Beheer van de gemeentelijke premies

REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN GEMEENTELIJKE PREMIES VOOR
ENERGIEAUDITS, ISOLATIE (DAK, MUREN, VLOER) EN VERWARMINGSKETELS VOOR
WONINGEN GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE ETTERBEEK
(2018 EN 2019)
Artikel 1:
Binnen de grenzen van de kredieten die jaarlijks vastgelegd worden in artikel 922/331-01 van het
huisvestingsbeleid kent het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Etterbeek
premies toe om werkzaamheden aan te moedigen die het mogelijk maken om energie te besparen in
woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 2:
De gemeentelijke energiepremie moet verplicht gecumuleerd worden met een premie die door het
Gewest toegekend wordt via Brussel Leefmilieu. Ze kan daarom enkel toegekend worden als vooraf
het bewijs voorgelegd kan worden dat de gewestelijke premie verkregen werd bij het BIM.
Artikel 3:
Er wordt een gemeentelijke premie toegekend als aanvulling op vijf energiepremies van Brussel
Leefmilieu volgens de volgende percentages:
•
•
•
•
•

Premie voor energieaudits = 50% van de gewestelijke premie A1
Premie voor dakisolatie = 10% van de gewestelijke premie B1
Premie voor muurisolatie = 10% van de gewestelijke premie B2
Premie voor vloerisolatie = 10% van de gewestelijke premie B3
Premie voor verwarmingsketels = 20% van de gewestelijke premie C1

Die vijf premies kunnen gecumuleerd worden met een maximumbedrag van 400 euro per woning
tijdens de geldigheidsperiode van dit reglement.
Artikel 4:
De premie is cumuleerbaar met andere openbare financiële steunmaatregelen op voorwaarde dat het
gecumuleerde bedrag van de steun de kostprijs van de werken niet overschrijdt. Als het gecumuleerde
bedrag van de steunmaatregelen de kostprijs van de werken overschrijdt, dan wordt de premie slechts
uitgereikt voor een bedrag ten belope van het bedrag dat nodig is om de kosten van de werken voor
100% terug te betalen.
Artikel 5:
De premie wordt toegekend aan de natuurlijke persoon die de werken laat uitvoeren. Die persoon
moet houder zijn van een zakelijk recht op het goed in kwestie (eigenaar, mede-eigenaar,
opstalhouder, vruchtgebruiker, erfpachthouder of huurders die een geregistreerd huurcontract
hebben en op voorwaarde dat ze gedomicilieerd zijn in de woning).
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In geval van werken die uitgevoerd worden in mede-eigendom moet verplicht een tabel met de
evenredige bedragen ingediend worden met het aanvraagformulier.
Artikel 6:
1. De premieaanvraag moet ten laatste vier maanden na de datum van ontvangst van het
goedkeuringsattest van het BIM ingediend worden. De aanvrager van de gemeentelijke premie moet
dezelfde persoon zijn als de aanvrager van de BIM-premie.
2. De werkzaamheden die in aanmerking komen voor een premie zijn de werkzaamheden die
uitgevoerd worden tijdens het jaar 2018 en het jaar 2019 (gefactureerd in 2018 en 2019).
3. De werken worden uitgevoerd door een vakman volgens de regels van de kunst en met naleving van
de geldende normen, in het bijzonder inzake stedenbouw en leefmilieu. Alle werken moeten
uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer.
De begunstigde geeft de gemeente Etterbeek toestemming om ter plaatse eventuele nuttige controles
te laten uitvoeren.
4. De premieaanvraag moet schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en
schepenen of ingediend worden via www.etterbeek.be aan de hand van het bijgevoegde formulier,
dat ingevuld en ondertekend moet worden door de aanvrager en vergezeld moet zijn van de volgende
documenten:
• kopie van de brief met het premieattest van het BIM;
• kopie van de identiteitskaart van de aanvrager. Voor elektronische identiteitskaarten:
papieren kopie van de gegevens op de chip;
• kopie van de verschillende facturen met betrekking tot de installatie;
• tabel van de evenredige bedragen voor werkzaamheden uitgevoerd in mede-eigendom.
Artikel 7:
De premie wordt in één keer en rechtstreeks aan de aanvrager uitbetaald na goedkeuring van de
toekenning door het college van burgemeester en schepenen en rekening houdend met de limiet die
is vastgelegd in de gemeentebegroting.
Indien het aantal aanvragen het beschikbare budget voor het jaar overschrijdt, wordt de datum van
indiening van het volledige dossier als toekenningscriterium gebruikt.
Als de voorziene budgetten uitgeput zijn, verbindt de gemeente zich ertoe om de bevolking hierover
op de meest geschikte manier te informeren.
Artikel 8:
De aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van het reglement en ermee akkoord te gaan.
Als de bovenstaande bepalingen geïnterpreteerd moeten worden of toegepast moeten worden op
gevallen die niet uitdrukkelijk voorzien zijn, dan is enkel het college van burgemeester en schepenen
bevoegd om hierover een beslissing te nemen.
Artikel 9:
Het onderhavige reglement treedt in werking op 1 januari 2018.

