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REGLEMENT NOODFONDS LOKALE ECONOMIE 

Artikel 1: Doelstelling 

Het gemeentebestuur beslist om een noodfonds op te richten ter ondersteuning van de lokale 
economie. Op die manier wil het gemeentebestuur de ondernemingen een boost geven na de zware 
impact die de coronacrisis heeft gehad in de voorbije jaren. 

Binnen de perken van het begrotingskrediet wordt de boosterpremie uitbetaald aan elke 
onderneming die zijn inschrijving en vestigingszetel, zoals vermeld in het KBO heeft op het 
grondgebied van de gemeente Wortegem-Petegem. 

Artikel 2: Doelgroep  

De premie kan uitbetaald worden aan elke actieve onderneming die zijn inschrijving en 
vestigingszetel, zoals vermeld in de kruispuntbank van ondernemingen, heeft op het grondgebied 
van Wortegem-Petegem. 

Artikel 3: Premie 

Het bedrag van de boosterpremie wordt vastgesteld volgens het resultaat van de evenredige 
verdeling van het in het exploitatiebudget voorzien krediet over het aantal ontvankelijke aanvragen, 
met een maximum van 250 euro per unieke ontvankelijke aanvrager. 

Het budget is voorzien op 2023/BD3-D06-A1/0500-00/6492300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN. 

Artikel 4: Aanvraag  

De aanvraag tot het bekomen van de boosterpremie kan ingediend worden vanaf 1 januari tot en 
met 28 februari 2023. 

De aanvraag gebeurt door de eigenaar van de onderneming, zoals vermeld in het KBO. 

De aanvraag gebeurt via het formulier ter beschikking gesteld door de dienst lokale economie 
(www.wortegem-petegem.be/onderneming/subsidies). Het ingevulde en getekende 
aanvraagformulier wordt per e-mail overgemaakt aan lokale.economie@wortegem-petegem.be of 
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per post ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, dienst Lokale Economie, 
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem. 

De premie kan slechts éénmaal aangevraagd worden per ondernemingsnummer. 

De aanvraag is pas ontvankelijk van zodra deze volledig is. 

Artikel 5: Verwerking en uitbetaling 

Het college van burgemeester en schepenen beslist op advies van de ambtenaar lokale economie 
de aanvraag goed te keuren of te weigeren en deelt binnen de 2 maanden na indiening van de 
ontvankelijke aanvraag zijn beslissing per e-mail mee aan de aanvrager. Het college van 
burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om alle onderzoeken uit te voeren die 
vereist zijn voor de behandeling van een aanvraag. Indien de aanvrager hierbij zijn medewerking 
weigert, vervalt het recht op de premie.  

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over alle betwistingen en discussies.  

De betaling volgt binnen de 2 maanden, volgend op de aanvraagperiode, dit op het IBAN-
rekeningnummer van de onderneming, zoals vermeld op het aanvraagformulier. Indien deze 
rekening inactief of onjuist blijkt te zijn, wordt de betrokken onderneming hiervan per e-mail of 
schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij/zij de mogelijkheid om binnen een vervaltermijn van 
30 kalenderdagen het correcte rekeningnummer van de onderneming aan de gemeente mee te 
delen. De betaling gebeurt op voorwaarde dat op dat moment de zaak nog actief staat in het KBO. 
De uitbetaling wordt opgeschort zolang de betrokken onderneming nog vervallen schulden heeft 
bij de gemeente Wortegem-Petegem.  

Met de toekenning van de boosterpremie wordt geen uitspraak gedaan of goedkeuring gegeven op 
vlak van milieu- of stedenbouwkundige omgevingsvergunningen en andere wettelijke 
verplichtingen van de vestiging. 

Artikel 6: Inwerkingtreding 

Dit reglement gaat in voege vanaf 1 januari 2023 en is geldig tot en met 28 februari 2023. 
 


