
AANVRAAGFORMULIER 
INNOVATIEPREMIE

Eén aanvraagformulier per project.

Foto’s en tekeningen ter illustratie mogen toegevoegd worden in bijlagen.

Verstuur de aanvraag per e-mail naar innovatiepremie@economie.fgov.be (niet per post).

Deze aanvraag heeft betrekking op het werkingsjaar.

Identiteit van de onderneming/werkgever

Ondernemingsnummer in de KBO

Naam of handelsnaam

Gegevens van de persoon aangeduid om de beoordeling te ontvangen

Naam + voornaam

Telefoonnummer

E-mail

Deel I: Beschrijf het project



Deel II: Beschrijf het innovatieve karakter van het project / de nieuwigheid voor de onderneming

Deel III: Beschrijf de meerwaarde van het project voor de onderneming

Deel IV: Preciseer de periode van uitvoering van het project
Kies de fase waarin het project zich bevindt

Uitwerking is lopende

Verduidelijk wat reeds afgewerkt is

Verduidelijk wat lopende is

Wat is de volgende fase?

Evaluatie is lopende

Startdatum

Duur [aantal maanden]

Definitieve implementatie

Startdatum

Octrooi

Aanvraag ingediend op

Toegekend op



Deel V: Bevestiging voorwaarden

Hierbij bevestigt de werkgever de naleving van het geheel van de volgende voorwaarden:

• De innovatie heeft niet het voorwerp uitgemaakt van een voorafgaande offerteaanvraag of vraag tot bestek 
voor de aanschaf van producten of processen die u door een derde werd gericht.

• De premies zijn niet toegekend ter vervanging of ter omzetting van in uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
verschuldigd loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, al dan niet 
bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid, overeenkomstig artikel 28, 4), van de wet van 3 juli 2005 houdende 
diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg.

• De criteria, de procedures en de identificatie van het project waarop de premies betrekking hebben worden 
bekendgemaakt binnen de onderneming, overeenkomstig artikel 28, 10), van de wet van 3 juli 2005 
houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg.

De werkgever verbindt zich ertoe de nodige documenten ter beschikking van de FOD Economie te houden als 
bewijs van het naleven van de voorwaarden om te genieten van de vrijstelling van de innovatiepremie.

De werkgever verklaart op erewoord dat de gegeven inlichtingen volledig en oprecht zijn.

Naam

Functie

Datum

Handtekening of elektronische handtekening met identiteitskaart

De dienst Normalisatie en Competitiviteit verwerkt de verzamelde gegevens uitsluitend bij de behandeling 
van de aanvraag m.b.t. de innovatiepremie.

Lees meer over het beheer van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten.

Contactpersonen:
Marc Landrain — tel. + 32 2 277 68 32 — Patricia Miliaux — tel. +32 2 277 80 20

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid — Dienst Normalisatie en Competitiviteit
Koning Albert II-laan, 16 — 1000 Brussel

innovatiepremie@economie.fgov.be
Ondernemingsnr.: 0314.595.348

https://economie.fgov.be/nl/vertrouwelijkheidsverklaring
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