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De heer Veli Yüksel 
Gemeenteraadslid 
 
 

23 september 2020   

Schriftelijke vraag starters (2020_SV_00402) 

Geacht raadslid 

 

Bedankt voor uw vraag. 

Hierbij een antwoord op de door u gestelde vragen i.v.m. starters in Gent.  

 

1. Voor een antwoord op uw eerste vraag kijken we naar gecontroleerde cijfers 

die ons worden aangeleverd door het dataverwerkingsbedrijf Graydon. De Stad 

Gent, Unizo en Vlaamse overheid werken al sinds 2012 met hen samen om de 

uniformiteit van de data te bewaken. Alle gegevens worden ons ieder kwartaal 

beschikbaar gesteld een maand na het einde van dit kwartaal om eventuele 

datafouten te kunnen herstellen. We beschikken momenteel dus over 

gegevens tot en met juli 2020. Hierbij de cijfers voor 2020. 

jan feb maa apr mei jun jul 

515 294 193 197 192 199 329 

 

Hierbij kan u een overzicht vinden van de 10 grootste sectoren waarbinnen 

deze starters actief zijn: 

Detailhandel, met uitzondering van de 
handel in auto's en motorfietsen 156 

Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 154 

Menselijke gezondheidszorg 134 
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Activiteiten van hoofdkantoren; 
adviesbureaus op het gebied van  
bedrijfsbeheer 117 

Overige persoonlijke diensten 106 

Eet- en drinkgelegenheden 95 

Overige gespecialiseerde wetenschappelijke 
en technische activiteiten 88 

Architecten en ingenieurs; technische testen 
en toetsen 69 

Bouw van gebouwen; ontwikkeling van 
bouwprojecten 67 

Ontwerpen en programmeren van 
computerprogramma's, 
computerconsultancy-activiteiten en 
aanverwante activiteiten 66 

 

 

2. Hierbij een overzicht van het aantal starters in Gent in dezelfde maanden in 

2019: 

 

 

  

 

jan feb maa apr mei jun jul 

516 283 203 355 260 220 321 
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3. Hierbij een overzicht van het aantal starterscontracten die werd goedgekeurd 

in het college tussen 14 maart en 14 september 2020: 

Datum 
collegezitting 

# goedgekeurde 
starterscontracten 

26/03/2020 7 

16/04/2020 8 

28/05/2020 13 

2/07/2020 10 

6/08/2020 12 

 

Hierbij een overzicht van het aantal starterscontracten die werd goedgekeurd 

in het college tussen 14 maart en 14 september 2019: 

Datum 
collegezitting 

# goedgekeurde 
starterscontracten 

4/04/2019 9 

2/05/2019 13 

29/05/2019 10 

27/06/2019 9 

18/07/2019 7 

 

4. Hieronder vind je een overzicht van het aantal startende ondernemers die een 

uitbetaling hebben ontvangen in de periode maart-september 2019 en 2020. 

Hierbij willen we de kanttekening maken dat deze periodes niet 100% met 

elkaar vergelijkbaar zijn. Sinds de hervorming van het ondernemersrecht in 

2018 worden vrije beroepen niet meer afzonderlijk geregistreerd in de KBO. 

Toch hebben ze nog steeds recht op een vrijstelling van betaling van hun eerste 

inschrijving. Daarom vraagt de Stad Gent sinds november 2018 

betalingsbewijzen op van de Gentse starters. Ondernemers krijgen voldoende 

tijd om dit ons te bezorgen waardoor er soms vertraging zit tussen het moment 

van inschrijven en de uitbetaling door de Stad Gent.  

 

 



 

Postadres Stad Gent – Kabinet schepen Sofie Bracke | Stadhuis | Botermarkt 1 |9000 Gent 

Bezoekadres Botermarkt 1 | 9000 Gent | Tel. 09 266 51 82 | schepen.bracke@stad.gent | www.stad.gent 

Bus 3/17/18/38/39 (halte Korenmarkt) Bus 5/52/53/54/55/55s/57/58 (halte Sint-Jacobs) 
      

 

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende geantwoord te hebben. 

Met de meeste hoogachting 

Sofie Bracke 

schepen van Sport, Stad Gent 

 


