Subsidiereglement Rationeel Energiegebruik (REG)
Artikel 1: Voorwaarden
De aanvrager is een inwoner van Schelle.
Het reglement is enkel van toepassing op particuliere woningen. Bedrijfsruimten en
handelspanden worden uitgesloten van subsidiëring.
De REG-maatregelen moeten uitgevoerd worden in een voor bewoning geschikt gebouw op
het grondgebied van Schelle.
De gemeente Schelle geeft onder dezelfde voorwaarden als Eandis voor bestaande woningen
een premie voor superisolerende beglazing, condensatieketel op aardgas, warmtepomp en
dakisolatie en buitenmuurisolatie.
De aanvrager dient de subsidieaanvraag bij Eandis in.
Voor bestaande woningen en nieuwbouw geeft de gemeente Schelle een subsidie voor
zonnepanelen en zonneboilers. Dit gebeurt via het aanvraagformulier van de gemeente
Schelle.

Artikel 2: Te subsidiëren werken
Gemeentelijke
subsidie

Gebouw

Superisolerende beglazing Via Eandis

het subsidiebedrag
van Eandis met een
max. van 125 euro

Bestaande
gebouwen

Condensatieketel op
aardgas

Via Eandis

150 euro

Warmtepomp

Via Eandis

200 euro

Via Eandis

het subsidiebedrag
van Eandis met een
max. van 125 euro

Aanvraag

Dakisolatie en
buitenmuurisolatie

Bestaande
gebouwen
Bestaande
gebouwen
Bestaande
gebouwen

Via
Bestaande
Zonneboiler
aanvraagformulier 200 euro
gebouwen en
van de gemeente
nieuwbouw
De zonneboiler voldoet aan de volgende voorwaarden:
- Een goed gedimensioneerde installatie werd geplaatst (theoretisch wordt minimum
50% energie bespaard t.o.v een niet-zonnesysteem).
- De zonneboiler wordt gebruikt voor de productie van sanitair en/of gekoppeld aan
het verwarmingssysteem.
- De aanvrager zal op eenvoudig verzoek alle inlichtingen over het zonnesysteem
verstrekken.

Via
Bestaande
aanvraagformulier 200 euro
gebouwen en
van de gemeente
nieuwbouw
De fotovoltaïsche cellen voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Een goed gedimensioneerde installatie werd geplaatst, minimum 1000 Wpiek.
- De fotovoltaïsche cellen zijn netgekoppeld of er kan geaccumuleerd worden in een
batterij.
- De aanvrager zal op eenvoudig verzoek alle inlichtingen over het zonnesysteem
verstrekken.
Fotovoltaïsche cellen

Artikel 3: Aanvraag

De aanvrager dient een subsidie in bij Eandis voor superisolerende beglazing,
condensatieketel op aardgas, warmtepomp en/of dakisolatie en buitenmuurisolatie.
Nadat de subsidie door Eandis is goedgekeurd en uitbetaald, worden de gegevens van de
aanvrager overgemaakt aan de gemeente Schelle. De gemeente Schelle
geeft op basis van deze gegevens een bijkomende subsidie.
De aanvrager geeft toelating aan een gemeentelijke ambtenaar om de toepassing van dit
reglement ter plaatse na te gaan of om contact op te nemen met Eandis voor inlichtingen
omtrent de subsidieaanvraag.
De aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor zonnepanelen en zonneboilers wordt op
het daartoe ter beschikking gestelde aanvraagformulier overgemaakt aan de gemeente Schelle,
dienst Leefmilieu. Deze subsidieaanvraag dient te gebeuren binnen drie maanden na
factuurdatum.
De premie kan maar eenmaal per installatie of per uitgevoerd werk uitgekeerd worden binnen
een periode van 10 jaar.
Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement wordt voldaan, heeft de gemeente
Schelle het recht om de subsidie te weigeren of terug te vorderen.
Indien de subsidie wordt geweigerd, ontvangt de aanvrager een gemotiveerde weigering.
Artikel 4:
Dit subsidiereglement geldt voor alle aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2009.
Artikel 5:
Het subsidiereglement Rationeel Energiegebruik goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei
2005 wordt ingetrokken op 1 januari 2009.
Artikel 6:
Binnen de voorziene kredieten zal het gemeentebestuur een subsidie verlenen voor de te
subsidiëren werken.
Artikel 7:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoeringsmodaliteiten van
onderhavig reglement.
Artikel 8:
De ontvanger ontvangt een afschrift van dit besluit.

