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Betreft: Besluit van de Vlaamse regenng van 23 april 2004 betreffende de starterscheques 
voor prestarters 

Geachte heer/mevrouw, 

Het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2004 betreffende de starterscheques voor 
prestarters brengt de officiële lancering-van de dna-cheque met zich mee. 
Dna-cheque staat voor durf-na-advies. Deze cheque maakt professioneel advies goedkoper voor 
personen die de stap naar het ondernemerschap willen wagen. Elke natuurlijke persoon die geen 
koopman is of geen zelfstandig beroep uitoefent en die een onderneming wil oprichten of 
overnemen in het Vlaams gewest kan gebruik maken van dit instmment. 
Met de dna-cheque kan de prestarter beroep doen op diensten van een erkende adviesinstantie 
voor het uitvoeren van onder andere een haalbaarheidsstudie. Dna-cheques hebben een waarde 
van 30 euro waarvan 75%1 betaald wordt de Vlaamse overheid en 25% betaald wordt door de 
prestarter. Elke prestarter kan maximaal 167 cheques aanvragen per kalendellaar. 
Ook dit insu"ument past volledig in de strategie van het e-government: de dna-cheque kan enkel 
via het internet worden aangevraagd. 

Met het vernieuwde systeem van erkenningen, komen leden van beroepsorganisaties die 
beschikken over een deontologische code in aanmerking voor een erkenning als adviesinstantie. 
Voorwaarde is dat de beroepsorganisatie of het beroep erkend werd onder de bepalingen van de 
kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de 
uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen of, bij gebrek, via een (bijzondere) 
wet .. 

De leden van uw beroepsfederatie kunnen worden erkend als adviesinstantie voor het systeem 
van de dna-cheques. Elk lid dient zich individueel aan te sluiten. Mag ik u dan ook vragen dat 
u de leden van uw federatie in kennis stelt van deze maatregel en wat de mogelijkheden voor hen 
zijn? In bijlage vindt u een kopie van het besluit van de Vlaamse regering alsook van het 
ln.inisterieel besluit. Vanaf 7 juni 2004 zal ook alle informatie elektronisch beschikbaar zijn op 
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De erkenningsaanvraag kan enkel worden ingediend door registratie via de website. Ook nu 
dienen de adviesinstanties de deontologische code ondertekend voor te leggen; een kopie van 

deze code vindt u in bijlage. 

Indien u nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de cel adviescheques op het 

nummer 02/553.37.10. 
Van zodra uw aanvraag behandeld en goedgekeurd werd, zal u hiervan op de hoogte worden 

gebracht. 

Indien u en uw leden wensen deel te nemen aan het systeem van de dna-cheques, gelieve dan ook 
de website mee te delen waar melding wordt gemaakt van de aangesloten leden. Mag ik u ook 
vragen dat de cel adviescheques op de hoogte wordt gehouden van eventuele toevoegingen aan 
en schrappingen op deze lijst? Dit voor een verdere opvolging van de erkenningen in het kader 
van de dna-cheques en het voorkomen dat een erkenning onrechtmatig wordt toegekend. 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid 
Cel adviescheques (lokaal 514) 
Markiesstraat 1 
1000 Brussel 
T. 02/553.37.10 

Hoogachtend, 



De adviesinstantie: 

Maatschappelijke naam: 

Vlaamse dna-cheques 
Deontologische Code Adviesinstanties 

Adres maatschappelijke zetel: 

Vertegenwoordigd door: 

BTW -nummer: 

Verbindt zich er toe om de wetgeving inzake de dna-cheques na te leven wat onder meer inhoudt 
dat zij: 

Artikel 1. 
Enkel dna-cheques zal aanvaarden voor overeenkomsten - gesloten me,t natuurlijke personen die 
geen koopman zijn of die geen zelfstandig beroep uitoefenen en die een onderneming willen 
oprichten of overnemen in het Vlaamse Gewest - met betrekking tot de verleende adviezen gericht 
op het oprichten of overnemen van een onderneming in het Vlaamse Gewest. 

Artikel 2. 
Enkel dna-cheques zal aanvaarden voor adviezen die aanvaarbaar zijn zoals vermeld in het besluit 
van de Vlaamse regering van 23 april 2004 betreffende de starterscheques voor prestarters en 
eventuele latere wijzigingen. 

Artikel 3. 
De juistheid van de overeenkomst afgesloten met de klant, waarvoor dna-cheques werden 
aangevraagd, binnen uiterlijk tien kalenderdagen via e-mail bevestigt. 

Artikel 4. 
Geen advies verleent met betrekking tot domeinen waarvoor zij niet deskundig is. 

ArtikelS. 
Zich pas op de markt als adviesinstantie, erkend voor de Vlaamse dna-cheques, profileert nadat zij 
haar erkenning heeft gekregen. 

Artikel 6. 
Geen dna-cheques aanvraagt voor de uitvoering van een advies verleend door zichzelf. 

Artikel8? 
Enkel overeenkomsten sluit, waarvoor dna-cheques zullen aanvaard worden, tijdens de 
geldigheidsduur van haar erkenning. 

Artikel 8. 
Slechts met de uitvoering van een adviesverlening begint vanaf het ogenblik waarop de reservering 
van de dna-cheques werd goedgekeurd. 
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Artikel 9. 
Enkel dna-cheques aanvaardt, ter betaling van facturen waartegenover geleverde prestaties staan. 

Artikel 10. 
Elke belangrijke Wl)Zlgmg inzake de aan haar gegeven opdracht meedeelt aan de afdeling 
Economisch Ondersteuningsbeleid. 

Artikel 11. 
Geen lUchtbaarheid geeft aan de gegevens of de feiten waarvan zij bij het uitvoeren van haar 
opdracht kennis krijgt. Zij is gebonden door het beroepsgeheim. 

Artikel 12. 
Toestemming geeft aan de administratie Economie om elk nazicht, elk onderzoek of elke controle 
te doen, nodig voor het goed functioneren van de maatregel inzake dna-cheques. 

Artikel 13. 
Op eer verklaart dat minder dan 25 % van het kapitaal of de stemrechten van de adviesinstantie 
rechtstreeks of onrechtstreeks in handen is van de overheid en/ of dat de adviesinstantie niet 
structureel gesubsidieerd wordt door de overheid. Met overheid wordt bedoeld de administratieve 
overheid zoals bepaald in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. 

Artikel 14. 
Zich engageert dat de steunverlening er niet toe leidt dat de geldende maximum steunplafonds 
worden overschreden door de cumulering van de steun met andere steunverlening ongeacht de 
bron en in welke vorm ook verleend met betrekking tot dezelfde in aanmerking komende kosten. 

Artikel 15. 
Op eer verklaart dat - indien ze een natuurlijke persoon is - zij haar burgerrechten en politieke 
rechten geniet. 

.I. 
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Artike116. 
Op eer verklaart dat ze voldoet aan de verplichtingen die de sociale en fiscale wetgeving 
opleggen. 

Gedaan te gemeente, op datum 

V oornaam en naam, 1 

(de adviseur) 

Hand tekening: 

Voor het bedrijf, 
V oornaam en naam, 

Handtekening: 

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid 
Deontologische Code Adviesinstanties dd. (Inwerkingtreding op datum van inwerkingtreding ministrieel besluit van 19 mei 2004 tot 
uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2004 betreffende de starterscheques voor prestarters) 

I Opgelet: indien meerdere adviseurs, werkzaam bij eenzelfde adviesinstantie, erkend zijn in het kader van de 
Vlaamse adviescheques, dient door elke adviseur afzonderlijk een kopie van deze deontologische code te worden 
ondertekend. 

.I. 


