Milieudienst – 01.03.2013
SUBSIDIEREGLEMENT
VOOR DE PLAATSING VAN EEN ZONNEBOILER OF WARMTEPOMP
Met ingang van 01.03.2013
Artikel 1
Het gemeenteraadsbesluit van 27 november 2008 houdende de aanpassing van het
subsidiereglement voor het plaatsen van thermische zonne-installaties, fotovoltaïsche
zonne-installaties en warmtepompsystemen wordt opgeheven per 1 maart 2013.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om met ingang van 1 maart 2013 binnen de kredieten van de
goedgekeurde begroting een subsidie te verlenen voor het plaatsen van een zonneboiler
of een warmtepompsysteem.
Artikel 3
In dit subsidiereglement wordt verstaan onder:
 zonneboiler: installatie die zonnewarmte opvangt, opslaat en verdeelt;
 warmtepompsysteem: systeem dat warmte op relatief laag temperatuurniveau
onttrekt aan lucht, grond of water en door middel van een warmtepomp deze
warmte op een hoger temperatuurniveau terug afgeeft;
 COP (coëfficiënt of performance): de winstfactor van een warmtepomp, de
verhouding van de geleverde nuttige energie ten opzichte van de opgenomen
elektrische energie van de compressor;
Artikel 4
Deze subsidie bedraagt €175,- voor het plaatsen van een zonneboiler en €250,- voor het
plaatsen van een warmtepompsysteem.
De subsidie voor hernieuwbare energie kan slechts eenmaal per adres worden toegepast
en slechts voor één installatie: ofwel voor zonneboiler, ofwel voor een
warmtepompsysteem.
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
Enkel installaties die geplaatst worden in hoofdzakelijk vergunde gebouwen die volledig
op het grondgebied van de gemeente Alken liggen komen in aanmerking voor subsidie.
In verschillende situaties is voor de toepassing van een warmtepompsysteem een
melding of milieuvergunning nodig en dient men te voldoen aan bepaalde
milieuvoorwaarden.
Artikel 6
De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn
tot het (laten) plaatsen van de installatie waarvoor aanvraag wordt ingediend. Als
gerechtigd worden beschouwd:
 de eigenaar van het gebouw enkel indien hij het zelf bewoont;
 de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier
voor akkoord heeft ondertekend.
Artikel 7
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:
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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 8
De plaatsing van de installatie moet geschieden in overeenstemming met bestaande
wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap. Dit
houdt onder meer in dat:
 Zonneboilers worden geïnstalleerd conform de technische voorlichting 212 van het
WTCB ‘Leidraad voor de installatie van zonneboilers’.
 Warmtepompsystemen worden geïnstalleerd volgens de ‘Code van goede praktijk
voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw’, uitgegeven
door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Natuurlijke
Rijkdommen en Energie (ANRE)
Artikel 9
De subsidie voor een warmtepompsysteem wordt toegekend op voorwaarde dat:
 de warmtepomp instaat voor de hoofdverwarming van het gebouw;
 water zorgt voor de warmteafgifte;
 de COP van de warmtepomp minstens 3,4 bedraagt, gemeten volgens de
‘standaard rating conditions’ van EN 14511 voor vloerverwarming of
gelijkwaardig.
De subsidie voor een warmtepompboiler wordt toegekend op voorwaarde dat de COP van
de warmtepompboiler minstens 2 bedraagt, gemeten volgens EN 255-3.
De subsidie voor een zonneboiler wordt toegekend op voorwaarde dat de collector getest
is volgens en conform is aan EN 12975 of één systeem uit het gamma geprefabriceerde
systemen dat getest is volgens en conform is aan EN 12977.
Artikel 10
De subsidieaanvraag dient met het daartoe voorziene en volledig ingevulde
aanvraagformulier samen met de factuur te worden overgemaakt aan het
gemeentebestuur Alken.
Indien de factuur ontbreekt zal er niet overgegaan worden tot het verlenen van de
subsidie.
De aanvragen dienen ons te bereiken uiterlijk 6 maanden na factuurdatum.
Artikel 11
De subsidie zal binnen een redelijke termijn na het indienen van de factuur worden
uitbetaald na beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om uitbetaling van
subsidie te weigeren of uit te stellen indien de installatie niet beantwoordt aan de
voorwaarden. Bij deze beslissing zal het college zich laten leiden door het rapport dat
opgesteld werd na een bezoek ter plaatse door een bevoegde persoon die door het
gemeentebestuur werd aangeduid.
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Artikel 12
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 binnen deze termijn verwijderd
worden.
Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, zal van de aanvrager een
terugvordering worden geëist in evenredigheid met de nog resterende termijn, te
rekenen vanaf de vaststelling van de feiten.
De gemeente kan de in het eerste lid vermelde voorwaarden desgewenst laten
controleren door een daartoe bevoegde dienst die hiermee door het gemeentebestuur
werd belast. Deze dienst moet toegang krijgen tot de installatie. Bijkomende controles
buiten de eerste controle na opstart zullen enkel plaatsvinden nadat de aanvrager
schriftelijk op de hoogte is gebracht van een bijkomende controle en motivering.
Artikel 13
De artikels opgenomen in dit gemeentelijk subsidiereglement gelden voor alle aanvragen
met factuurdatum vanaf 1 maart 2013.
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