TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR PREMIES VOOR DE INSTALLATIE VAN EEN
ZONNEBOILER
Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 02/09/2019.
Dit reglement werd openbaar gemaakt via aanplakking van 21/10/2019 tot en met 4/11/2019
en kan op afspraak van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30
geraadpleegd worden bij de Dienst Duurzame ontwikkeling en Leefmilieu, Kleurenprachtlaan
9 te 1200 Brussel.
Beslissing van de toezichthoudende overheid: geen.

Artikel 1
Binnen de beperkingen van de beschikbare begrotingskredieten en vanaf de
inwerkingtreding van onderhavig reglement wordt er een premie ingesteld voor de installatie
van zonnepanelen die bestemd zijn voor het opwarmen van sanitair water ingesteld.
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.
De boilers verbonden met zonnepanelen die gelijktijdig warm sanitair water en elektriciteit
produceren, mogen het voorwerp uitmaken van de genoemde premie.
Artikel 3
De aanvrager is een natuurlijke of 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 ingediend
worden bij het gemeentebestuur per aangetekend schrijven, per neerlegging tegen
ontvangstbevestiging of per e-mail in pdf-formaat. 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 3.
De premie-aanvraag moet ingediend worden binnen 6 maanden na de facturatiedatum van
de installatie van de zonneboiler.
Aanvragers die beschikken over een factuur met betrekking tot de gevraagde premie,
waarvan de datum na 01/01/2019 en vóór de inwerkingtreding van deze verordening valt,
kunnen hun dossier echter tot 31/03/2020 bij het gemeentebestuur indienen.
Wanneer het aanvraagdossier volledig is, zal er per aangetekend schrijven een
ontvangstbevestiging voor het volledige dossier naar de aanvrager worden verstuurd met
vermelding van het bedrag van de premie en de termijn waarbinnen de premie betaald zal
worden.
Wanneer het aanvraagdossier onvolledig is, wordt er naar de aanvrager een aangetekend
schrijven verstuurd waarin vermeld wordt welke bijkomende documenten hij nog moet
overmaken.
Indien de gevraagde documenten niet binnen de twee maanden na dit schrijven worden
overgemaakt, wordt de aanvraag ongeldig.
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 wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen is van toepassing op deze premie, met uitzondering van artikel 5 dat de
specifieke verplichtingen bepaalt voor een rechtspersoon zoals jaarverslagen, rekeningen en
beheerverslagen.
Artikel 11
Onderhavig reglement treedt in werking de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking
door aanplakbrief en dit voor een periode die op 31/12/2024 afloopt.

