
 Gemeenteraad 
Zitting van 24 januari 2017 

Notule 
 

Aanwezig: Dirk Debaere: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, 
Rob Kindt: schepenen; 
Dries Couckuyt: schepen (voorzitter OCMW); 
Marie-Thérèse Lapeere, Yves Vercruysse, Geert Verstraete, Hilde Vankeirsbilck, 
Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Sabine Dendauw, Sabine Lampaert, Jean-
Pierre Deven, Dorine Behaeghe, Evy Becquart, Davy Claerhout, Koen Depreiter: 
raadsleden; 
Dominik Ronse: secretaris 

 
De zitting vangt aan om 20.00 uur. 
 

Openbare zitting 

1.  Goedkeuren van de notulen van de vorige zitting 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 33; 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald de artikels 180 en 181; 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige zitting, opgesteld door de heer gemeentesecretaris; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 

Artikel 2 – Aan de heer gemeentesecretaris wordt de opdracht gegeven deze notulen op te nemen in het 
register van beraadslagingen van de gemeenteraad. 

Beslissingen 

MOBILITEIT 
2.  Goedkeuren van het reglement betreffende het stimuleren van het fietsgebruik naar 

aanleiding van 2017 – Jaar van de Fiets 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op artikel 42, §2 van het Gemeentedecreet; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van 

sommige subsidies; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1968 betreffende het algemeen reglement op de 

technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en veiligheidstoebehoren moeten voldoen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2014 houdende goedkeuren van het 

reglement betreffende het verkopen van de ‘Kadobon Ingelmunster’; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21 april 2015 houdende ondertekenen van het 

Burgemeesterconvenant; 
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Overwegende dat 2017 door het gemeentebestuur werd uitgeroepen tot jaar van de fiets met de 
bedoeling het fietsgebruik in de gemeente te stimuleren, mede als doelstelling in het kader van het 
Burgemeesterconvenant; 

Overwegende dat het voorzien van een financiële ondersteuning bij de aankoop van een 
volwassenenfiets bijdraagt tot een breder fietsgebruik; 

Overwegende dat in dit reglement alle types van fietsen, al dan niet met elektrische aandrijving, 
worden bedoeld; 

Overwegende dat het voorzien van een aanvullende substantiële ondersteuning, in het geval een 
voertuig buiten gebruik wordt gesteld ten voordele van het fietsen, het breder fietsgebruik nog verder 
aanmoedigt; 

Overwegende dat het uitkeren van de basisondersteuning voor de aankoop van een fiets in 
Kadobonnen Ingelmunster de bestedingen bij de lokale handelaars bevordert; 

Overwegende dat dit subsidiereglement aldus bijdraagt aan verschillende doelstellingen van het 
gemeentebestuur inzake duurzaamheid en het bevorderen van de lokale economie; 

Overwegende dat in het budget van  
Gelet op het ontwerp van subsidiereglement; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het reglement wordt goedgekeurd en als bijlage gevoegd bij deze beslissing. 

Artikel 2 – Het reglement treedt in werking op 1 januari 2017 en blijft geldig tot en met 31 december 2017. 

RUIMTELIJKE ORDENING 
3.  Aanwijzen van gemeentelijke omgevingsambtenaren 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet 

van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen; 
Gelet op artikel 9 van voornoemd decreet dat bepaalt dat de gemeenteraad uitdrukkelijk één of meer 

gemeentelijke omgevingsambtenaren moet aanwijzen; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 juni 2004 waarbij Frank Benoit, statutaire 

ambtenaar, aangewezen werd in de functie van stedenbouwkundig ambtenaar bij het gemeentebestuur van 
Ingelmunster; 

Overwegende dat conform artikel 394/1 van voornoemd decreet de ambtenaar die door de 
gemeenteraad vóór 17 december 2015 aangewezen werd als gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar 
geacht wordt te zijn aangewezen als gemeentelijke omgevingsambtenaar; 

Overwegende dat het wenselijk is om een ambtenaar met expertise inzake milieu ook aan te wijzen 
als gemeentelijke omgevingsambtenaar; 

Gelet op het voorstel om Patricia Ryelandt, statutaire milieuambtenaar, aan te wijzen in de functie van 
gemeentelijke omgevingsambtenaar; 
BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Patricia Ryelandt, statutaire milieuambtenaar, aan te wijzen als gemeentelijke 

omgevingsambtenaar. 

Artikel 2 – Frank Benoit, statutaire gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar, aan te wijzen als 
gemeentelijke omgevingsambtenaar. 
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WONEN 
4.  Goedkeuren van de wijzigingen aan de gemeentelijke aanpassingspremie 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het meerjarig beleidsplan 2014–2019 ‘Ingelmunster 20-20’; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 februari 2014 betreffende de goedkeuring van de 

‘Actualisatie beleidsvisie wonen 2014–2019’; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende goedkeuring van een 

gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een 
woning; 

Overwegende dat de voorwaarde om minimum 1.000 euro (excl. BTW) kosten te doen voor categorie 
C (automatisering) vooraleer in aanmerking te komen voor betoelaging in bepaalde specifieke gevallen een 
te hoog bedrag is; 

Overwegende de wenselijkheid om de minimum kost voor categorie C te verlagen; 
Gelet op het voorstel om het reglement aan te passen; 
Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Het gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor het levenslang 

wonen in een woning wordt als volgt aangepast: 

Art.4 
§4 
Het geheel van de uit te voeren werken die voor betoelaging in aanmerking komen, moet tenminste: 
 1.000 € per categorie bedragen (BTW niet inbegrepen) voor de categorieën A, B, D en E per categorie 
 250 € per categorie bedragen (BTW niet inbegrepen) voor de facultatieve categorieën C en F 
Artikel 2 – De inwerkingtreding van dit aangepast reglement vast te leggen op datum van goedkeuring door 

de Gemeenteraad. 

Artikel 3 – Een gecoördineerde versie van dit reglement op te stellen en als bijlage te voegen bij deze 
beslissing. 

VEILIGHEID 
5.  Verlenen van advies met betrekking tot het ontvangen aandeel van de gemeenten zonder 

korps inzake brandbeveiliging voor de jaren 2011 en 2012 

De GEMEENTERAAD, 
Gelet op de brief in verband met de omslag brandweerkosten – te ontvangen aandeel van de 

gemeenten zonder korps – definitieve berekeningen 2011 en 2012; 
Gelet op artikel 10, §4, 3° lid van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, 

gewijzigd bij wet van 14 januari 2013; 
Overwegende dat de gemeente voor beide jaren nog geen voorschot heeft ontvangen omwille van 

juridische onduidelijkheid over de bevoegdheid van de gouverneur inzake uitbetaling voorschotten; 
Overwegende dat de gemeente nu nog recht heeft op deze bedragen, namelijk 102.135,52 euro voor 

het jaar 2011 en 140.961,56 euro voor het jaar 2012; 
Op voorstel van de Burgemeester; 

BESLUIT: 
eenparig 
Artikel 1 – Gunstig advies uit te brengen wat betreft de definitieve berekeningen van de forfaitaire kosten 

van de brandweer voor de jaren 2011 en 2012 en de bepaling van de bedragen van 102.135,52 
euro voor 2011 en 140.961,56 euro voor 2012. 

 
De zitting werd afgerond om 20.15 uur. 
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Dominik Ronse Dirk Debaere 
secretaris voorzitter 
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Reglement betreffende het stimuleren van het fietsgebruik 
naar aanleiding van 2017 – Jaar van de Fiets 

Algemene bepalingen 

Artikel 1 
De gemeente Ingelmunster voorziet een gemeentelijke basistoelage voor de aankoop van een fiets voor 
volwassenen. 

Artikel 2 
Indien de aankoop van een fiets voor volwassenen gepaard gaat met het inleveren van een nummerplaat 
van een voertuig in gebruik door het gezin binnen het jaar na aankoop van de fiets, voorziet de gemeente 
Ingelmunster een aanvullende toelage. 

Definities 

Artikel 3 
Vallen onder het begrip ‘fiets, enkel te gebruiken door volwassen’ voor de toepassing van dit reglement: 
 Fiets, dit is een twee- of driewielig voertuig dat wordt voortbewogen door op pedalen te trappen. 
 Bakfiets, dit is een transportfiets met een grote bak voorop of achteraan, waarmee bagage of 

personen kunnen vervoerd worden. 
 Plooifiets, dit is een fiets, zodanig geconstrueerd dat deze opgevouwen kan worden zodanig dat deze 

makkelijk, bijvoorbeeld op het openbaar vervoer of in de koffer van een wagen, vervoerd kan worden. 
 Meerpersonenfiets, dit is een fiets die dermate gemaakt is dat er, anders dan bij een klassieke fiets, 

meerdere personen kunnen vervoerd worden. De fiets bestaat uit 1 geheel. Ook rolstoelfietsen worden 
beschouwd als meerpersonenfiets. 

 Elektrische fiets, dit is een fiets die door een elektromotor aangedreven wordt, al dan niet in 
combinatie met spierkracht. 

 Elektrische scooter, dit is een drie- of vierwielige scooter met elektrische aandrijving, ter bevordering 
van de mobiliteit van andersvaliden of mensen die minder mobiel zijn. 

Artikel 4 
Vallen onder het begrip ‘voertuig’ voor de toepassing van dit reglement: 
 M1-voertuig, dit is een voertuig bestemd voor het vervoer van passagiers met ten hoogste acht 

zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. Het type van het voertuig kan teruggevonden 
worden op het kentekenbewijs en het gelijkvormigheidsattest. 

 L3e-voertuig, dit is een motorfiets op twee wielen, zonder zijspanwagen, met een motor met 
cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ wanneer het om een inwendige verbrandingsmotor gaat en 
waarvan de maximale snelheid per constructie hoger is dan 45 km/u. 

 L4e-voertuig, dit is een motorfiets met zijspanwagen, met een motor met cilinderinhoud van meer dan 
50 cm³ wanneer het om een inwendige verbrandingsmotor gaat en waarvan de maximale snelheid per 
constructie hoger is dan 45 km/u. De drie wielen zijn asymmetrisch opgesteld. 

 L5e-voertuig, dit is een driewielig motorrijtuig op 3 symmetrisch geplaatste wielen en voorzien van een 
motor m et cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ wanneer het om een inwendige verbrandingsmotor 
gaat en waarvan de maximale snelheid per constructie hoger is dan 45 km/u. 

Artikel 5 
Twee of meer personen vormen een feitelijk gezin als ze: 
 samenwonen op hetzelfde adres (wat moet blijken uit het rijksregister of een andere officiële bron) 
 gezamenlijk hun huishouden regelen en daartoe elk financieel of op een andere manier bijdragen. 

Doelgroep 

Artikel 6 
Deze toelage kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon gedomicilieerd in de gemeente 
Ingelmunster, ouder dan 18 jaar. 
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Artikel 7 
Per gezin kan één basistoelage en één aanvullende toelage worden toegekend. 

Voorwaarden voor toekenning van de toelage 

Artikel 8 
Voor de toekenning van de basistoelage: 
 De toelage kan worden bekomen voor een fiets zoals omschreven in artikel 3 van dit reglement. 
 De fiets moet worden gebruikt door een lid van het gezin. 
 De aankoop betreft ofwel een nieuwe fiets, ofwel een tweedehandsfiets. 
 Als bewijs van aankoop is enkel een factuur geldig van een handelaar, gekend of erkend als handelaar 

in fietsen, nieuw of tweedehands. 
 De factuurdatum moet op een datum in 2017 slaan. 
 Op de factuur moet duidelijk aangegeven worden dat het om een fiets gaat overeenkomstig artikel 3 

van dit reglement en het adres van levering in Ingelmunster gelegen is en overeenkomt met het adres 
van het gezin. 

Artikel 9 
Voor de toekenning van de aanvullende toelage: 
 Het voorleggen van het uitwissingsbericht uitgereikt door de Dienst Inschrijving Voertuigen van het 

buiten gebruik gestelde voertuig, zoals omschreven in artikel 4 van dit reglement. 
De effectieve schrapping mag niet later dan 1 jaar na de aankoop van de fiets. 

 De ingeleverde nummerplaat moet voor de inlevering minstens 1 jaar binnen hetzelfde gezin gebruikt 
geweest zijn. 

 Men verliest het recht op de subsidie tot 2 jaar na de schrappingsdatum indien in hetzelfde gezin een 
andere nummerplaat wordt ingeschreven of een bedrijfsvoertuig in gebruik wordt genomen. 

Subsidiebedragen 

Artikel 10 
De basissubsidie voor een fiets zonder elektrische aandrijving bedraagt de helft van het aankoopbedrag 
met een maximum van 50 euro, uit te keren in Kadobonnen Ingelmunster. 

Bij de berekening van het subsidiebedrag wordt afgerond naar het eerstvolgende hogere veelvoud van 5. 

Artikel 11 
De basissubsidie voor een fiets met elektrische aandrijving bedraagt de helft van het aankoopbedrag met 
een maximum van 100 euro, uit te keren in Kadobonnen Ingelmunster. 

Bij de berekening van het subsidiebedrag wordt afgerond naar het eerstvolgende hogere veelvoud van 5. 

Artikel 12 
De aanvullende subsidie voor het inleveren van een nummerplaat bedraagt 400 euro. 

Procedure voor de basistoelage 

Artikel 13 - aanvraag 
De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde aanvraagformulier verkrijgbaar via de 
gemeente. 
Op het aanvraagformulier worden de persoonsgegevens van de aanvrager ingevuld, samen met het adres. 
Het aanvraagformulier dient tevens als verklaring op eer en aansprakelijkheidsverklaring dat de 
voorwaarden voor de toekenning van de toelage gerespecteerd zullen worden. 
Het aanvraagformulier wordt ondertekend door de aanvrager. 
Bij het aanvraagformulier wordt een kopie van de aankoopfactuur gevoegd. 
De uiterste datum van indiening voor de aanvraag van een basistoelage is 15 januari 2018. 

Artikel 14 – beoordeling en beslissing 
Voor de beoordeling van de aanvraag kan het gemeentebestuur een controle uitvoeren ter plaatse en, 
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indien nodig, aanvullende bewijsstukken opvragen. 
Het gemeentebestuur neemt de beslissing tot het al dan niet toekennen van de subsidie op basis van het 
advies van de gemeentelijke administratie en deelt de beslissing onverwijld mee aan de aanvrager. 

Artikel 15 – uitbetaling 
Bij goedkeuring van de subsidieaanvraag gebeurt de uitbetaling onmiddellijk door de overhandiging van de 
Kadobonnen Ingelmunster. 

Procedure voor de aanvullende toelage 

Artikel 16 
De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde aanvraagformulier verkrijgbaar via de 
gemeente. 
Op het aanvraagformulier wordt verwezen naar de subsidie-aanvraag voor de basistoelage. 
Het aanvraagformulier dient tevens als verklaring op eer en aansprakelijkheidsverklaring dat de 
voorwaarden voor de toekenning van de toelage gerespecteerd zullen worden. 
Het aanvraagformulier wordt ondertekend door de aanvrager. 
Bij het aanvraagformulier wordt een kopie van het uitwissingsbericht van de Dienst Inschrijving Voertuigen 
gevoegd. 
De ontvangstdatum van de subsidieaanvraag die volledig is, geldt als opvolgingsdatum. Na indiening en 
goede ontvangst krijgt de aanvrager een schriftelijke ontvangstmelding. 
De uiterste datum van indiening voor de aanvraag van de aanvullende toelage is 1 jaar na de datum van 
de aanvraag van de basistoelage. 
Artikel 14 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing. 
Bij goedkeuring van de subsidieaanvraag gebeurt de uitbetaling van de subsidie door overschrijving op de 
rekening van de aanvrager binnen de 6 weken na ontvangst van de aanvraag die volledig is. 
De aanvrager verbindt zich ertoe de gemeente op de hoogte te brengen van de eventuele wijziging van 
zijn rekeningnummer. 

Controle 

Artikel 17 
Indien blijkt dat een toelage ten onrechte werd toegekend omdat onjuiste of onvolledige gegevens werden 
verstrekt, of indien de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan het college van 
burgemeester en schepenen het bedrag van de toelage terugvorderen. 

(Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 januari 2017) 
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Oostrozebekestraat 4  - 8770 Ingelmunster  
T 051 33 74 00 - F 051 31 82 83 
gemeente@ingelmunster.be - www.ingelmunster.be 

 
 

Reglement 
aanpassingspremie 

 

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een 
woning.  

 
DOEL  

 

Artikel 1  
 

Dit reglement wil huishoudens de mogelijkheid bieden om zolang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en wil 
aldus het levenslang wonen stimuleren. Binnen de perken van het daartoe op het gemeentelijk budget voorziene 

krediet wordt een premie toegekend om aanpassingen door te voeren ter bevordering van de huidige of 

toekomstige specifieke leefsituatie. De premie wordt toegekend aan particuliere personen die in Ingelmunster 
wonen, en dit voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van onderhavig reglement.  

 
DEFINITIES  

 
Artikel 2:  

 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  
 

 Premieaanvrager: de particuliere persoon, als eigenaar-bewoner of als bewoner-niet-eigenaar, die minstens 50 

jaar oud is of een persoon is met een erkende handicap (ongeacht de leeftijd).  
 Persoon met een erkende handicap: de persoon die blijkens een attest afgeleverd door een overheidsinstantie, 

een verminderde zelfredzaamheid heeft overeenstemmend een ongeschiktheid van tenminste 66% (11 ptn) 

 Woning: het huis, appartement of studio, hoofdzakelijk bestemd voor het huisvesten van één gezin; kamers 

die vallen onder het reglement van kamers komen niet in aanmerking voor de toepassing van dit reglement.  

 Kernwoning: de lokalen met volgende functie behoren tot de kernwoning: leefruimte, keuken, 

hoofdslaapkamer en badkamer 
 Aanvraagdatum: datum waarop het dossier ingediend wordt (datum vermeld op ontvangstbewijs)  

 Inkomen: gezamenlijk belastbaar jaarinkomen van twee jaar vóór de aanvraagdatum van de premieaanvrager 

en de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont. Het inkomen van bloed- of aanverwanten tot de 

2de graad wordt niet in aanmerking genomen, met uitzondering van het inkomen van de partner.  
 

VOORWAARDEN  
 

Artikel 3  

 
§1  

Voor premieaanvragers die de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt hebben, mag het inkomen niet meer zijn dan: 
 30.000 € voor alleenstaanden 

 40.000 € voor gehuwden of samenwonenden 

 

Voor premieaanvrager(s) ouder dan 65 jaar en een persoon met een erkende handicap is er geen inkomsten 

vereiste. 
 

 
 

§2  
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Op de aanvraagdatum mag de premieaanvrager niet meer dan 1 woning in exclusieve volle eigendom of in volle 

vruchtgebruik bezitten. Als bewijs geldt een attest van de Ontvanger van de Registratie van de sector binnen de 

welke de woning ligt.  
 

§3  
Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag niet meer dan € 1 000 bedragen.  

 

 
AANPASSINGSWERKEN  

 
Artikel 4  

 

§1  
De werken hebben een integrale aanpassing van de woning op het oog, waarbij er naar gestreefd wordt om alle 

noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren die het levenslang wonen mogelijk maken.  Uitvoering van de werken 
is mogelijk per categorie en kan gespreid worden in tijd. De werken moeten uitgevoerd worden conform de 

bepalingen in de technische nota’s die deel uitmaken van het reglement. 
 

§2  

Volgende categorieën van aanpassingswerken komen in aanmerking:  

 Categorie A: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning 

O.m. volgende werken komen in aanmerking:  

- Beperken van drempels voor toegang tot de woning (voordeur, achterdeur, …) en in de woning  

- Aanpassingswerken tot het creëren van voldoende grote doorgangen, opstelruimten en/of deuropeningen 

in de kernwoning 
- Voorzien van aangepaste verlichting en/of andere maatregelen (vb. ribtegels,..;) voor slechtzienden 

 Categorie B: Plaatsen van een (trap)lift  

 Categorie C: Automatisering  

O.m. volgende werken komen in aanmerking:  

- Automatisering rolluiken  

- Automatische deuropener(s)  

- Automatisering garagepoorten 

Automatisering garagepoorten komt niet in aanmerking voor betoelaging, behalve voor personen met een 
erkende handicap en premieaanvragers vanaf 65 jaar. 

 Categorie D: Aanpassing van de badkamer  

O.m. volgende werken komen in aanmerking: 

- Aanpassen of inrichten badkamer 

- Vervangen bad door douche met een opstand van maximum 10 cm en met aangepaste toebehoren 

(glijstang, zitje, …)  
- Voorzien van een douche met een opstand van maximum 10 cm en met aangepaste toebehoren (glijstang, 

zitje, …)  

- Aanpassen vloerbekleding (voorzien van slipvrij materiaal)  

- Voorzien van de nodige handgrepen en steunen  

- Voorzien van vrije ruimte onder lavabo 

- Aanpassen schakelaars en stopcontacten  

- Voorzien van aangepaste verlichting voor slechtzienden  

 Categorie E: Aanpassing slaapkamer, leefruimte en/of keuken  

O.m. volgende werken komen in aanmerking:  

- Aanpassen vloerbekleding slaapkamer, leefruimte en/of keuken  

- Aanpassen of inrichten van een slaapkamer 

- Aanpassen keuken zodat die voldoende ruim, veilig en comfortabel is  

- Aanpassen schakelaars en stopcontacten  

- Voorzien van aangepaste verlichting voor slechtzienden  

 Facultatieve categorie F: Aanpassing toilet  

O.m. volgende werken komen in aanmerking:  

- Voorzien van een toilet aangepast aan de noden van de gebruiker 
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- Voorzien van de nodige handgrepen en steunen (langs beide zijden) 

- Voorzien van aangepaste verlichting voor slechtzienden 

 

§3  

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de in aanmerking komende werken, op basis van het 
advies van de technisch adviseur, en kan zo nodig bijkomende werken opleggen teneinde het levenslang wonen 

mogelijk te maken.  
 

§4  

Het geheel van de uit te voeren werken die voor betoelaging in aanmerking komen, moet tenminste:  
 1.000 € per categorie bedragen (BTW niet inbegrepen) voor de categorieën A, B, D en E  

 250 € per categorie bedragen (BTW niet inbegrepen) voor de categorieën C en F  

 

§5  
Op straffe van verval van de premie mogen de werken slechts uitgevoerd worden na het bekomen van de 

eventueel vereiste stedenbouwkundige vergunning.  

 
 

PREMIE  
 

Artikel 5  
 

§1  

De basispremie voor de aanpassingspremie aan de onder dit reglement bedoelde woning bedraagt : 
 25% van de kostprijs van de uitgevoerde werken onder de categorieën A t.e.m. E (BTW niet inbegrepen), 

met een maximum van 500 € per categorie voor 50 – 64 jarigen. 

 25% van de kostprijs van de uitgevoerde werken onder de categorieën A t.e.m. E (BTW niet inbegrepen), 

met een maximum van 750 € per categorie voor 65 – 74 jarigen. 
 25% van de kostprijs van de uitgevoerde werken onder de categorieën A t.e.m. E (BTW niet inbegrepen), 

met een maximum van 1000 € per categorie voor  wie minimum 75 jaar is en personen met een erkende 

handicap. 

 
De leeftijd van de premieaanvrager op de aanvraagdatum is bepalend voor de onderverdeling in de hierboven 

vermelde leeftijdscategorieën. 
 

§2  
De premie van de laatst uitgevoerde categorie van alle in aanmerking komende categorieën A t.e.m. E, vermeld in 

de principiële toekenning, wordt verhoogd met het gemiddelde van alle in aanmerking komende en uitgevoerde 

categorieën A t.e.m. E.  
Om deze verhoogde premie te kunnen bekomen dient de elektrische installatie van de volledige woning te worden 

gekeurd door een erkend keuringsorganisme.  
 

§3  

De premie voor de facultatieve categorie F bedraagt 125 €  
 

 
Artikel 6  

 
§1  

De premieaanvrager verbindt er zich toe de gewestelijke, provinciale en enige andere premies aan te vragen, 

waarop hij recht zou hebben in verband met de uit te voeren werken aan de onder dit reglement bedoelde woning, 
het bewijs van hun aanvraag voor te leggen en mededeling te geven van de beslissingen over de toegekende 

toelagen. Deze verbintenis geldt afzonderlijk per categorie op datum van het indienen van de facturen met oog op 
de definitieve toekenning van de premie.  

 

§2  
De som van de gewestelijke, provinciale en enige andere premies die zouden bekomen zijn voor de uitvoering van 

betoelaagbare werken aan een woning mag per categorie niet meer bedragen dan 75% van de totale kostprijs, 
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BTW niet-inbegrepen. Is dit wel het geval, dan wordt de gemeentelijke premie evenredig verminderd of niet meer 

uitbetaald.  

 
Artikel 7  

 
De premie per categorie kan eenmaal om de vijf jaar aangevraagd worden voor nog niet uitgevoerde categorieën .  

 

PROCEDURE 
 

Artikel 8  
 

§1  

De aanvraag moet ten laatste 45 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken, bij middel van het daartoe 
beschikbaar gesteld formulier, tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij Gemeentebestuur Ingelmunster, t.a.v. 

dienst huisvesting, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster. De datum op het ontvangstbewijs geldt als 
aanvraagdatum.  

 
§2  

De datum van de facturen van alle in aanmerking komende categorieën onder deze premieaanvraag mag niet 

ouder zijn dan 5 jaar na aanvraagdatum premie. 
 

 
Artikel 9  

 

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd alle onderzoeken te doen of te laten doen, die nuttig of 
nodig geacht worden omtrent de vervulling van de voorwaarden tot het bekomen van de gemeentelijke premie(s). 

Weigering tot medewerking aan deze onderzoeken brengt verval van het recht op de premie mee.  
 

 
Artikel 10  

 

Het bedrag van de premie wordt per categorie vastgesteld en uitbetaald op voorlegging van kopies van de officiële 
facturen, op naam van de premie aanvrager, van de uitvoerende aannemers en/of van de aankoopfacturen van de 

aanvragers die de werken zelf uitvoeren.  
 

 

SLOTBEPALINGEN  
Artikel 11  

 
§ 1 

Bij onteigening of volledige vernieling van de woning vervallen van rechtswege alle door de gemeente 

Ingelmunster aangegane verbintenissen met betrekking tot de nog uit te voeren werken. 
 

§ 2 
Bij overlijden van de premie-aanvrager kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen dat alle door de 

gemeente Ingelmunster aangegane verbintenissen met betrekking tot de nog uit te voeren werken vervallen. Bij 
deze beslissing betrekt het College van Burgemeester en Schepenen de gezinssituatie. 

 

 
Artikel 12  

 
Alle betwistingen over de toepassing van onderhavig reglement worden beslecht door het College van 

Burgemeester en Schepenen. Betwistingen moeten binnen een termijn van één maand na kennisgeving aan de 

premieaanvrager en per aangetekende brief gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, 
Gemeentehuis, Oostrozebekestraat 4, 8770 Ingelmunster. 

 
 

Artikel 13  
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De premie levenslang wonen kan gecumuleerd worden met de andere gemeentelijke premies, voor zover voldaan 

wordt aan de gestelde voorwaarden. Dubbele betoelaging van eenzelfde factuur is evenwel uitgesloten.  

 
 

Artikel 14  
 

Onderhavig reglement treedt in werking vanaf …………. 

Het gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen bewoond door bejaarden 
en personen met een handicap, zoals aangenomen door de gemeenteraad in zitting van ……….., wordt opgeheven. 
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Handtekening(en) 
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