
GEMEENTELIJK REGLEMENT TOT TOEKENNING VAN EEN PREMIE VOOR 
ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN IN EEN WONING IN HET KADER VAN HET 
PROJECT “INGELMUNSTER BENOVEERT” 
 
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2017 
 
 

 

 

TITEL I : DOEL 
  

Artikel 1 
 

Dit reglement heeft tot doel om in het bestaande woningenbestand in de gemeente Ingelmunster 
energiebesparende investeringen te stimuleren teneinde de CO²-uitstoot te reduceren.  Binnen de perken 

van het daartoe op de gemeentelijke begroting voorziene krediet wordt een premie toegekend aan de 
particuliere persoon die zich inschakelt in het project “Ingelmunster benoveert” en tevens extra financiële 

ondersteuning nodig heeft om de nodige investeringen in de woning te kunnen financieren. 

 
 

TITEL II: DEFINITIES 
 

 Artikel 2 

 
 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

• Eigenaar-bewoner: de particuliere persoon of personen, eigenaar en/of mede-eigenaar(s), die de 

woning zelf betrekt of betrekken. 

• Aanvrager: de eigenaar-bewoner 

• 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. 

• Aanvraagdatum: datum waarop het dossier ingediend wordt (datum vermeld op ontvangstbewijs). 

• Ingelmunster benoveert: project op initiatief van de gemeente Ingelmunster waarbij aan huishoudens 

die zich hiervoor inschrijven een intensieve begeleiding wordt aangeboden voor het realiseren van 
energiezuinige investeringen in hun woning. 

 
 

TITEL III: VOORWAARDEN  
  

Artikel 3 

  
§1 

Aanvrager dient te voldoen aan één van volgende voorwaarden, vastgesteld d.m.v. een sociaal 
onderzoek:  

• Aanvrager komt in aanmerking voor de verhoogde tegemoetkoming en de sociale dienst van het 

OCMW heeft indicaties van energiearmoede of dreigende energiearmoede. 

• Aanvrager is in begeleiding bij het OCMW omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen 

betalen. 
 

§ 2 
Op aanvraagdatum mag de aanvrager niet meer dan één woning in exclusieve volle eigendom bezitten. 

De eigendommen van inwonende kinderen worden niet in aanmerking genomen. 

 
§ 3 

Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag niet meer dan 750,00 euro bedragen, 
verhoogd met 125,00 euro per kind. 

 
§ 4 



De eigenaar-bewoner beschikt over een geldige brandverzekering voor de woning waarvoor een premie 

wordt aangevraagd. 
 

§ 5 

Na uitvoering van de werken dient de woning voldoende veilig te zijn bevonden op vlak van stabiliteit, 
elektrocutie-, explosie en CO-gevaar. 

  
Artikel 4 

 
De aanvrager moet de verbintenis aangaan de woning niet te verkopen binnen een periode van 10 jaar, 

te rekenen vanaf de datum van definitieve toekenning van de premie. 

 
Artikel 5 

 
§1 

De werken hebben als doel om het energieverbruik in de woning te reduceren. Volgende werken komen 

in aanmerking voor betoelaging:  

• dakisolatie 

• muurisolatie 

• buitenschrijnwerk 

• condensatieketel 
 

De werken moeten voldoen aan de voorwaarden die worden opgelegd voor het verkrijgen van een premie 
van de netbeheerder (voorwaarden geldend op datum aanvraag). 

 
§2 

Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt soeverein over de in aanmerking komende werken. 

 
Artikel 6 

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

eventueel vereiste stedenbouwkundige vergunning. 

 
Artikel 7 

 
§1 

De premieaanvrager verbindt er zich toe alle 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.  

 
§2 

De premie die op basis van dit reglement kan worden verkregen, kan gecumuleerd worden met alle 
andere premies met uitzondering van de gemeentelijke verbeteringspremie, voor zover 90% van de totale 

kostprijs, BTW inbegrepen, niet overschreden wordt. 

 
 

TITEL IV: PREMIE 
 

Artikel 8 

 
De premie kan bekomen worden voor de uitvoering van de werken vermeld onder artikel 5§1 van dit 

reglement. Het bedrag dat toegekend wordt bedraagt het verschil tussen 90% van de totale kostprijs van 
de werken, BTW inbegrepen, en de reeds verkregen premies vermeld in artikel 7§1. 

 
Artikel 9 

 

In geval van verkoop van de woning binnen een periode van 10 jaar na datum van de definitieve 
toekenning van de premie, is de volledige premie terug te betalen door de premie-aanvrager. 

 



 

TITEL V: PROCEDURE 
 

Artikel 10 

 
§1 

Om een beroep te kunnen doen op deze premie moeten aanvragers zich tussen 1/1/2018 en 30/06/2018 
inschrijven voor het project “Ingelmunster Benoveert”. 

 

§2 
De aanvraag moet bij middel van het daartoe beschikbaar gesteld formulier, tegen ontvangstbewijs 

ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, Oostrozebekestraat 4 te 8770 
Ingelmunster. De datum op het ontvangstbewijs geldt als aanvraagdatum. 

 
Artikel 11 

 

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

 

Artikel 12 
 

Het bedrag van de premie wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en 
uitbetaald op voorlegging van kopies van de officiële facturen, op naam van de premieaanvrager van de 

uitvoerende aannemers en/of van de aankoopfacturen van de aanvragers die de werken zelf uitvoeren. 
 

Artikel 13 

 
Alle ten aanzien van de gemeente Ingelmunster aangegane verbintenissen vervallen van rechtswege bij 

overlijden van de premie-aanvrager, bij onteigening of volledige vernieling van de woning buiten de wil 
van de premie-aanvrager. 

 

Artikel 14 
 

Bij betwisting over de in artikel 4 en 9 genomen beslissing kan door de premieaanvrager een verzoek tot 
heroverweging worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen uiterlijk 1 maand na 

kennisname van de beslissing van het College. 
 

Artikel 15 

 
Onderhavig reglement treedt in werking vanaf 1/1/2018 


