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SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET PLAATSEN VAN
THERMISCHE ZONNE-INSTALLATIES EN
WARMTEPOMPSYSTEMEN.
Art. 1

In dit subsidiereglement wordt verstaan onder:

thermische zonne-installaties: installaties die zonnewarmte opvangen, opslaan en verdelen;

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;

COP: de winstfactor van een warmtepomp, de verhouding van de geleverde nuttige energie
ten opzichte van de opgenomen elektrische energie van de compressor;

Art. 2

Binnen de kredieten van de door de hogere overheid goedgekeurde begroting wordt een subsidie
verleend voor het plaatsen van thermische zonne-installaties en warmtepompsystemen. Deze
subsidie bedraagt:

7,5 % 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 250 euro per
adres;

375 euro per adres voor een warmtepompsysteem voor woningverwarming;

7,5 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een warmtepomp voor de verwarming
van sanitair water met een maximum van 250 euro per adres;

500 euro per adres voor een combiwarmtepompsysteem voor woningverwarming en de
verwarming van sanitair water.
(subsidiebedragen sinds 1 januari 2009)
Elke subsidie kan slechts eenmaal per adres worden toegepast. Een combinatie van subsidies voor
verschillende technieken is toegestaan.
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.
Indien het totaal in de begroting voorziene bedrag tijdens het betrokken dienstjaar niet is uitgeput,
wordt een bedrag, ten behoeve van de goedgekeurde dossiers van installaties die tijdens het
volgende jaar worden gefactureerd, overgeheveld naar het volgende dienstjaar.

Art. 3

Enkel installaties die geplaatst worden in wettelijk vergunde gebouwen die volledig op het
grondgebied van Hamme liggen komen, voor zover op het moment van de subsidieaanvraag nog niet
begonnen is met de werkzaamheden, in aanmerking voor subsidie.
In verschillende situaties is voor de toepassing van een warmtepompsysteem een melding of
vergunning nodig en dient men te voldoen aan bepaalde milieuvoorwaarden (zie bijlage).

Art. 4

De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten)
plaatsen van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden beschouwd:

de eigenaar van het gebouw;

de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor
akkoord heeft ondertekend.
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Art. 5

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:

Thermische zonne-installaties worden geïnstalleerd conform de technische voorlichting 212
van het WTCB ‘Leidraad voor de installatie van zonneboilers’.

Warmtepompsystemen en combiwarmtepompsystemen 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).

Art. 6

De subsidie voor warmtepompsystemen en combiwarmtepompsystemen 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 warmtepompboilers wordt toegekend op voorwaarde dat de COP van de
warmtepompboiler minstens 2 bedraagt, gemeten volgens EN 255-3.
De subsidie voor thermische zonne-installaties wordt toegekend op voorwaarde dat de collector
getest is volgens en conform is aan EN 12975 of één systeem uit het gamma geprefabriceerde
systemen getest is volgens en conform is aan EN 12977.

Art. 7

De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Hamme op een door de
gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

Art. 8

De aanvraag tot subsidie gebeurt in twee stappen, zodat de aanvrager nog voor de
investeringsbeslissing (dus voor de bestelling) zekerheid heeft over de subsidie.
De aanvrager dient het aanvraagformulier samen met een gedetailleerde offerte in bij het
gemeentebestuur. Binnen de 30 werkdagen wordt de aanvrager schriftelijk door het gemeentebestuur
in kennis gesteld of de subsidie al dan niet werd goedgekeurd.
Indien de subsidieaanvraag werd afgewezen, blijkt de reden tot weigering (bijvoorbeeld omdat de
budgetten voor dat jaar uitgeput zijn, of omdat de offerte niet beantwoordt aan de voorschriften van
dit reglement, of omdat er onvoldoende garanties zijn voor de kwaliteit) duidelijk uit de motieven van
het schrijven van het gemeentebestuur. Indien de subsidieaanvraag werd afgewezen kan er steeds
een nieuwe aanvraag worden ingediend voor zover rekening gehouden werd met de motivering van
de vorige weigering.
Indien de subsidie principieel werd goedgekeurd, meldt het gemeentebestuur de goedkeuring aan de
aanvrager. Vanaf het moment van ontvangst van de beslissing van het gemeentebestuur kan worden
overgegaan tot de uitvoering van de installatie.
De aanvrager kan de facturen pas indienen bij de instantie die het aanvraagdossier beheert nadat de
installatie volledig is uitgevoerd volgens de offerte en bedrijfsklaar is. De mogelijkheid tot het
indienen van facturen vervalt 12 maanden na de principiële goedkeuring van het gemeentelijke
subsidiedossier.

Art. 9

De subsidie zal binnen een redelijke termijn na het indienen van de facturen worden uitbetaald na
beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
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Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om uitbetaling van de subsidie te
weigeren of uit te stellen indien de installatie niet beantwoordt aan de offerte. 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. De aanvrager wordt schriftelijk in
kennis gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
Art. 10

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 een 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.

Art. 11

Het nodige krediet is voorzien in de begroting onder art. 879/331-01

Art. 12

Dit subsidiereglement voor het plaatsen van thermische zonne-installaties en warmtepompsystemen
treedt in werking op 15 december 2010.

