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Premiereglement 
 

Fotovoltaïsche panelen 
 
Goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 2016-04-28 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2016-06-02 
 
Gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2018-01-25 
Bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.liedekerke.be op 2018-01-30 

Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen. 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur verleent een premie voor 
de plaatsing van fotovoltaïsche panelen. 
Deze premie is met andere gemeentelijke premies 
cumuleerbaar. 
 
Hoofdstuk 2 — Voorwaarden. 
 
Afdeling 1 — Algemene voorwaarden. 
 
Artikel 2. 
Om in aanmerking te komen voor een premie 
moeten de volgende voorwaarden samen vervuld 
zijn: 
1° De fotovoltaïsche panelen zijn geplaatst in een 

ééngezinswoning of appartement gelegen op 
het grondgebied van de gemeente. 

2° Alleen nieuw aangekochte en/of geplaatste 
materialen komen in aanmerking. 

3° Installaties bij nieuwbouw of herbouw waarbij 
een E-peil van toepassing is, komen niet in 
aanmerking. Komt wel in aanmerking nieuw-
bouw of herbouw waar nadien nog fotovolta-
ische panelen worden geplaatst, onafhankelijk 
van de EPB eisen. 

4° De plaatsing is uitgevoerd volgens de regels 
van goed vakmanschap. 

5° Het realiseren van het project moet gebeuren 
in overeenstemming met de wettelijke en/of 
reglementaire bepalingen. In voorkomend ge-
val is een vergunning noodzakelijk. 

 
Artikel 3. 
De aanvrager verbindt er zich toe om de installa-
tie goed te onderhouden. De installatie moet ten 

minste gedurende tien 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. 
Bij eventuele verhuis binnen de gemeente mag de 
installatie mee verhuizen, en moet binnen een 
redelijke termijn opnieuw in werking worden 
gesteld. De begunstigde van de premie meldt dit 
aan het gemeentebestuur. 
 
Afdeling 2 — Specifieke voorwaarden. 
 
Artikel 4. 
De fotovoltaïsche panelen moeten aan de volgen-
de technische kenmerken voldoen: 
1° De panelen zijn in het dak geïntegreerd of 

gemonteerd op het dak of op de gevel. 
2° De hellingshoek van de vaste panelen ligt 

tussen 0° en 70° ten opzichte van de horizon. 
3° Het opgestelde vermogen van het fotovolta-

ische zonnepaneel bedraagt minimum 1 kWp. 
4° De installatie moet geplaatst en gekeurd wor-

den volgens de AREI-regelgeving. 
5° De netkoppeling gebeurt conform Synergrid 

C10/11: ‘Specifieke technische aansluitings-
voorschriften voor gedecentraliseerde produc-
tie-installaties die in parallel werken met het 
distributienet.’ 

6° Zowel autonome als netgekoppelde installa-
ties komen in aanmerking voor de subsidie. 

 
Hoofdstuk 3 — Premie. 
 
Artikel 5. 
[De premie bedraagt 200 euro per installatie, 
onafhankelijk van de werkelijke kostprijs.] 
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2018-01-25 
met ingang van 2018-01-01] 
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Artikel 6. 
De premie wordt slechts éénmaal toegekend per 
adres. Indien de installatie verhuist overeenkom-
stig de bepalingen van het tweede lid van artikel 
3, is een premie mogelijk voor een nieuwe instal-
latie op hetzelfde adres. 
 
Hoofdstuk 4 —Aanvraag. 
 
Artikel 7. 
De aanvraag van een premie moet uiterlijk zes 
maanden na de factuurdatum gebeuren. 
 
Artikel 8. 
De aanvraag gebeurt via het e-loket op de ge-
meentelijke website of met een formulier dat op 
eenvoudig verzoek kan verkregen worden. 
 
Artikel 9. 
De aanvraag gebeurt door de eigenaar of huurder 
van het gebouw. Indien de huurder een aanvraag 
verricht wordt hierbij een schriftelijke toestem-
ming van de eigenaar toegevoegd. 
 
Artikel 10. 
De volgende documenten worden toegevoegd bij 
de aanvraag: 
– Een attest van de aannemer met de beschrij-

ving van de geplaatste installatie en de ver-
melding dat het geplaatste materiaal voldoet 
aan de normen en eisen zoals bepaald in dit 
reglement. 

– Een afschrift van het AREI-keuringsattest van 
de installatie. 

– Een kopie van de facturen die de aankoop en 
de installatie van de fotovoltaïsche panelen 
aantonen met daarop de volgende vermeldin-
gen: 
 merk en type van de fotovoltaïsche pane-

len 
 aantal m² oppervlakte fotovoltaïsche pane-

len 
 opgesteld vermogen (kWp) 
De facturen moeten dateren van 1 januari 
2016 of later. Bestelbons, leveringsbons wor-
den niet als aankoopbewijs aanvaard. 

– Een situatieplan: kaart met ligging van het 
perceel met vermelding van de kadastrale ge-
gevens en een noordpijl. 

– Foto’s van de fotovoltaïsche panelen op het 
dakoppervlak. 

– Een kopie van de vergunning (indien vergun-
ningsplichtige installatie). 

– Het schriftelijk akkoord van de eigenaar van de 
woning (wanneer de aanvraag uitgaat van de 
huurder). 

Het gemeentebestuur kan bijkomende bewijs-
stukken vragen. 
 

Hoofdstuk 5 — Betaling. 
 
Artikel 11. 
Het gemeentebestuur informeert de aanvrager 
over de toekenning of weigering van de premie 
binnen de 30 dagen na de datum van de indiening 
van de premieaanvraag. Deze termijn begint pas 
te lopen vanaf wanneer de aanvraag volledig is en 
alle gevraagde documenten ingediend zijn. 
 
Artikel 12. 
Het ingediende project komt niet in aanmerking 
voor een premie wanneer blijkt dat: 
1° de voorwaarden van dit reglement niet nage-

leefd zijn; 
2° onwettige of frauduleuze praktijken gebeurd 

zijn; 
3° de verklaringen in de aanvraag manifest on-

juist zijn; 
4° de installatie niet beantwoordt aan de geest 

van dit reglement. 
 
Desgevallend kan de premie geheel of gedeeltelijk 
worden teruggevorderd. 
 
De aanvrager kan zijn project aanpassen en een 
nieuwe aanvraag indienen. 
 
Artikel 13. 
De bevoegde ambtenaren van het gemeentebe-
stuur kunnen ter plaatse controleren of aan alle 
voorwaarden is voldaan. 
Het gemeentebestuur kan een bevoegde dienst 
opdracht geven vaststellingen ter plaatse uit te 
voeren. De aanvrager wordt hiervan vooraf op de 
hoogte gebracht. De aanvrager verleent vrije 
toegang tot het perceel. 
 
Artikel 14. 
Binnen de 60 dagen na de beslissing dat de pre-
mie is toegekend, betaalt het gemeentebestuur 
de premie uit op het rekeningnummer van de 
aanvrager vermeld op het aanvraagformulier. 
 
Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 15. 
De bevoegde dienst rapporteert minstens jaarlijks 
aan het college van burgemeester en schepenen 
over de toepassing van dit reglement en de uitbe-
taalde premies. 
 
Artikel 16. 
Het college van burgemeester en schepenen re-
gelt elke situatie die niet voorzien is in dit regle-
ment. 
 
Artikel 17. 
[…] 

 


