
STAD BRUSSEL

TOEKENNING VAN EEN PREMIE VOOR 
DE AANKOOP VAN EEN KOELKAST A, B OF C

Reglement

Dit reglement vervangt het oude reglement van de Stad Brussel voor de toekenning van een 
premie voor de aankoop van een koelkast, aangenomen door de gemeenteraad van 
25/01/2016. De vervanging gebeurt vanaf de inwerkingtreding van dit nieuwe reglement.

Dit reglement baseert zich op het reglement (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en 
de Raad van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot 
intrekking van richtlijn 2010/30/EU.

Artikel 1:

Binnen de beperkingen van dit reglement en van de beschikbare begrotingskredieten, kent de 
Stad Brussel een premie toe voor de aankoop van een nieuwe koelkast A, B of C.

Artikel 2:

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder "koelkast A, B of C" verstaan: elke koelkast
die een energielabel A, B of C draagt. De koelkast mag ook een diepvries-gedeelte hebben.

Artikel 3:

De premie wordt toegekend:

 Aan iedere natuurlijke persoon met een laag inkomen (inkomen lager of gelijk aan 
35.782,80 EUR/jaar voor een alleenstaande; of 50.782,80 EUR/jaar voor een gehuwd of 
wettelijk samenwonend koppel).

 Voor de aankoop van een nieuwe koelkast met een energielabel A, B of C (nieuwe 
normen).

 De koelkast wordt geïnstalleerd in de woning waarin de hierboven vermelde natuurlijke 
persoon gedomicilieerd is.

 De woning van de natuurlijke persoon bevindt zich op het grondgebied van de Stad 
Brussel.

Artikel 4:

Eén enkele premie wordt toegekend per persoon en per woning voor een periode van vijf jaar.

Artikel 5:

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op 400,00 EUR met een bonus 
van 100,00 EUR als het betrokken huishouden 4 of meer personen telt; met een maximum 
van 50% van de aankoopfactuur van de koelkast (Recupel-bijdrage inbegrepen).

Artikel 6:



De premieaanvraag moet schriftelijk (per post of e-mail) ingediend worden bij de diensten 
van de Stad Brussel. Dit gebeurt binnen een termijn van maximaal drie maanden te rekenen 
vanaf de datum van de aankoop van de koelkast. De aanvrager dient het daartoe bestemde 
aanvraagformulier van de Stad in met de volgende bijlagen:

a. Kopie van de aankoopfactuur (met de vermelding “voldaan”, de datum en de 
handtekening van de verkoper), kasticket of ander betalingsbewijs voor de aankoop van de
koelkast A, B of C.

b. Kopie van het energielabel.

c. Kopie van de informatie op de chip van de identiteitskaart.

d. Een attest van gezinssamenstelling. Dit document mag niet ouder zijn dan drie maanden 
op de dag dat de premieaanvraag wordt ingediend.

e. Kopie van het laatst beschikbare aanslagbiljet voor de inkomsten van alle meerderjarige 
gezinsleden.

Het ontmantelen en wegvoeren van de oude koelkast, en het transport, de levering en de 
installatie van het nieuwe huishoudelijk apparaat, komen niet in aanmerking voor de 
berekening van de premie.

Artikel 7:

De gemeentelijke premie wordt uitbetaald na onderzoek van het aanvraagdossier en na 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 8:

Wie een premie aanvraagt, geeft de Stad Brussel de toestemming ter plaatse de situatie te 
komen nakijken en controleren. De aanvrager geeft hiervoor ook toegang tot de installatie. Dit
bezoek mag alleen gebeuren nadat de aanvrager vooraf, minstens een week op voorhand, 
schriftelijk (per e-mail of post) gewaarschuwd wordt.

Artikel 9:

Bij een onjuiste of frauduleuze verklaring die is afgelegd om de premie onrechtmatig te 
verkrijgen, moet de begunstigde van de premie onmiddellijk de volledige premie terugbetalen 
aan de gemeentelijke administratie onverminderd eventuele gerechtelijke procedures 
vermeerderd met eventuele rente aan wettelijk tarief.

Artikel 10:

Dit reglement is van toepassing vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking 
door aanplakbrief. Niettemin behoudt de Stad zich het recht voor om de premie toe te kennen 
aan en de situatie te onderzoeken van alle personen die hun premie aanvragen tussen 
1/03/2021 en de inwerkingtreding van dit reglement.
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