
Stedelijk reglement ter ondersteuning van 
startende student-ondernemers 
Artikel 1. Doelstelling van dit reglement 
De stad Kortrijk voorziet via dit reglement een ondersteuning voor student-ondernemers die zich 
laten begeleiden binnen het project Start@K en onderworpen zijn aan het sociaal statuut der 
zelfstandigen in de hoedanigheid als student-zelfstandige. 
De stad wil via deze ondersteuning drempelverlagend werken naar student-ondernemers toe die zich 
laten begeleiden via Start@K effectief een onderneming wensen op te starten door het terugbetalen 
van de inschrijvingskosten in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Artikel 2. Definities 
a. Hangar K vzw 

De co-creatiehub voor exponentiële groei waar starters, ondernemers en gevestigde 
ondernemingen elkaar als partners ondersteunen om hun business level te overstijgen. 

b. Start@K 
Het ecosysteem voor jong ondernemerschap in studentensteden dat onder leiding staat van 
Hangar K vzw en ondersteund wordt de Vlaamse overheid en de stad Kortrijk. 

c. Student-ondernemer 
De student-ondernemer die voldoet aan de voorwaarden zoals nader bepaald in artikel 
5quater van het Koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal 
statuut der zelfstandigen. Hij is minstens 18 jaar en hoogstens 25 jaar, hij is ingeschreven als 
student in hoofdstatuut bij een onderwijsinstelling in België of in het buitenland om een 
diploma, attest, getuigschrift, creditbewijs of certificaat te behalen dat erkend is door een 
bevoegde overheid en oefent een beroepsbezigheid uit, uit hoofde waarvan hij onderworpen 
is aan het sociaal statuut der zelfstandigen in de hoedanigheid als student-zelfstandige. 

d. Kruispuntbank van Ondernemingen 
Het register van ondernemingen zoals beschreven in artikel I.2 van het wetboek van 
economisch recht.  

e. Regio Kortrijk 
Binnen dit reglement bestaat het grondgebied regio Kortrijk uit het grondgebied van de 
steden en gemeenten van het Burgemeestersoverleg Zuid-West-Vlaanderen: Anzegem, 
Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, 
Wervik, Wevelgem en Zwevegem. 

f. Starterspremie voor student-ondernemers:  
Een financiële tussenkomst die voorzien wordt vanuit de stad Kortrijk voor student-
ondernemers die voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in dit reglement. Deze 
financiële tussenkomst bestaat uit een terugbetaling van de het inschrijvingsrecht voor de 
eerste inschrijving van de nieuwe inschrijvingsplichtige onderneming (maatschappelijke 
zetel) in de Kruispuntbank van Ondernemingen en uitgevoerd door een erkend 
ondernemingsloket naar vrije keuze van de betrokken onderneming, waarvan het tarief 
wordt bepaald overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 mei 2003 tot vaststelling van het 
bedrag van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of 
ambachtsonderneming, en de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten. 



Artikel 3. Voorwaarden 
Om in aanmerking te kunnen komen voor de starterspremie voor student-ondernemers dient de 
student-ondernemer te voldoen aan onderstaande cumulatieve voorwaarden: 

- de student-ondernemer neemt deel aan Start@K; 
- de student-ondernemer start(te) tussen 1 september 2020 en 1 september 2025 een nieuwe 

onderneming en registreerde hiervoor een ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen. Enkel de oprichting van een nieuwe onderneming komt in aanmerking voor 
de ondersteuning.  

Bovendien dient de student-ondernemer te voldoen aan één van onderstaande voorwaarden: 

- De student-ondernemer is ingeschreven in een onderwijsinstelling die deelneemt aan 
Start@K of 

- Een vestiging van het ondernemingsnummer van de student-ondernemer is gelegen op het 
grondgebied van regio Kortrijk. 

Artikel 4. Uitsluitingen 
De starterspremie voor student-ondernemers mag nog niet eerder verkregen zijn door de 
ondernemer, het betreft een éénmalige premie. 

Artikel 5. Aanvraag 
De aanvraag van de starterspremie voor student-ondernemers gebeurt via Start@K.  
Start@K bezorgt de stad Kortrijk op maandelijkse basis een lijst van ondernemingen die een aanvraag 
hebben ingediend voor de premie, met de vereiste stukken. Deze lijst bevat onderstaande gegevens: 

- Commerciële naam van de onderneming 
- Voornaam en naam van de ondernemer 
- Ondernemingsnummer 
- Rekeningnummer 

Bij deze lijst worden per ondernemingsnummer onderstaande vereiste stukken toegevoegd: 

- Een bewijsstuk, afgeleverd door een sociaal verzekeringsfonds, waaruit blijkt dat de 
ondernemer ingeschreven is in de hoedanigheid als student-zelfstandige. 

Artikel 6. Toekenning van de starterspremie voor student-
ondernemers 
Binnen 14 dagen na afloop van het kwartaal waarin de aanvraag werd ontvangen beslist het college 
van burgemeester en schepenen op voorstel van de administratie over het al dan niet toekennen en 
betaalbaar stellen van de premie. 

Indien de aanvrager niet akkoord gaat met de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen, kan deze binnen een termijn 30 dagen beroep indienen tegen de beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen. Het beroep dient schriftelijk en gemotiveerd te zijn. Het 
beroepschrift wordt per aangetekend schrijven gericht aan het college van burgemeester en 
schepenen. Dit beroepschrift wordt binnen de 60 dagen behandeld door het college van 
burgemeester en schepenen. 



Artikel 7. Betaalbaarstelling van de starterspremie voor student-
ondernemers 
Binnen de 30 dagen na toekenning van de premie wordt het bedrag overgemaakt op het opgegeven 
rekeningnummer. 

De starterspremies voor student-ondernemers kunnen maar betaalbaar gesteld worden voor zover 
er voldoende kredieten zijn voorzien in het budget. Indien er geen voldoende kredieten meer zijn, 
kan de betaalbaarstelling uitgesteld worden naar het volgende jaar. 

Artikel 8. Bedrag 
Het bedrag van de starterspremie voor student-ondernemers omvat enkel de ten laste neming van 
het inschrijvingsrecht voor de eerste inschrijving van de nieuwe inschrijvingsplichtige onderneming 
(maatschappelijke zetel) in de Kruispuntbank van Ondernemingen en uitgevoerd door een erkend 
ondernemingsloket naar vrije keuze van de betrokken onderneming, waarvan het tarief wordt 
bepaald overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 mei 2003 tot vaststelling van het bedrag van 
het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of 
ambachtsonderneming, en de vergoeding van de erkende ondernemingsloketten.  

Dit inschrijvingsrecht bedraagt op 1 januari 2021  90,50 euro en wordt jaarlijks op 1 januari 
aangepast aan de index. 

Artikel 9. Verval van het recht op premie 
Het recht op premie, en bij uitbreiding alle door het stadsbestuur aangegane verbintenissen in dit 
kader vervallen van rechtswege wanneer tussen de aanvraag en de uitbetaling van de premie één 
van volgende feiten plaatsvindt: 

- De opening van het faillissement of het faillissement van de student-ondernemer; 
- De ontbinding van de onderneming. 

Artikel 10. Inwerkingtreding en duurtijd  
Dit reglement treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de goedkeuring van dit 
reglement door de gemeenteraad en geldt tot en met 1 september 2025. 

Artikel 11. Overgangsbepalingen 
De starterspremie voor student-ondernemers geldt ook voor de nieuwe inschrijvingsplichtige 
ondernemingen die een startdatum hebben die na 1 september 2020 valt. 


