Reglement

Subsidiereglement energiebesparende maatregelen
Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 5 januari 2017

Artikel 1:
De gemeenteraad stelt onderstaand subsidiereglement voor energiebesparende investeringen
vast:
Artikel 1: Doelstelling
Het gemeentebestuur wil de particuliere huishoudens in Maldegem in staat stellen werken
uit te voeren om hun woning energiezuiniger te maken. Met ingang van 1 januari 2017 en
binnen de perken van het daartoe goedgekeurde begrotingskrediet, wordt daarom een
premiereglement van toepassing op basis waarvan particuliere gezinnen een premie kunnen
krijgen om hun woning energiezuiniger te maken.
Artikel 2: Premiebedrag en algemene voorwaarden
Een beschermde afnemer die een energiebesparende investering uitvoert in een particuliere
woning in Maldegem die hij zelf bewoont en waarvan distributienetbeheerder Eandis een
premieaanvraag goedkeurt (cfr. art. 6.4.1/1 tot en met 6.4.1/4 van het energiebesluit van 19
november 2010) kan een gemeentelijke aanvullende premie krijgen van 30 % op het door
Eandis toegekende bedrag.
Voor de berekening van deze gemeentelijke aanvullende premie wordt het forfaitair
premiesupplement uitgesloten dat aanvragers van Eandis kunnen ontvangen op basis van
de voucher totaalrenovatie (cfr. art. 6.4.1/1/3 van het energiebesluit).
In het geval de uitbetaling van deze gemeentelijke premie zou veroorzaken dat meer dan
100% van de aanvaarde investeringskost zou gesubsidieerd worden via steunmaatregelen
van verschillende overheden, zal de gemeentelijke premie verminderd worden tot maximaal
de volledige investeringskost terugbetaald is.
Als het begrotingskrediet ontoereikend is om alle aanvragen in te willigen wordt het
premiebedrag toegekend tot uitputting van het begrotingskrediet aan die gezinnen die
chronologisch het eerst hun aanvraag deden.
Enkel premieaanvragen die door Eandis goedgekeurd zijn op basis van facturen die dateren
van na 31 december 2016 komen in aanmerking voor de gemeentelijke aanvullende premie.
Artikel 3: Procedure
De aanvraag tot het bekomen van een subsidie dient op het daartoe voorziene en volledig
ingevulde aanvraagformulier te worden overgemaakt aan het gemeentebestuur van
Maldegem, ter attentie van de milieudienst.
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Het aanvraagformulier:
• Bevat de naam, adres en bankrekeningnummer van de aanvrager
• Moet vergezeld zijn van een kopie van de officiële facturen op basis waarvan de premie
van Eandis goedgekeurd werd.
• Moet vergezeld zijn van een kopie van de brief waarin Eandis de aanvrager informeert
over de goedkeuring van de premie.
Indien aan één van deze bovengenoemde voorwaarden niet voldaan wordt, zal er niet
overgegaan worden tot het verlenen van de subsidie.
Binnen 90 dagen na ontvangst van het aanvraagformulier en alle bewijsstukken beslist het
College van Burgemeester en Schepenen over het al dan niet toekennen van de premie. Bij
gemotiveerde beslissing kan de toekenning van de premie geweigerd worden. De aanvrager
wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing met betrekking tot de aanvraag.
De gemeente of een door de gemeente gemandateerde dienst kan steeds een controle ter
plaatse uitvoeren. Indien de aanvrager geen toelating geeft aan de gemeente of aan een
door de gemeente gemandateerde dienst om een controle ter plaatse uit te voeren, zal er
geen subsidie worden uitbetaald.
Bij een gunstige beslissing worden de goedgekeurde subsidies uitbetaald via overschrijving
op het rekeningnummer dat vermeld werd in de aanvraag.
Artikel 4:
Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement.
Artikel 2:
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017.
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