
GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR INVESTERINGEN IN DUURZAME 

ENERGIE 

 

Artikel 1 

In dit subsidiereglement wordt verstaan onder: 

• thermische zonne-installaties: installaties die zonnewarmte opvangen, opslaan en 

verdelen; 

• fotovoltaïsche zonne-installaties: installaties die zonlicht omzetten in elektriciteit door 

middel van fotovoltaïsche zonnecellen; 

• warmtepompsystemen: systemen die warmte op relatief laag temperatuurniveau 

onttrekken aan lucht, grond of water en door middel van een warmtepomp deze warmte 

op een hoger temperatuurniveau terug afgeven. 

 

Artikel 2 

Binnen de kredieten van de door de hogere overheid goedgekeurde begroting wordt een 

subsidie verleend voor het plaatsen van thermische zonne-installaties, fotovoltaïsche 

zonne-installaties en warmtepompsystemen. Deze subsidie bedraagt: 

• 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een thermische zonne-installatie 

voor de verwarming van sanitair water of van woningen, met een maximum van 500 € 

per adres; 

• [  ] 

(geschrapt bij gemeenteraadsbesluit van 22 december 2009 

• 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een warmtepomp voor 

woningverwarming met een maximum van 500 € per adres.; 

• 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een warmtepomp voor de 

verwarming van sanitair water met een maximum van 500 € per adres. 

 

Elke subsidie kan slechts eenmaal per adres worden toegestaan. Een combinatie van 

subsidies voor verschillende technieken is toegestaan. Per adres kan maximum 1000 

euro subsidie bekomen worden. 

 

Indien het aantal aanvragen het totaal in de begroting voorziene bedrag overstijgt, zal 

het toekennen van de subsidies verlopen in functie van de datum van aanvraag tot 

uitputting van het totaal in de begroting voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar. 

 

Artikel 3 

Enkel installaties die geplaatst worden in regelmatig vergunde woningen en 

bedrijfsgebouwen en die volledig op het grondgebied van Ingelmunster liggen, komen in 

aanmerking. 



 

In verschillende situaties is voor de toepassing van een warmtepompsysteem een 

melding of vergunning nodig en dient men te voldoen aan bepaalde milieuvoorwaarden. 

 

Artikel 4 

De plaatsing moet geschieden door een erkend vakman, in overeenstemming met 

bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed 

vakmanschap. 

De subsidie voor thermische zonne-installaties kan enkel worden toegekend wanneer de 

installatie afkomstig is van een leverancier die met dat productgamma deelneemt aan 

het Belsolar kwaliteitscharter. De lijst van deze leveranciers en hun producten is te 

vinden op www.belsolar.be. Installaties van een merk dat niet vermeld staat op deze lijst 

komen niet in aanmerking. 

 

Voor de plaatsing van een warmtepomp voor woningverwarming of een 

combiwarmtepompsysteem moet de COP van de warmtepomp minstens 3,5 bedragen, 

gemeten volgens de ‘standaard rating conditions’ van EN 14511 voor vloerverwarming of 

gelijkwaardig. 

 

De subsidie voor warmtepompboilers wordt toegekend op voorwaarde dat de COP van de 

warmtepompboiler minstens 2 bedraagt, gemeten volgens EN 255-3. 

 

Artikel 5 

De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot 

het laten plaatsten van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend: 

• de eigenaar van het gebouw 

• de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor 

akkoord heeft ondertekend 

 

Artikel 6 

De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Ingelmunster op 

een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier. 

 

Artikel 7 

De aanvraag tot subsidie gebeurt in twee stappen, zodat de aanvrager nog voor de 

investeringsbeslissing (dus voor de bestelling) zekerheid heeft over de subsidie. 

1. Eerst wordt het aanvraagformulier samen met een gedetailleerde offerte van een 

erkend installateur ingediend. Binnen de 15 werkdagen wordt de aanvrager 

http://www.belsolar.be/


schriftelijk in kennis gesteld: 

 

- of de subsidie niet werd goedgekeurd, met motivering (omdat de budgetten 

voor dat jaar opgebruikt zijn, of omdat de offerte niet beantwoordt aan de 

geest van dit reglement, of omdat er onvoldoende garanties zijn voor de 

kwaliteit of de opbrengst). Er kan steeds een nieuwe aanvraag worden 

ingediend. Om daarna in aanmerking te kunnen komen, moet er ernstig 

rekening gehouden zijn met de motivering van de vorige weigering. 

 

- of de subsidie principieel werd goedgekeurd: op dat ogenblik kan worden 

overgegaan tot de uitvoering van de installatie. 

 

 

2. Nadat de installatie volledig is uitgevoerd volgens de offerte en bedrijfsklaar is, en 

ten laatste 4 maanden na principiële goedkeuring van het gemeentelijke 

subsidiedossier, kunnen de facturen worden ingediend, zodat kan worden 

overgegaan tot de beslissingsprocedure voor de uitbetaling. 

 

Artikel 8 

De subsidie zal binnen twee maanden na het indienen van de facturen worden uitbetaald 

na beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht om uitbetaling van 

de subsidie te weigeren, te verminderen of uit te stellen indien de installatie niet 

beantwoordt aan de offerte. Bij deze beslissing kan het College van Burgemeester en 

Schepenen zich laten leiden door een verslag van een bevoegd persoon die door het 

gemeentebestuur kan worden aangeduid. 

De aanvrager wordt van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen 

schriftelijk in kennis gesteld. 

 

Artikel 9 

De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie 

moet tenminste 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking 

blijven op hetzelfde adres en kan onder geen beding verkocht of verwijderd worden. Om 

dit te controleren wordt door het gemeentebestuur een bevoegd persoon aangeduid. 

Deze persoon moet toegang krijgen tot de installatie. Controles ter plaatse zullen beperkt 

blijven tot het strikte minimum, enkel indien er aanleiding toe is en dit nadat de 

aanvrager schriftelijk op de hoogte is gebracht van dit bezoek. Indien aan één van deze 

voorwaarden niet voldaan is, zal van de toelagetrekkers een terugvordering worden 



geëist in evenredigheid met de nog resterende periode, te rekenen vanaf de vaststelling 

van de feiten. 

 

Artikel 10 

Het nodige krediet is voorzien in de begroting onder art. 87914/331-01, zijnde 

rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen. 

 

Artikel 11 

[Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2010.  

Als overgangsmaatregel geldt dat fotovoltaïsche installaties die geplaatst werden in de 

periode 1 januari 2009 tot 31 december 2009 alsnog een subsidie zullen ontvangen. Van 

het voor 2010 onder artikel 87914/331-01 voorziene budget wordt 17.000 euro 

gereserveerd voor fotovoltaïsche installaties die in 2009 werden geplaatst en die nog 

geen subsidie hebben ontvangen, maar wel reeds een aanvraag tot subsidie hebben 

ingediend. Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over alle ingediende aanvragen. 

Aanvragen voor installaties die in 2009 werden geplaatst moeten ten laatste ingediend 

worden voor 31 maart 2010. Aanvragen tot subsidie die buiten deze termijn worden 

ingediend worden niet in aanmerking genomen.] 

(vervangen bij gemeenteraadsbesluit van 22 december 2009) 

 
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2003 
Gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 18 maart 2008 en 22 december 2009 
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