Milieudienst – 01.03.2013
SUBSIDIEREGLEMENT
PLAATSING VAN DAKISOLATIE BIJ BESTAANDE WONINGEN
Met ingang van 01.03.2013
Artikel 1
De gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2011 houdende goedkeuring van een
aangepast gemeentelijk subsidiereglement voor het aanbrengen van dakisolatie bij
bestaande woningen wordt opgeheven per 1 maart 2013.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist met ingang van 1 maart 2013 om binnen de kredieten van de
goedgekeurde begroting een subsidie te verlenen voor het plaatsen van dakisolatie.
Artikel 3
Voorwaarden voor dak- of zoldervloerisolatie:
Het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of RD-waarde van minimum 3,5 m²K/W
te halen. De RD-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen
door de lambdawaarde (W/mK). De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet
mee verrekend worden om aan de minimumeis van 3,5 m²K/W te komen.
De lambdawaarden volgens de ATG-keuring van de isolatiematerialen zijn onder meer
terug te vinden op de website www.butg.be. Deze waarden worden gehanteerd bij het
bepalen van de R-waarde. De R-waarde wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN
B62-002.
Plaatsing van bio-ecologische isolatiematerialen komt eveneens in aanmerking voor de
subsidie. De lambdawaarden van bio-ecologische isolatiematerialen volgens buitenlandse
technische goedkeuringen en conform de regelgeving in de Europese Unie, zijn onder meer
terug te vinden op de website www.vibe.be.
Materiaal dat niet op deze lijsten (zie hierboven) staat, komt alleen in aanmerking voor
een subsidie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van de geregistreerde
aannemer, met vermelding van bovenstaande gegevens.
Beschermde afnemer: iedereen die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en
aardgas kan genieten.

1.

Categorie
OCMW staat leefloon toe

Voor te leggen bewijsstuk
Attest plaatselijk OCMW

2.

Gewaarborgd inkomen bejaarden

Attest rijksdienst voor pensioenen

3.

Inkomensgarantie ouderen

Attest rijksdienst voor pensioenen

4.

Inkomensvervangende tegemoetkoming
personen met een handicap

Attest federale overheidsdienst sociale
zekerheid

5.

Integratietegemoetkoming personen met een
handicap (categorie II, III, IV of V)

Attest federale overheidsdienst sociale
zekerheid

6.

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Attest federale overheidsdienst sociale
zekerheid

7.

Tegemoetkoming personen met een handicap Attest federale overheidsdienst sociale
wegens blijvend arbeidsongeschiktheid of
zekerheid of attest rijksdienst voor
invaliditeit van tenminste 65%
pensioenen

8.

Tegemoetkoming hulp aan derden

Attest federale overheidsdienst sociale
zekerheid

9.

OCMW staat voorschot toe op één van vorige
categorieën (cijfers 1 t.e.m. 8)

Attest OCMW

10. Financiële steun OCMW aan personen uit
Bewijs sociale steun OCMW + bewijs van
vreemdelingenregister met verblijf voor
regelmatigheid van toestand
onbeperkte duur, die wegens hun nationaliteit
geen recht hebben op maatschappelijke
integratie
11. Bijkomende kinderbijslag voor minderjarige
gehandicapten

Attest federale overheidsdienst sociale
zekerheid

12. Tegemoetkoming huurders van appartementen Attest sociale huisvestingsmaatschappij
in de sociale huisvesting met de collectieve
verwarming op aardgas
Artikel 4
Binnen de kredieten van de door de hogere overheid goedgekeurde begroting wordt een
subsidie verleend voor het aanbrengen van dakisolatie bij bestaande woningen.
Deze subsidie bedraagt:
 €2,- per m² geplaatste isolatie met een warmteweerstand of RD-waarde van
minimum 3,5 m²K/W geplaatst in een bestaande woning.
 Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt €250,-. Opgelet! Het totale bedrag
aan uitgekeerde subsidies (Infrax + gemeente) kan nooit hoger zijn dan het bedrag
op de factuur (inclusief BTW).
Per uitvoeringsadres kan de subsidie 2-jaarlijks worden aangevraagd/toegekend.
Het toekennen van de subsidies verloopt in functie van de datum van aanvraag tot
uitputting van het in de begroting voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar.
Artikel 5
De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot
het (laten) plaatsen van dakisolatie waarvoor aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd
worden beschouwd:
 de eigenaar van het gebouw enkel indien deze het gebouw zelf bewoont;
 de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier
voor akkoord heeft ondertekend.
Artikel 6
De bewoner mag, naast de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, geen andere
woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik (gehad) hebben.
Op deze voorwaarde voor de bewoner geldt een uitzondering in de volgende gevallen:
 het andere goed is op de aanvraagdatum het voorwerp van een onteigeningsbesluit;
 het andere goed is op de aanvraagdatum gesloopt en de aanvrager heeft op de
aanvraagdatum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom
of volledig in vruchtgebruik;
 de andere woning is op de aanvraagdatum vervreemd (b.v. verkocht) en de
aanvrager bewoonde het tot hij verhuisd is naar de woning waarvoor hij de subsidie
aanvraagt;
 de andere woning valt onder de toepassing van artikel 19 van de Vlaamse Wooncode
(dit zijn woningen die ongeschikt of onbewoonbaar werden verklaard of waarvoor de
afgifte van een conformiteitsattest werd geweigerd. De eigenaar geeft vervolgens
een andere bestemming aan deze woning, of gaat over tot sloop) en de aanvrager
was de laatste bewoner ervan.

Artikel 7
De subsidie voor dakisolatie wordt toegekend op voorwaarde dat:
 De (enige) woning is aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 1 januari 2006
 De aanvrager is beschermde klant bij Infrax
 De warmteweerstand of Rd-waarde van de dakisolatie bedraagt minimum 3,5 m²K/W
 Riet en thermisch isolerende folies komen niet in aanmerking.
 De aanvrager heeft in de afgelopen twee jaar geen subsidie voor dakisolatie
aangevraagd
 De aanvraag bereikt ons uiterlijk 6 maanden na de goedkeuring van uw subsidie bij
Infrax
Het totale bedrag aan uitgekeerde premies (Infrax + gemeente) kan nooit hoger zijn dan
het bedrag op uw factuur (inclusief BTW). Indien nodig zal de gemeentelijke premie voor
dakisolatie dus worden afgetopt.
De plaatsing gebeurt conform de geldende wetten, reglementeringen, verordeningen en
code van goed vakmanschap.
Artikel 8
De aanvraag tot het bekomen van een subsidie dient op het daartoe voorziene en volledig
ingevulde aanvraagformulier te worden overgemaakt aan het gemeentebestuur Alken.
Volgende stukken dienen aan dit aanvraagformulier toegevoegd te worden:
 Bericht tot uitbetaling van de subsidies van dakisolatie door Infrax met vermelding
dossiernummer;
 Kopie van de aankoopfacturen met vermelding: merk en type materiaal; de
oppervlakte van de geplaatste materialen; RD-waarde
 Een kopie van het attest van beschermde klant of een kopie van de recentste
elektriciteitsfactuur met de vermelding van het sociaal tarief.
Indien aan één van deze bovengenoemde voorwaarden niet voldaan wordt, zal er niet
overgegaan worden tot het verlenen van de subsidie.
Artikel 9
Het aanvraagformulier dient te worden gericht aan het gemeentebestuur Alken,
Hoogdorpsstraat 38, Alken.
De aanvrager kan de facturen pas indienen bij het gemeentebestuur Alken nadat de
installatie volledig is uitgevoerd en de aanvrager in het bezit is van de schriftelijke
toewijzing van de Infrax-premie.
Artikel 10
De subsidie zal binnen een redelijke termijn 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 of uit te stellen indien de aanvraag niet beantwoordt aan de gestelde
eisen.
Artikel 11
De artikels opgenomen in dit gemeentelijk subsidiereglement gelden voor alle aanvragen
voor dakisolatiesubsidie met factuurdatum vanaf 01 maart 2013.
Het bestaande subsidiereglement d.d. 15 december 2011 blijft geldig voor aanvragen met
factuurdatum tot en met 28 februari 2013.
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