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Aanvraagformulier voor steun
aan Belgische Kamers van Koophandel en Belgische businessclubs

Inlichtingen: premieskmo@gob.brussels

Belgische Kamers van Koophandel en Belgische businessclubs die interesse hebben in een 
subsidie vinden alle praktische informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen, de 
tegemoetkomingsregels en de te volgen procedure voor het indienen van een aanvraag op 
de website economie-werk.brussels/premie-kamers-koophandel.

De eventuele financiële steun wordt toegekend binnen de grenzen van de begrotingskredieten na 
onderzoek van de ontvankelijkheid en gegrondheid van het dossier.

De lijst van de nodige bewijsstukken voor de uitbetaling zal u meegedeeld worden in de 
kennisgevingsbrief over de toekenning van de steun.

U moet ons dit naar behoren ingevulde en ondertekende formulier uiterlijk op  1ste 
maart per e-mail naar het adres primieskmo@gob.brussels terugbezorgen.

mailto:premieskmo@gob.brussels
mailto:primieskmo@gob.brussels
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Deel 1 – De Belgische kamer van koophandel of de Belgische 
businessclub 

1.1 Algemene inlichtingen

Soort begunstigde (*) 

 Kamer van koorphandel  Businessclub 

Rechtsvorm (*)  

___________________________________ 

Website (*)  

___________________________________ 

Naam (*)  

____________________________________ 

Oprichtingsdatum (*)  

____________________________________ 

E-mail (*)

____________________________________

Bankgegevens 

IBAN (*) 

____________________________________ 

1.2 – Adres

Bus Straat  (*)  

____________________________________________ 

Nr. (*)  

____________ __________ 

Postcode  (*) Gemeente (*) 

______________________________________________________ ____________  

Land (*) 

____________________________________ 

Telefoon (*) 

___________________________________ 

BIC 

___________________________________ 
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1.3 - Contactgegevens

Contactpersoon voor de opvolging van het dossier

Titel (*) 

______ 

Naam (*)     Voornaam (*)        Functie (*) 

___________________________ __________________________   _________________________ 

Telefoon (*)           E-mail (*)         

___________________________  __________________________ 

Persoon die wettig gemachtigd is de kamer van koophandel of 
businessclub te verbinden

Titel (*) 

______ 

Naam (*)     Voornaam (*)        Functie (*) 

___________________________ __________________________   __________________________ 

Telefoon (*)                        E-mail (*)       

___________________________  __________________________   

Blijf op de hoogte

JIk wil, op volgend(e) e-mailadres(sen), de newsletter (en/of specifieke mailings) van Brussel 
Economie en Werkgelegenheid ontvangen. Zo blijf ik, conform zijn vertrouwelijkheidsbeleid, op 
de hoogte van zijn activiteiten: 

Email 1  Email 2 

____________________________________ ___________________________________ 

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal elk persoonlijk e-mailadres gebruiken overeenkomstig de 
voorwaarden met betrekking tot de doorgifte van uw gegevens. 
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Deel 2 - Bij te voegen documenten en aandachtspunten 

2.1 - Te lezen alvorens uw aanvraag te verzenden 

• BEW moet het formulier en de bijlagen uiterlijk op 1 maart ontvangen. BEW heeft een
maand tijd om de ontvangst van dit formulier te bevestigen. Dit ontvangstbewijs vermeldt het
referentienummer van het dossier alsook de contactgegevens van de dossierbeheerder.

• De steun bestaat uit een forfaitaire premie van maximaal 1.000 euro. Het bedrag van de
premie mag niet hoger zijn dan het bedrag van de daadwerkelijke uitgaven in het kader
van de acties waarin de projectfiche voorziet.

• In het geval van een toekenning zal het bestuur de aard van de in te dienen bewijsstukken
voor de betaling van de subsidie preciseren in de beslissingsfiche.

• Dit formulier moet worden ondertekend door een persoon die gemachtigd is de kamer van
koophandel of businessclub te verbinden of door een gevolmachtigde die door middel van
een officieel mandaat aangewezen werd door een persoon die gemachtigd is de voormelde
kamer of club te binden.

2.2 - Bij uw aanvraagformulier te voegen documenten 

1. Een kopie van een bankuittreksel betreffende de in deel I van dit formulier meegedeelde 
IBAN;

2. Een ondertekende verklaring die de tijdens het lopende fiscaal jaar en tijdens de twee 
voorafgaande fiscale jaren verkregen subsidies vermeldt (zie het bij dit formulier gevoegde 
standaardmodel);

3. In voorkomend geval een officiële volmacht waarmee een persoon die gemachtigd is de 
kamer van koophandel of businessclub te verbinden de persoon aanwijst die dit formulier 
ondertekent;

4. De samenwerkingsovereenkomst tussen hub.brussels en de kamer van koophandel of 
businessclub;

5. De projectfiche vermeld in bijlage 2 bij het besluit van 14 juli 2022, naar behoren ingevuld 
door de kamer van koophandel of businessclub;

6. Het advies van hub.brussels over de projectfiche.
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Deel 3 - Verklaring op erewoord en ondertekening 

3.1 - Verklaring op erewoord

Wij geven de bevoegde minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toestemming om alle voor 
de behandeling van deze aanvraag noodzakelijke onderzoeken en expertises te doen uitvoeren.

Bovendien verklaren we kennis te hebben genomen van de bepalingen vervat in artikel 7, vierde lid 
van het regeringsbesluit van 14 juli 2022 en verbinden we ons ertoe de nadere regels ervan na te 
leven.

Wij verzekeren dat alle inlichtingen in deze aanvraag oprecht, volledig en waarheidsgetrouw zijn.

 Gelezen en goedgekeurd 
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Verklaring op eer te ondertekenen door de aanvrager 

Wij verzekeren dat alle inlichtingen in deze aanvraag oprecht, volledig en waarheidsgetrouw zijn.

Opgemmaakt te  

_________________________________________ 

Naam  

_________________________________________ 

Hoedanigheid 

_________________________________________ 

Datum 

____________________________ 

Handtekening van de persoon die 
gemachtigd is de kamer van 
koophandel of businessclub te 
verbinden   

_____________________________ 

Ik heb kennis genomen van de informatie met betrekking tot 
de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze projectoproep en van 
het privacy beleid van de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

https://economie-werk.brussels/sites/default/files/2022-08/Notice RGPD_primes chambres commerce_NL_20220808_def.pdf
https://economie-werk.brussels/media/897/download
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