MILIEU
Subsidiereglement betreffende energiebesparing
Artikel 1.- Omschrijving
In het kader van een duurzaam energiebeleid en het burgemeestersconvenant wordt een subsidie verleend
aan privé-personen voor het plaatsen of laten plaatsen van dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en/of
hoogrendementsbeglazing. Energiebesparing is een belangrijke pijler binnen de ontwikkeling van een
duurzaam milieu.
Artikel 2.- Begunstigde
De subsidie zal, na goedkeuring van het subsidiedossier, worden verleend aan de privépersoon die de premie
aanvraagt mits deze de eigenaar is van de woning. Als het om een appartementsgebouw gaat wordt de
subsidie toegekend voor het hele gebouw en dan gedeeld door het aantal appartementen. De uitbetaling
gebeurt rechtstreeks naar de eigenaars van de appartementen a rato van de totaalsubsidie gedeeld door het
aantal appartementen
Artikel 3.- Voorwerp
De subsidie wordt verleend voor het plaatsen of laten plaatsen van volgende energiebesparende
maatregelen:
1. Dakisolatie
2. Muurisolatie
3. Vloerisolatie
4. Hoogrendementsbeglazing
De subsidie wordt enkel verleend indien er reeds een goedgekeurde premieaanvraag voor de betreffende
maatregelen bij FLUVIUS.
Artikel 4.- De installatie moet voldoen aan volgende voorwaarden:
1. De maatregelen moeten geplaatst zijn in een regelmatig vergund gebouw volledig gelegen op het
grondgebied van de gemeente Zedelgem
2. De aanvrager moet reeds een goedgekeurde premieaanvraag hebben voor de betreffende maatregelen
bij FLUVIUS.
Artikel 5.- Het subsidiebedrag wordt als volgt bepaald:
1. Dakisolatie: 75 EUR per adres
2. Muurisolatie: 75 EUR per adres
3. Vloerisolatie: 75 EUR per adres
4. Hoogrendementsbeglazing: 75 EUR per adres
Per adres kan voor elk systeem maximaal één maal subsidie worden toegekend.
Artikel 6.- Volgende procedure moet gevolgd worden voor het verkrijgen van de subsidie.
1. De subsidie kan ten laatste 6 maanden na de datum van de goedkeuring van de subsidieaanvraag bij
FLUVIUS aangevraagd worden.
2. Bij het aanvragen van de gemeentelijke subsidie moet het aanvraagformulier ingediend worden en als
bijlage moet een bewijs van de goedkeuring van de premieaanvraag bij FLUVIUS gevoegd worden.
3. Een ontvangstbewijs wordt opgemaakt en opgestuurd indien de aanvraag in aanmerking komt voor
subsidie. De datum op het ontvangstbewijs geldt als aanvraagdatum
4. Het aanvraagformulier en de nodige bijlage wordt ingediend bij de milieudienst ten laatste 6 maanden
na de datum van de goedkeuring van de premieaanvraag bij FLUVIUS. Het bedrag van de premie wordt door
het college van burgemeester en schepenen vastgelegd en uitbetaald na het voorleggen van het

aanvraagformulier en de nodige bijlage nl. Een bewijs van de goedkeuring van de premieaanvraag bij
FLUVIUS voor dezelfde maatregel.
Artikel 7.- De subsidie wordt verleend binnen de perken van het daartoe voorzien begrotingskrediet
(budgetlijn algemene rekening 6491000, beleidsitem 035000 (klimaat en energie))
Artikel 8.- Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2020. De datum waarop de aanvraag met de noodzakelijke
bijlagen wordt ingediend is bepalend voor de behandeling van de aanvraag en voor het van toepassing
zijnde reglement.

