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Aanvrager Minister Didier Gosuin 

Aanvraag ontvangen op 4 maart 2019 

Aanvraag behandeld door  Commissie Economie – Werkgelegenheid – 

Fiscaliteit - Financiën 

Aanvraag behandeld op 13 maart 2019 (elektronische procedure) 

Advies uitgebracht door de raad van bestuur op 
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Vooraf 
Dit ministerieel besluit bepaalt de inhoud van de begeleiding en de modaliteiten van de overeenkomst 

in het kader van de preactiviteitssteun. 

Zo bedraagt de duur van de in artikel 2 (preactiviteitssteun voor de uitwerking van een project om een 

onderneming op te richten) en 8 (preactiviteitssteun voor de uitwerking van een project om een 

onderneming over te nemen) van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 

2019 betreffende de steun voor preactiviteit voorziene begeleiding tenminste zes maanden, en 

voorziet deze begeleiding tenminste twee fysische afspraken. 

De in artikel 5 (steun voor de verfijning van een uitgewerkt project om een onderneming op te richten) 

van voornoemd besluit voorziene begeleiding strekt zich tenminste uit over een periode van twee 

maanden en voorziet deze begeleiding tenminste twee fysische afspraken. 

De begeleiding wordt gratis verstrekt.  

Advies 
De Raad verwelkomt het feit dat de toegang tot de steun onderworpen is aan de verplichting tot 

begeleiding door een hiertoe aangeduide instelling1, en formuleert geen opmerkingen over dit 

ministerieel besluit. 

* 
* * 

                                                 
1 Advies van de Raad van 18 mei 2017 betreffende de oriëntatienota over de hervorming inzake de steun aan de 
ondernemingen ter bevordering van de economische expansie (A-2017-029-ESR). 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-029-esr/view

