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« GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN 

PREMIE VOOR DE LEVERING EN PLAATSING VAN EEN ZONNEBOILER 

EN/OF EEN FOTOVOLTAÏSCH SYSTEEM VOOR 

ELEKTRICITEITSPRODUCTIE » 

 

Artikel 1.- OMSCHRIJVING 

Voor de toepassing van dit reglement verstaat men onder « zonneboiler », alle installaties die 

de zonne-energie gebruiken om warm water produceren. Deze technologie is samengesteld uit 

een opvangelement om de zonne-energie op te slaan, een opslagtank die toelaat de 

zonnecalorieën op te slaan en bijhorigheden die de goede werking van het systeem verzekeren 

(circulatiepomp, thermische regeling …. ). 

Men verstaat onder “fotovoltaïsch systeem”, elke installatie samengesteld uit fotovoltaïsche 

zonne-opvangers die het licht onmiddellijk omzetten in elektriciteit. 

Artikel 2.- TOEKENNING VAN EEN PREMIE VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN ZONNEBOILER 

EN/OF EEN FOTOVOLTAÏSCH SYSTEEM VOOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE  

Het College zal volgens de voorwaarden vastgelegd in dit reglement een bijkomende premie 

gunnen bovenop de premie van Sibelga “zonneboiler” en/of “voltaïsch systeem voor 

elektriciteitsproductie”. 

Artikel 3.- HOEDANIGHEID VAN DE AANVRAGER EN VOORWAARDEN VOOR HET INDIENEN 

VAN EEN AANVRAAG 

Iedere particulier (fysiek persoon) die over een reëel recht beschikt op een woning gelegen te 

Koekelberg d.w.z.: de eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars en ook de huurders 

van een woongelegenheid gelegen te Koekelberg ten bate van deze woongelegenheid. 

Artikel 4.- INDIENEN EN BEHANDELING VAN DE AANVRAGEN 

1) De aanvraag moet ingediend worden bij het Schepencollege ofwel per aangetekend 

schrijven, ofwel door indiening tegen ontvangstbewijs bij de gemeentelijke administratie. 

2) Deze aanvraag moet ingediend worden op volledig ingevulde en getekende formulieren die 

op eenvoudige aanvraag ter beschikking gesteld worden aan het publiek (een formulier per 

aangevraagde premie). 

3) Iedere aanvraag dient volgende documenten te bevatten :  

1. Het aanvraagformulier voor de gemeentelijke premie, 

2. Een kopie van het aanvraagformulier van de premie van Sibelga c.v.b.a., 

3. Een kopie van de brief van de toekenning van de premie door Sibelga c.v.b.a.,  

4. Foto’s van de installatie vanuit twee gezichthoeken, 

binnen het jaar na de toekenning van de premie van Sibelga c.v.b.a.. 
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4) De volledige aanvragen worden behandeld volgens de volgorde van ontvangst van de 

volledige dossiers. 

5) Het College behoudt zich het recht voor om een afgevaardigde aan te duiden om ter plaatse 

de nodige metingen te doen en de noodzaak van de voorziene werken in te schatten, de 

gegrondheid van de gekozen technieken en de technische ontvankelijkheid van de aanvraag, 

in bijzonderheid ten opzichte van de opgelegde voorwaarden van de BIWD voor de 

aansluiting op het waternetwerk en om de vorming van bacteriën zoals de “legionairsziekte” 

te voorkomen. 

6) De Gemeente neemt alle administratieve kosten met betrekking tot het onderzoek van de 

aanvraag ten laste. 

7) Het bedrag van de premie wordt voldaan binnen de maand volgend op de dag van de 

notificatie van de toekenning van de premie door het College. 

Artikel 5.- SUBSIDIEERBARE WERKEN 

Kunnen gesubsidieerd worden werken met betrekking tot de installatie van een zonneboiler 

en/of een fotovoltaïsch systeem uitgevoerd door een erkend aannemer volgens de wettelijke 

normen en de technische instructies voor de aansluiting aan het waternetwerk voorgeschreven 

door de B.I.W.D. 

Artikel 6.- BEDRAG EN VOORWAARDEN VOOR HET BEKOMEN VAN DE PREMIE 

Binnen de limiet van de beschikbare begrotingskredieten is het bedrag per individuele 

installatie maximum €500,00. De cumul van de premies van Sibelga c.v.b.a. met de 

gemeentelijke mag 90% van de aanvaarde werken niet overschrijden. De premie van Sibelga 

c.v.b.a. zal beschouwd worden als prioritair verworven volgens de eigen modaliteiten. 

Indien de werken een stedenbouwkundige vergunning vereisen moet deze in eerste instantie 

bekomen of geregulariseerd worden en de aanvraag voor de gemeentelijke premie zal 

gedateerd en geviseerd worden door de dienst Stedenbouw. 

De premies voor de levering en installatie van een zonneboiler en een fotovoltaïsch systeem 

voor elektriciteitsproductie zijn cumuleerbaar maar dienen het voorwerp uit te maken van 

twee afzonderlijke aanvragen. 

In geval het aantal aanvragen het beschikbaar budget overstijgt, zal de ontvangstdatum van 

het volledig dossier dienen als toekenningcriterium. 
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Artikel 7. – TERUGBETALING VAN DE PREMIE 

De terugbetaling van de premie, verhoogd met de interesten volgens wettelijk tarief op datum 

van de beslissing tot inning, zal geëist worden van iedere begunstigde die :  

1) een installatie zou hebben die manifest in strijd is met de regels van de kunst, 

2) de installatie zou gewijzigd of verkocht hebben waarvoor een premie was bekomen 

binnen een tijdspanne van 5 jaar vanaf de goedkeuring door het College voor het bekomen 

van de premie, 

3) een onjuiste of onvolledige verklaring zou hebben afgelegd en dit zonder afbreuk te doen 

aan vervolging van diegenen die valse verklaringen zouden hebben afgelegd of hiervan 

gebruik zouden gemaakt hebben. 

Artikel 8. – IN GEVAL VAN BETWISTING 

Iedere betwisting met betrekking tot de toepassing van dit reglement wordt beslecht door het 

College van Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 9. – Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2008. 


