
 

SUBSIDIEREGLEMENT gemeentelijke renovatiepremie  
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2013. 

 

Artikel 1. Doel van reglement  

De gemeente Zwevegem streeft naar het verbeteren van de woningkwaliteit. Zo kunnen kwalitatieve 

woonomgevingen behouden en gestimuleerd worden en kan tegelijk de open ruimte maximaal 

beschermd worden. Ook het aanpassen van woningen aan de noden en behoeften van de inwoners is 

en belangrijk aspect van de woningkwaliteit.  

De overheid speelt een belangrijke stimulerende rol bij de opwaardering van het bestaande 

woningpatrimonium. Daarbij is het van belang een efficiënt werkend premiestelsel te handteren dat 

premies doelgericht toekent in functie van de doelstellingen. 

De gemeente Zwevegem koos eind 2009 voor het koppelen en het inhoudelijk afstemmen van de 

gemeentelijke aanpassingspremie aan de gewestelijke aanpassingspremie. Dergelijke inhoudelijke 

afstemming en koppeling zorgden voor een grotere transparantie, eenvormigheid en 

efficiëntieverhoging van het gemeentelijk premiestelsel en zorgde ervoor dat de middelen beter 

werden aangewend. 

Artikel 2. Procedure aanvraag en voorwaarden  

§ 1. De gemeente Zwevegem verleent een gemeentelijke renovatiepremie aan de natuurlijke 

personen die op grondgebied van de gemeente Zwevegem een bestaande woning renoveert op 

voorwaarde dat zij de Vlaamse renovatiepremie hebben ontvangen. Enkel toewijzing van een Vlaamse 

renovatiepremie, en niet van een MijnVerbouwPremie komt in aanmerking. 

§ 2.Voorwaarden waaraan de aanvrager en de woning moeten voldoen:  

• De gemeentelijke renovatie en/of aanpassingspremie voor hetzelfde gebouw hebben ontvangen in 

de voorbije 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van de aanvraag van de gemeentelijke 

renovatiepremie. 

• De gemeentelijke renovatiepremie dient aangevraagd te worden binnen de 6 maand na de 

effectieve uitbetaling van de Vlaamse renovatiepremie. (datum van betaling vermeld op 

rekeninguittreksel telt) 

• De aanvraag bevat een ingevuld aanvraagformulier, een kopie van de berichtgeving over de 

effectieve uitbetaling van de gewestelijke renovatiepremie en een kopie van het rekeninguittreksel als 

bewijs van effectieve betaling. 

§ 3. Het bedrag van de gemeentelijke renovatiepremie bedraagt: 

Het bedrag van de gemeentelijke renovatiepremie wordt vastgesteld op 10% van de uitbetaalde 

gewestelijke renovatiepremie met een maximum van 1.000€. 

§ 4. Geen cumulatie is mogelijk met andere gemeentelijke huisvestingspremies. 

Artikel 3. Definitieve toekenning van de gemeentelijke premie: 

De definitieve toekenning van gemeentelijke renovatiepremies gebeurt door het college van 

burgemeester en schepenen en dit per kwartaal, binnen de perken van de goedgekeurde 

begrotingskredieten: 

• Op het einde van de maanden maart, juni, september en december. 

De terugvordering van de premie zal steeds geschieden indien de premie werd bekomen wegens 

fraude en/of onregelmatigheden waarvoor de premie wel werd uitbetaald, vb. valsheid in verklaring, 

onjuiste facturen. 



Het college van burgemeester en schepenen doet billijkheidshalve uitspraak over al de betwistingen 

die niet zijn voorzien in dit reglement. 

Artikel 4. Onderzoek 

het schepencollege wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen, 

documenten te doen voorleggen of mededelen, alle modaliteiten voor te schrijven en maatregelen te 

treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en uitbetalen van de premies en voor de 

uitvoering van dit reglement. 

Artikel 5. Ter kennisgeving  

Dit reglement en besluit zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Gouverneur van de 

Provincie West-Vlaanderen. 

Artikel 6. Geldigheid van het reglement 

Dit reglement loopt af op 31 december 2023. 

 


