
 
  

Aanvraagformulier betreffende de toekenning van een premie als starter 
inzake zelfstandige arbeid. 

(te bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen, Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem). 
 

Ik ondergetekende (naam en voornaaam) ……………………………………..…………………………………………………… 

Adres (straat en Nr)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

te ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Wenst te genieten van de gemeentelijke premie inzake zelfstandige arbeid, voor de volgende zaak : 
 
Naam van de vestiging : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum van de eerste vestiging : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Beschrijving van de activiteit : …………………………………………………………………………………………………………… 

Nummer van de rekening waarop de premie kan gestort worden :  

IBAN ……………………………………………………… 

 

Ik verklaar : 
□ met mijn gezin gehuisvest te zijn te Sint-Agatha-Berchem ; 
□ mij met mijn gezin te huisvesten te Sint-Agatha-Berchem binnen de twaalf maanden (te rekenen 
vanaf heden) ; 
□ geen beroep als zelfstandige te hebben uitgeoefend voorafgaand aan de aanvraag ; 
□ beroepsinvesteringen te hebben uitgevoerd als zelfstandige starter voor een bedrag hoger dan  
3.000,00 €– werkelijk bedrag van de investeringen : € ………………………………………………………………………… 

 

Ik voeg hierbij : 
□ een recto/verso kopie van de identiteitskaart, alsmede een afdruk van de inhoud van de chip ; 
□ een bewijs van inschrijving in de Gemeente; 
□ een bewijs van samenstelling van het gezin ; 
□ een blanco uittreksel uit het strafregister ; 
□ een bewijs van inschrijving bij een ondernemingsloket ; 
□ een bewijs afgeleverd door de R.V.A. waaruit blijkt  dat u de leeftijd van 50 jaar heb bereikt en 
reeds meer dan zes manden ingeschreven bent als stempelaar werkzoekende (indien nodig); 
□ een attest waarin bevestigd wordt dat u voldaan hebt aan uw verplichtingen inzake betaling van de 
bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen 
kalenderkwartaal vóór de datum van aanvraag, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van 
het land waar u voorheen gevestigd was; 
□ kopie van de facturen (in het Nederlands of in het Frans) van de gemaakte kosten voor 
beroepsinvesteringen als zelfstandige starter, en kopie van het betalingsbewijs. 

 
Gelieve hieronder leesbaar te schrijven : « Ik verklaar kennis genomen te hebben van het reglement - 
Voor waar en echt verklaard ». 

Plaats, datum en handtekening 
 
 



 
 
 

Vak voorbehouden aan het Bestuur 
 
Nazicht in het bevolkings-/vreemdelingenregister : de genaamde ……………………………………………………… 
is in het bevolkings-/vreemdelingenregister ingeschreven met zijn gezin. 
 

Datum, naam en handtekening van de aangestelde 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ondergetekende, ………………………………………………………, personeelslid van de dienst Handel en 
Festiviteiten, bevestigt bij deze dat de voorwaarden in het reglement opgenoemd geëerbiedigd 
werden en na controle ter plaatse, het totaalbedrag van de facturen gerechtvaardigd is.  De totale 
premie bedraagt dus € ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Datum, naam en handtekening van de aangestelde 
 
 
 
 
 
 
 


