
R  eglement   voor een premie   voor de verfraaiing van de gebouwen met
handelsgelijkvloers     van de Georges Henriwijk

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 28/05/2018.

Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 06/09/2018 tot
20/09/2018 en ligt ter inzage bij de Dienst Juridische zaken van het gemeentebestuur van Sint-
Lambrechts-Woluwe, Tomberg, 184, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 13u.30 tot 15u. en
tijdens de zomerdienst (juli en augustus) van 7u. tot 15u.

Beslissing van de toezichthoudende overheid : geen

Artikel 1.

Het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe kent, 
binnen de perken van de kredieten die hiervoor in de begroting zijn ingeschreven, een premie toe 
voor de verfraaiing van de gevels van de gebouwen met handelsgelijkvloers van de Georges 
Henriwijk dat zichtbaar is vanop de openbare weg en zich in een van de in artikel 2 bedoelde 
stroken bevinden, volgens het kalender en de voorwaarden van onderhavig reglement.

Artikel 2. 

Het toepassingsgebied van het reglement is het volgende:

1) Strook 1: de Georges Henrilaan tussen de Meudonsquare en de Schrijnwerkerstraat/J.B. 
Timmermansstraat, met inbegrip van de even nrs. 46 t/m 92 et de oneven nrs. 65 t/m 111 van de 
Schrijnwerkerstraat, de even nrs. 4 t/m 26 en de oneven nrs. 1 t/m 15 van de J.B. 
Timmermansstraat, nr. 2 van de Lieutenant Freddy Wampachstraat, de nrs. 45, 47, 57, 59, 61, 63, 
65 en 67 van de Ridder Koninglaan. 
2) Strook 2: de Georges Henrilaan tussen de Schrijnwerkerstraat/J.B. Timmermansstraat en de 
Ophaalbrugstraat/Linthoutbosstraat, met inbegrip van de even nrs. 2 t/m 32 en de oneven nrs. 1 
t/m 43 van de Ophaalbrugstraat, en de even nrs. 2 t/m 26 en de oneven nrs. 3, 5 t/m 31 van de 
Linthoutbosstraat.
3) Strook 3: de Georges Henrilaan tussen de Ophaalbrugstraat/Linthoutbosstraat en de Priester de
l’Epéestraat, met inbegrip van de even nrs. 2 t/m 28 en de oneven nrs. 1 t/m 19 van de Priester de 
l’Epéestraat en de nrs. 1 t/m 4 van het J.B. Degroofplein.
4) Strook 4: de Georges Henrilaan tussen de Priester de l’Epéestraat en de Erfprinslaan, met 
inbegrip van de even nrs. 86 t/m 120 en de oneven nrs. 57 t/m 113 van de Erfprinslaan en de nrs. 
6 t/m 9 van het J.B. Degroofplein.
5) Strook 5: de Georges Henrilaan tussen de Erfprinslaan en de Prekelindenlaan, met inbegrip van
de even nrs. 66 t/m 110 en de oneven nrs. 77 t/m 127 van de Prekelindenlaan.
6) Strook 6: de Georges Henrilaan tussen de Prekelindenlaan en de Brand Whitlocklaan, met 
inbegrip van de nrs. 99, 100, 101 en 102 van de Brand Whitlocklaan.
7) Strook 7: de Georges Henrilaan tussen de Brand Whitlocklaan en de nrs. 510 en 517 van de 
Georges Henrilaan.

Artikel 3. 

De kalender van de subsidiëring is de volgende:

1) Voor de beoogde gebouwen gelegen binnen de perimeter van strook 1 zal de in artikel 5 
bedoelde premie-aanvraag ingediend en volledig verklaard moeten worden tussen 01/01/2019 en 
01/09/2020.
2) Voor de beoogde gebouwen gelegen binnen de perimeter van strook 2 zal de in artikel 5 
bedoelde premie-aanvraag ingediend en volledig verklaard moeten worden tussen 01/01/2020 en 



01/09/2020.
3) Voor de beoogde gebouwen gelegen binnen de perimeter van strook 3 zal de in artikel 5 
bedoelde premie-aanvraag ingediend en volledig verklaard moeten worden tussen 01/01/2021 en 
01/09/2021.
4) Voor de beoogde gebouwen gelegen binnen de perimeter van strook 4 zal de in artikel 5 
bedoelde premie-aanvraag ingediend en volledig verklaard moeten worden tussen 01/01/2022 en 
01/09/2022.
5) Voor de beoogde gebouwen gelegen binnen de perimeter van strook 5 zal de in artikel 5 
bedoelde premie-aanvraag ingediend en volledig verklaard moeten worden tussen 01/01/2023 en 
01/09/2023.
6) Voor de beoogde gebouwen gelegen binnen de perimeter van strook 6 zal de in artikel 5 
bedoelde premie-aanvraag ingediend en volledig verklaard moeten worden tussen 01/01/2024 en 
01/09/2024.
7) Voor de beoogde gebouwen gelegen binnen de perimeter van strook 7 zal de in artikel 5 
bedoelde premie-aanvraag ingediend en volledig verklaard moeten worden tussen 01/01/2025 en 
01/09/2025.

Enkel de binnen bovenbedoelde termijnen ingediende aanvragen zullen aanspraak kunnen maken 
op de subsidiëring bij toepassing van dit reglement.

Artikel 4.

Definities:
In de betekenis van onderhavig reglement verstaat men onder:

- gevel: "buitenkant(en) van een gebouw waar meestal de hoofdingang op uitkomt, geeft uit op 
de straat of de toegangsweg en is zichtbaar vanaf de openbare weg";

- muur boven het minst hoge dak: "in het geval van aanpalende gebouwen met verschillende 
volumes wordt de muur boven het minst hoge dak gevormd door dat deel van de 
gemeenschappelijke muur dat boven het volume van het kleinste uitsteekt";

- handelsgelijkvloers: "gelijkvloers waar een handelszaak haar activiteiten uitoefent";

- handelszaak: "een geheel van ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek en waarin diensten 
worden verstrekt of roerende goederen worden aangeboden, met inbegrip van de bijbehorende 
kantoren en overige ruimten, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning te dien einde 
uitgereikt werd".

Artikel 5.

§ 1. Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op 50 % van het totale bedrag der werken voor 
de verfraaiing van de gevels en de muur boven het minst hoge dak van de gebouwen met 
handelsgelijkvloers die gelegen zijn in een van de stroken die vermeld worden in artikel 2 van 
onderhavig reglement.

§ 2. Het maximumbedrag van de werken die in aanmerking genomen worden, wordt vastgelegd op
50.000 EUR.

§ 3. De btw wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de kostprijs der werken.

Artikel 6.

De premie zal enkel toegekend worden op voorwaarde dat de werken waarvoor een premie 
aangevraagd wordt een einde maken aan alle andere inbreuken op de geldende regelgevingen 



opgenomen in de in artikel 12 § 1 bedoelde gedetailleerde beschrijving.
Als er geen enkele inbreuk berust op het goed moet bovenbedoelde voorwaarde niet toegepast 
worden.

Artikel 7.

§1. Maken het voorwerp uit van een premie:

- het plaatsen van stellingen,

- het kuisen van niet-geschilderde gevels en het opnieuw voegen ervan,

- het schilderen van de gevel, voor zover de kleur opgenomen is in volgend pallet: RAL 9001, 
RAL 9002, RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 1013, RAL 1014 en RAL 1015,

- het aanbrengen van een waterafstotende laag,

- het aanbrengen van een antigraffitilaag,

- het (her)schilderen van raamlijsten, deuren en alle andere houten of metalen elementen 
(balkons, kroonlijsten…),

- de vervanging van de lijsten, vitrines, toegangsdeuren, luiken van de commerciële uitstalkasten
evenals de kroonlijsten,

- diverse herstellingen: balkons, kroonlijsten, loggia’s, andere gevelelementen.

§ 2. Om van de premie te genieten, moeten de gebruikte technieken rekening houden met de aard 
en vervuilingsgraad van het buitenbedekkingsmateriaal om zonder al te veel schade aan het 
materiaal de gevel weer op te frissen.
Indien het gevelmateriaal op meer dan 20 % van de gekuiste oppervlakte wordt gewijzigd, zal het 
deel van de premie dat verbonden is met het reinigen geweigerd worden.

Artikel 8.

De aanvrager moet de houder zijn van een reëel recht op het gebouw of titularis zijn van een 
gewone of commerciële huurovereenkomst.

Artikel 9.

Maken geen voorwerp uit van een premie: werken aan een geklasseerd goed waarvoor de 
aanvrager tijdens de voorgaande 5 jaren al een toelage heeft gekregen voor conserveringswerken 
aan een geklasseerd goed.

Artikel 10. 

De premie vermeld in artikel 5 kan gecumuleerd worden met andere financiële steun die door de 
gemeente toegekend wordt, voor zover de premie die in het kader van een ander 
gemeentereglement aangevraagd werd, betrekking heeft op andere werken dan de in onderhavig 
reglement bedoelde werken. 
Het gecumuleerd bedrag van de gewestelijke en gemeentelijke premies mag echter niet meer 
bedragen dan 90 % van de kostprijs voor de renovatiewerken.
Indien het gecumuleerd bedrag de 90 % overschrijdt, zal de gemeentelijke premie vermeld in 
onderhavig reglement worden verlaagd tot het gecumuleerde bedrag niet meer dan 90 % bedraagt
van de kostprijs der werken.



Artikel 11.

De premie kan enkel worden aangevraagd voor werken die nog niet begonnen zijn en betrekking 
hebben op het voorwerp van de aanvraag.

Artikel 12.

De administratieve toekenningsprocedure van de premie is de volgende:
§ 1. 1° Voorafgaandelijk aan de indiening van zijn premie-aanvraag moet de aanvrager een 
beschrijvingsaanvraag van zijn goed indienen via het daarvoor bestemd formulier om een 
gedetailleerde beschrijving van de stedenbouwkundige situatie en eventuele inbreuksituatie van 
zijn goed te bekomen. Indien het goed geen enkele inbreuk vertoont, wordt dit in het overzicht 
vermeld.

2° De premie-aanvraag moet via het daarvoor bestemd formulier, ondertekend en gedagtekend, 
ingediend worden. Deze aanvraag wordt ingediend samen met volgende documenten:
- een fotokopie van de identiteitskaart van de natuurlijke persoon of van de statuten van de 

rechtspersoon;

- een kopie van de stedenbouwkundige vergunning, desgevallend, of minstens, een kopie van 
het ontvangstbewijs dat bevestigt dat het dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige 
vergunning volledig is; de premie-aanvraag blijft hangende tot aan de afgifte van de 
stedenbouwkundige vergunning;

- een kopie van een gedetailleerd bestek van een ondernemer, samen met de details voor elke 
post waarvoor een premie aangevraagd wordt;

- een voor eensluidend verklaarde kopie van de titel van reëel recht (eigendomsbewijs, 
aankoopakte, overeenkomst…);

- een kopie van het gewone of commerciële huurcontract met toestemming van de eigenaar 
en/of de mede-eigenaars voor wat betreft de toestemming voor de uitvoering van de werken met 
daaraan bevestigd een recto verso kopie van diens identiteitskaart;

- doorslaggevende foto’s van het goed vóór het begin der werken.

De aanvragen zoals bedoeld in 1° en 2° moeten per brief verstuurd worden naar het College van 
burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul Hymanslaan 2 te 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. Deze formulieren worden op eenvoudig verzoek door het 
gemeentebestuur verstrekt of kunnen gedownload worden via de website van de gemeente 
http://www.woluwe1200.be.

§ 2. Er wordt een register van aanvragen bijgehouden in functie van de ontvangstdatum van de 
aanvragen.

§ 3. Er zal een ontvangstbewijs dat bevestigt dat het dossier volledig is, naar de aanvrager 
gestuurd worden. In geval van een onvolledig dossier zal de aanvrager geïnformeerd worden over 
de te verstrekken documenten om het dossier te vervolledigen. De dossiers die volledig zijn, zullen
ter beslissing voorgelegd worden aan het College van burgemeester en schepenen.

§ 4. Indien de aanvraag niet volledig is, zal de aanvrager uitgenodigd worden om de ontbrekende 
documenten in te dienen binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf het schrijven 
(verzenddatum) dat verklaart dat de aanvraag onvolledig is.

§ 5. De beslissing om financiële hulp toe te kennen wordt per briefwisseling aan de aanvrager 

http://www.woluwe1200.be/


meegedeeld.

§ 6. Indien beslist wordt de premie toe te kennen, wordt de aanvrager ertoe gehouden de dienst 
stedenbouw schriftelijk op de hoogte te brengen van het einde der werken binnen de 12 maanden 
na kennisgeving van de beslissing tot toekenning.

§ 7. De premie wordt betaald na de verwezenlijking van de werken zoals vermeld in artikel 7 op 
basis van een attest na controle door de dienst stedenbouw van de gemeente en van een 
gedetailleerde factuur. Voorwerp van de controle is het naleven van de voorwaarden die worden 
vermeld in artikel 7.
Om het controleattest te kunnen laten opstellen, geeft de aanvrager, indien nodig, de 
vertegenwoordiger van de gemeente toegang tot het goed. De aanvrager wordt minstens 15 
werkdagen op voorhand op de hoogte gebracht van het bezoek.

Artikel 13.

Onverminderd de bepalingen van het Strafwetboek of van rechtsvervolgingen in toepassing van 
het koninklijk besluit van 31/05/1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met 
subsidies, vergoedingen en toelagen, is de begunstigde van de premie die hem in het kader van 
onderhavig reglement werd uitgekeerd, gehouden de verkregen sommen en de wettelijke 
interesten die er betrekking op hebben, berekend tegen de wettelijke interestvoeten die op het 
ogenblik van de inning van toepassing zijn, terug te betalen:
- in het geval van niet-naleving van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning;
- in het geval van een onjuiste of frauduleuze verklaring met de bedoeling om de premie ten 
onrechte te bekomen.

Artikel 14.

Goederen die de eigendom zijn van een openbare overheid zijn niet betroffen door onderhavig 
reglement.

Artikel 15.

Onderhavig reglement treedt in werking op 01/01/2019.

Artikel 16.

Het College van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoeringsbepalingen en de 
uitvoering van onderhavig reglement.



REGLEMENT VOOR EEN PREMIE VOOR DE VERFRAAIING VAN DE GEBOUWEN MET 
HANDELSGELIJKVLOERS     VAN DE GEORGES HENRIWIJK     - AANVRAAGFORMULIER VOOR 
DE GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET GOED

I.         Aanvrager(s):

1) Natuurlijke persoon

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………….

Geboortedatum: ………………………………………………………………….…………………………

Gedomicilieerd te: ……………………………………………………………….………………………….

Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………..

E-mailadres van de aanvrager: ………………………………………………………….…………………

OF

2) Rechtspersoon

Benaming: ………………………………………………………………………………………………….

KBO-nummer: ……………………………………………………………………………………………...

Maatschappelijke zetel: ………………………………………………………………………………..….

Exploitatiezetel: …………………………………………………………………………………………….

Naam en voornaam van de vertegenwoordiger(s): …………………………………………………….

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………….

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………..

II.            Ligging van het goed waarvoor een gedetailleerde beschrijving aangevraagd 
wordt

Adres:…………………………………………………………………………………………………

Opgemaakt te ................................................, op ........................................;

Handtekening(en) van de aanvrager(s):



REGLEMENT VOOR EEN PREMIE VOOR DE VERFRAAIING VAN DE GEBOUWEN MET 
HANDELSGELIJKVLOERS     VAN DE GEORGES HENRIWIJK     - AANVRAAGFORMULIER VOOR 
EEN PREMIE

I.         Aanvrager(s):

1) Natuurlijke persoon

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………….

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………….…………

Gedomicilieerd te: ………………………………………………………………………………………….

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………..…..

E-mailadres van de aanvrager: ………………………………………………………………………..…

OF

2) Rechtspersoon

Benaming: …………………………………………………………………………………………………..

KBO-nummer: ………………………………………………………………………………………...........

Maatschappelijke zetel: …………………………………………………………………………………….

Exploitatiezetel: ……………..………………………………………………………………………………

Naam en voornaam van de vertegenwoordiger(s): …………………………………………….……….

Telefoon: …………………………………………………………………..……………………….………..

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………….…………

II.            Bankgegevens waarop de premie gestort moet worden   

IBAN:…………………………………………………………………………………………………….

BIC:………………………………………………………………………………………………………

Titularis van de bankrekening:…………………………………………………………………………

III.           Ligging van het goed waarvoor de premie aangevraagd wordt

Adres:…………………………………………………………………………………………………

IV.           Werken



Lijst der werken die het voorwerp vormen van een aanvraag:

- het plaatsen van stellingen

- het kuisen van niet-geschilderde gevels en het opnieuw voegen ervan

- het schilderen van de gevel, voor zover de kleur opgenomen is in volgend pallet: RAL 9001, RAL 
9002, RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 1013, RAL 1014 en RAL 1015     

- het aanbrengen van een waterafstotende laag

- het aanbrengen van een antigraffitilaag

- het herschilderen van raamlijsten, deuren en alle andere houten of metalen elementen (balkons, 
kroonlijsten…)

- de vervanging van de lijsten, vitrines, toegangsdeuren, luiken van de commerciële uitstalkasten 
evenals de kroonlijsten

- diverse herstellingen: balkons, kroonlijsten, loggia’s, andere gevelelementen

V.               Als bijlage toevoegen

- een fotokopie van de identiteitskaart van de natuurlijke persoon of van de statuten van de 
rechtspersoon;

- desgevallend een kopie van de stedenbouwkundige vergunning;

- een kopie van een gedetailleerd bestek van een ondernemer, samen met de details voor elke 
post waarvoor een premie aangevraagd wordt;

- een voor eensluidend verklaarde kopie van de titel van reëel recht (eigendomsbewijs, 
aankoopakte, overeenkomst…);

- een kopie van het gewone of commerciële huurcontract met toestemming van de eigenaar voor
wat betreft de toestemming voor de uitvoering van de werken met daaraan bevestigd een recto 
verso kopie van diens identiteitskaart;

- doorslaggevende foto’s van het goed vóór het begin der werken.

Opgemaakt te ................................................, op ........................................;

Handtekening(en) van de aanvrager(s):


