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Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen.

de netbeheerder.

Artikel 1.
Het gemeentebestuur verleent een premie, bovenop de premie van de netbeheerder, voor het
plaatsen van:
– dak- of zoldervloerisolatie;
– vloerisolatie;
– buitenmuur- of spouwisolatie;
– hoogrendementsglas.
Deze premies zijn onderling en met andere gemeentelijke premies cumuleerbaar.

Hoofdstuk 3 — Premies.

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 isolatie en/of het hoogrendementsglas is
geplaatst in een ééngezinswoning of appartement gelegen op het grondgebied van de gemeente;
2° De plaatsing heeft een permanent en definitief
karakter.
Afdeling 2 — Specifieke voorwaarden.
Artikel 3.
De voorwaarden vermeld in de premiereglementen van de netbeheerder voor dak- of zoldervloerisolatie, vloerisolatie, buitenmuur- of spouwisolatie, en hoogrendementsglas moeten vervuld zijn.
Dit blijkt uit de toekenning van een premie door

Artikel 4.
[De premie bedraagt, onafhankelijk van de gedane investeringen:
1° voor vloerisolatie: 1 euro per geplaatste m²
met een maximum van 100 euro per adres;
2° voor spouw- of buitenmuurisolatie: 1 euro per
geplaatste m² met een maximum van 100 euro
per adres;
3° voor dak- of zoldervloerisolatie: 1 euro per
geplaatste m² met een maximum van 100 euro
per adres;
4° voor hoogrendementsglas: 5 euro per geplaatste m² met een maximum van 100 euro
per adres, onafhankelijk van de U-waarde.]
[Aldus gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 2018-01-25
met ingang van 2018-01-01]

Hoofdstuk 4 —Aanvraag.
Artikel 5.
De aanvraag voor een premie bij de netbeheerder
geldt ook als aanvraag voor de gemeentelijke
premie. Een afzonderlijke aanvraag is niet vereist.
Hoofdstuk 5 — Betaling.
Artikel 6.
Het gemeentebestuur informeert de aanvrager
over de toekenning van de gemeentelijke premie.
Dit gebeurt binnen de 30 dagen na ontvangst van
het bericht van de toekenning van de premie door
de netbeheerder.
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Artikel 7.
De premie kan geheel of gedeeltelijk worden
teruggevorderd wanneer blijkt dat:
1° de voorwaarden van dit reglement niet nageleefd zijn;
2° onwettige of frauduleuze praktijken gebeurd
zijn;
3° de installatie niet beantwoordt aan de geest
van dit reglement.
Artikel 8.
Binnen de 60 dagen na de beslissing dat de premie is toegekend, betaalt het gemeentebestuur
de premie uit op het rekeningnummer van de
aanvrager zoals meegedeeld aan de netbeheerder.

Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen.
Artikel 9.
De bevoegde dienst rapporteert minstens jaarlijks
aan het college van burgemeester en schepenen
over de toepassing van dit reglement en de uitbetaalde premies.
Artikel 10.
Het college van burgemeester en schepenen regelt elke situatie die niet voorzien is in dit reglement.
Artikel 11.
[…]
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