
 Gemeenteraad 

Zitting van 19 november 2019 

Uittreksel 

 

 

Jean-Pierre Deven: voorzitter; 
Kurt Windels: burgemeester; 
Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Jan Defreyne, Els Leysen, Sabine Lampaert, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Carine Geldhof, Bart Buyse, 
Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart: 
raadsleden; 
Dominik Ronse: algemeen directeur 

 

Goedkeuren van het reglement voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld bij de KBO voor 
startende ondernemingen 

 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 

Gelet op de ’10 grote werken - #iedereen doet mee’; 

Overwegende dat het gemeentebestuur van Ingelmunster startende zelfstandigen wil ondersteunen; 

Overwegende dat, binnen de perken van het begrotingskrediet, het inschrijvingsgeld bij de Kruispuntbank 
voor Ondernemingen wordt terugbetaald aan elke nieuwe zelfstandige in hoofdberoep die zijn enige of eerste 
vestigingszetel op het grondgebied van onze gemeente vestigt; 

Overwegende dat het inschrijvingsgeld bij de Kruispuntbank voor ondernemingen werd vastgelegd in het 
Koninklijk Besluit van 17 juli 2013; 

Overwegende dat het gemeentebestuur de terugbetaling voorziet in geschonken kadobonnen van de 
gemeente; 

Op voorstel van de bevoegde schepen; 

BESLUIT: 

eenparig 

Artikel 1 – Het reglement “Terugbetaling inschrijvingsgeld KBO voor startende ondernemingen” wordt 
goedgekeurd. 

Artikel 2 - Het reglement wordt als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 

Artikel 3 – Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020. 

 

Namens de gemeenteraad, 

In opdracht, 

De algemeen directeur,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Jean-Pierre Deven 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 20 november 2019 

 

ir. Dominik Ronse 
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Reglement 

 

Terugbetaling inschrijvingsgeld KBO voor startende ondernemingen 

 

Artikel 1: Algemeen principe 
 

• Het gemeentebestuur van Ingelmunster wil startende zelfstandigen ondersteunen. Binnen de perken van 

het begrotingskrediet wordt het inschrijvingsgeld voor de inschrijving bij de Kruispuntbank voor 
Ondernemingen terugbetaald aan elke zelfstandige in hoofdberoep die zijn enige of eerste vestigingszetel 

op het grondgebied van onze gemeente vestigt.  

 
 

Artikel 2: Startende onderneming 
 

• De oprichting van een nieuwe onderneming komt in aanmerking voor ondersteuning; 

• Alsook een ondernemer in bijberoep die verandert naar ondernemer in hoofdberoep komt in aanmerking; 

• Worden expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied van dit reglement: 

- Zelfstandigen in bijberoep   

- Vrije beroepen  
- Bijkomende vestigingseenheden van een bestaande onderneming 

- Bijkomende vennootschappen in he kader van een bestaande onderneming 
- De omvorming van een onderneming-natuurlijke persoon naar een onderneming-rechtspersoon 

- Zaken waarvan de gegevens in KBO niet correct zijn 
- Vzw’s 

 

Artikel 3: Bedrag toelage 
 

1. Het bedrag van de inschrijvingskost in de KBO werd vastgelegd in het KB van 17 juli 2013. Het 
gemeentebestuur betaalt de inschrijvingskost in de KBO uit, in kadobonnen van de gemeente. De 

kadobonnen van de gemeente hebben een waarde van 5, 10 en 20 euro. Als de inschrijvingskost in de 

KBO niet gelijk is aan de waarden van onze kadobonnen, dan worden de geschonken kadobonnen 
afgerond naar boven tot aan het eerstvolgende veelvoud van 5 euro. 

 
Artikel 4: Procedure 

 

• Uit de economische kaart wordt maandelijks een lijst getrokken met de nieuwe ondernemingsnummers. 
 

Artikel 5: Betaling 

 

• De betaling gebeurt in kadobonnen van de gemeente. De ondernemer krijgt bezoek van de schepen van 
economie en de kadobonnen worden overhandigd. Een ontvangstbewijs wordt aan de ondernemer 

voorgelegd om te handtekenen. 


