
TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN ZONNEBOILER 
 
Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 29/06/2016. 
 
Reglement gewijzigd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 24/04/2017. 
 
Deze beslissingen werden openbaar gemaakt via aanplakking: 
- van 20/08/2016 tot en met 03/09/2016; 
- van 06/07/2017 tot en met 20/07/2017; 
 
en het reglement kan op maandag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u geraadpleegd 
worden bij de dienst Leefmilieu, Kleurenprachtlaan 9 te 1200 Brussel.  
 
Beslissing van de toezichthoudende overheid over de beslissing van 29/06/2016: geen. 
Beslissing van de toezichthoudende overheid over de beslissing van 24/04/2017: brief van 
29/05/2017 waarin geen bezwaren vermeld zijn. 
 
 
Artikel 1 
 
Vanaf 01/01/2016 en voor een termijn van 2 jaar, verstrijkend op 31/12/2018, geldt er een 
premie voor de installatie van zonnepanelen die bestemd zijn voor het opwarmen van 
sanitair water. 
 
Deze premie wordt enkel toegekend voor verbouwingen of veranderingen aan bestaande 
gebouwen. 
 
Ze wordt niet toegekend voor nieuwbouw. 
 
Artikel 2 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt er verstaan onder “zonneboiler”: elke installatie 
die toelaat om warm sanitair water te produceren met de zon als energiebron.  
 
 
Artikel 3 
 
De aanvrager is een natuurlijke of morele rechtspersoon, eigenaar, huurder of 
erfpachthouder van het gebouw waarin de zonneboiler wordt geïnstalleerd. 
 
In het geval het om een mede-eigenaarschap gaat, moet de aanvraag ingediend worden 
door een mandataris die de beslissing van de algemene vergadering van de mede-eigenaars 
kan voorleggen waarin hij als mandataris aangeduid wordt en die ook de reikwijdte van zijn 
mandaat bepaalt. Het mandaat moet expliciet vermelden dat de premie aan de mandataris 
moet worden uitbetaald. 
 
Artikel 4 
 
De premie bedraagt 10% van de installatiekosten (met inbegrip van de btw) van een 
zonneboiler die bedoeld is voor een enkel huishouden en kan maximaal 500 EUR bedragen. 
Dit is geldig binnen de grenzen van de beschikbare kredieten. 
 
Voor collectieve installaties die voor verschillende huishoudens bedoeld zijn, wordt de 
installatie als een enkele installatie beschouwd en kan er per gebouw maar een premie 



toegekend worden. Deze premie bedraagt 10% van de installatiekosten (met inbegrip van de 
btw) en is beperkt tot 5.000 EUR. 
 
Artikel 5 
 
Deze premie kan met andere gewestelijke of intercommunale premies gecumuleerd worden. 
 
Artikel 6 
 
De premie is afhankelijk van de toekenning van een van de premies die onder artikel 5 
vermeld worden. 
 
Artikel 7 
 
Om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag voor de toekenning van een premie per 
aangetekende brief aan het College van Burgemeester en Schepenen gericht worden. Deze 
aanvraag moet vergezeld gaan van: 

- Een kopie van de voldane factuur van de werken of een kopie van de factuur en van 

een betalingsbewijs.  

- Een kopie van het bewijs dat een van de premies onder artikel 5 werd toegekend. 

- En als het om een mede-eigendom gaat, een kopie van de beslissing van de 

algemene vergadering van de mede-eigenaars zoals bedoeld onder artikel  

De premie-aanvraag moet ingediend worden binnen zes maanden na de facturatiedatum van 

de installatie van de zonneboiler [beslissing van 24/04/2017]. 

Enkel volledige dossiers zullen aan het College van Burgemeester en Schepenen 
voorgelegd worden. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen spreekt zich binnen de 40 kalenderdagen na 
ontvangst van de aanvraag uit over de toekenning van de premie. 
 
De premie wordt uitbetaald aan de aanvrager. 
In het geval van mede-eigenaarschap wordt de premie uitbetaald aan de mandataris zoals 
bepaald onder artikel 3. 
 
Artikel 8 
 
De begunstigde verbindt zich er toe om zijn installatie niet te verkopen of te wijzigen en om 
deze niet voor iets anders dan voor de verwarming van water voor zijn woonst te gebruiken 
gedurende een periode van vijf jaar na het verkrijgen van de gemeentepremie. 
 
Artikel 9 
 
De begunstigde staat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe toe om ter plaatse over te gaan 
tot de noodzakelijke controles. 
 
Dit bezoek kan enkel plaatshebben als de begunstigde schriftelijk en ten minste tien dagen 
op voorhand daarvan op de hoogte werd gebracht. 
 
Artikel 10 
 
De begunstigde verklaard dat hij kennis heeft genomen van dit reglement. 


