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Uittreksel uit de notulen  
van het Gemeenteraad 

Zitting van 28 januari 2021 
 

Aanwezig: Desloovere Koen, Voorzitter gemeenteraad, 
Vander Meeren Luc, Burgemeester, 
Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, 
Van den Dorpe Isabelle, Fonteyne Kurt, Schepenen, 
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert, 
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel, 
Van De Populiere Marleen, Marie Maes, De Donder Sven, 
De Wulf Nico, Baert Leen, Raadsleden, 
Buysschaert An, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  
Afwezig:   
 
9. BURGER EN WELZIJN Lokale economie. Reglement starterspremie voor 
startende ondernemingen. Aanpassing met buurtwinkelpremie. Goedkeuring. 
Juridische grondslag 
Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41. 
Feiten en context 
Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem wil startende ondernemingen 
ondersteunen met een starterspremie; die bestaat uit twee delen. Het eerste deel 
omvat een terugbetaling van de inschrijvingskost van de inschrijving bij de 
Kruispuntbank voor Ondernemingen. Het tweede deel bestaat uit een forfaitaire premie.
  
Aanvullend op het bestaande reglement ‘starterspremie voor startende ondernemingen’, 
wordt een buurtwinkelpremie toegevoegd. 
Financiële aspecten 
De premie werd gebudgetteerd in de begroting voor 2020-2025. 
BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

 
Art.1. De gemeenteraad beslist een bijkomend artikel 4 omtrent de buurtwinkelpremie 

in het reglement ‘starterspremie voor startende ondernemingen’ toe te voegen, 
wat de geconsolideerde versie van het reglement op onderstaande brengt.  

Reglement premie voor startende ondernemingen.  
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Artikel 1: Doelstelling 
Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem wil startende ondernemingen 
ondersteunen (zowel als natuurlijk persoon (zgn. eenmanszaak) als onder de vorm 
van vennootschap). Binnen de perken van het begrotingskrediet wordt de 
starterspremie uitbetaald aan elke onderneming die zijn enige of eerste vestigingszetel 
zoals vermeld in de KBO op het grondgebied van de gemeente Wortegem-Petegem 
vestigt, dit vanaf 01/01/2021.  
Artikel 2: Doelgroep  
Komen in aanmerking voor deze premie: 

a) de oprichting van een nieuwe inschrijvingsplichtige onderneming;  
b) een herstartende inschrijvingsplichtige onderneming, die na een inactiviteit van 

minstens 1 jaar opnieuw actief is, wordt gelijkgesteld met een nieuwe 
inschrijvingsplichtige onderneming; 

Komen niet in aanmerking voor deze terugbetaling: 
a) Bijkomende vestigingseenheden van een reeds in de gemeente gevestigde  

inschrijvingsplichtige onderneming; 
b) De omvorming van een onderneming-natuurlijke persoon naar een onderneming-

rechtspersoon; 
c) Ondernemingen wiens gegevens in het KBO niet correct zijn; 
d) VZW’s; 
e) Callshops, shops met cannabis en aanverwante producten, nachtwinkels, 

automatenshops, goktenten, seksshops, peepshows, dancings, lunaparken, 
privéclubs, wedkantoren; 

f) Een handelszaak die ontstaat door een loutere wijziging van de rechtsvorm 
van een reeds bestaande handelszaak; 

g) Verhuring en ter beschikking stellen van bedrijfspanden; 
h) Opslagruimtes en/of magazijnen. 

Artikel 3: Samenstelling premie 
Het bedrag van de starterspremie wordt als volgt samengesteld: 

- Het gemeentebestuur betaalt de inschrijvingskost van de  startende 
onderneming (cfr. art.2) in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), 
uitgevoerd door een erkend ondernemingsloket naar vrije keuze van de 
betrokken onderneming, terug. Het tarief voor de inschrijving wordt jaarlijks 
geïndexeerd is terug te vinden op de website van Federale Overheidsdienst 
Economie (https://economie.fgov.be/nl).  

- Het gemeentebestuur betaalt een forfaitaire premie van 250,00 euro uit aan 
de startende onderneming (cfr. art.2). 

Artikel 4: Buurtwinkelpremie 
De starterspremie kan aangevuld worden met een buurtwinkelpremie, die 1.500 euro 
bedraagt, wanneer de startende onderneming aan de volgende voorwaarden voldoet: 

• Het betreft een buurtwinkel, zijnde: handelszaken die producten voor dagelijkse 
voeding aanbieden, zoals bakkers, slagers, vis- en zuivelwinkels, groente- en 
fruitwinkels, alsook superettes en natuurvoedingswinkels.  

• De netto winkelvloeroppervlakte mag niet meer zijn dan 400 m².  

https://economie.fgov.be/nl
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• De gelijktijdige en fysieke aanwezigheid van de verkoper en de consument in 
de vestigingseenheid is vereist.  

Artikel 5: Aanvraag  
De aanvraag tot het bekomen van de premie moet binnen 6 maanden nadat de 
vestiging actief en geopend is, aangevraagd worden. 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 per post 
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, dienst Lokale Economie, 
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem. 
De aanvraag bevat minstens volgende documenten om ontvankelijk te zijn: 

• Het volledig ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier; 
• Een attest dat de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen bewijst; 

De premie kan slechts éénmaal aangevraagd worden per ondernemingsnummer. 
De aanvraag is pas ontvankelijk van zodra deze volledig is. 
Artikel 6: 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 bij voorkeur per 
e-mail of schriftelijk 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. 
Het gemeentebestuur Wortegem-Petegem controleert alle aanvragen en behoudt enkel 
de startende ondernemingen die voldoen aan de definitie onder artikel 2.  
De betaling volgt uiterlijk binnen de 21 dagen na het verstrijken van het kwartaal van 
indiening, dit op het IBAN-rekeningnummer 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 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 bestaat en 
toegankelijk is voor publiek. De uitbetaling wordt opgeschort zolang de betrokken 
onderneming nog vervallen schulden heeft bij de gemeente Wortegem-Petegem. 
Met de toekenning van de starterspremie wordt geen uitspraak gedaan of goedkeuring 
gegeven op vlak van milieu- of stedenbouwkundige omgevingsvergunningen en andere 
wettelijke verplichtingen van de vestiging. 
Artikel 7: Inwerkingtreding 
Dit reglement gaat in voege vanaf 01 januari 2021 en is geldend voor alle aanvragen 
vanaf die datum. 
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Namens de gemeenteraad, 

De Algemeen directeur De Voorzitter gemeenteraad, 
get. Buysschaert An get. Desloovere Koen 

 
Voor eensluidend afschrift, 

De Algemeen directeur,  De Voorzitter gemeenteraad 

Buysschaert An. Desloovere Koen. 


