtoPreStartDt: 
	dtoPreEndDt: 
	fldInstName: 
	fldStudySubject: 
	fldStudyConsName: 
	fldStudyCost: 
	dtoStudyStarttDt: 
	dtoStudyEndDt: 
	fldAdviseSubj: 
	fldAdviseConsName: 
	fldAdviseCost: 
	dtoAdviseStartDt: 
	dtoAdviseEndDt: 
	fldTrainingSubject: 
	fldTrainingCost: 
	dtoTrainingStartDt: 
	dtoTrainingEndDt: 
	fldTrainingPeopleQ: 
	dtoTutoratStartDt: 
	dtoTutoratEndDt: 
	fldTutoratTuteur: 
	joindre en annexe une photocopie de la carte d'identité: 
	fldTutoratStag1: 
	joindre en annexe une photocopie de la carte d'identité: 
	fldMiseCost: 
	fldMiseJours: 
	fldPlaceVacantes: 
	fldAugCapacite: 
	fldCreation: 
	vb.: fussie-splitsing: 
	fldONE: 
	DropDownList1: Gelieve te kiezen
	CheckBox1: 0
	fldInituleProjet: 
	fldContexte: 
	fldPresentation: 
	fldFonction: 
	fldProfil: 
	fldRevenue: 
	fldDureePrevue: 
	fldMadePlace: 
	dtoMadeDt: 
	fldMadeName: 
	fldMadeFor: 
	fldSignature: 



