Gemeentelijk subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen bij particuliere
woningen vanaf 2021

Artikel 1.
Binnen de perken van de door de gemeente goedgekeurde kredieten in het meerjarenplan 2020-2025 en
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, wordt een subsidie uitgekeerd voor het nemen van
energiebesparende maatregelen bij particuliere woningen, gelegen te Oudenaarde.
Artikel 2. Toekenningsvoorwaarden.
§ 2.1. Voor het bekomen van de subsidie zijn dezelfde voorwaarden van toepassing zoals vastgesteld voor
de premies uitgekeerd door de netbeheerder.
Voor de subsidie in het kader van dit reglement geldt een toekenning van een gelijkaardige premie door
de netbeheerder als bewijs van de uitgevoerde werken.
§ 2.2. Indien voor de uitgevoerde werken minstens een renovatieadvies gevraagd werd binnen de context
van het lokaal renovatietraject ‘Oudenaarde renoveert!’ wordt het toegekend subsidiebedrag met 25%
verhoogd.
§ 2.3. De subsidie kan niet gecumuleerd worden met het gemeentelijk Subsidiereglement voor de
renovatie van een huurwoning en het Subsidiereglement voor de renovatie van een woning.
§ 2.4. Het totale subsidiebedrag uitgekeerd per woning binnen dit reglement kan het maximum bedrag
van € 2.500,00 niet overschrijden.
§ 2.5. De subsidie kan enkel toegekend worden voor woningen die vergund of vergund geacht zijn.
§ 2.6. De subsidie wordt toegekend aan de eigenaar van de woning.
§ 2.7. De stad is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de
eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
§ 2.8. Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient de maatregel een permanent karakter te hebben.
Een afgevaardigde van het stadsbestuur is bevoegd dit ter plaatse te controleren. Wanneer de aanvrager in
gebreke blijft, zal een terugvordering worden geëist.
Artikel 3. Subsidiebedrag en bijzondere voorwaarden.
§ 3.1. Dak- of zoldervloerisolatie
De subsidie bedraagt € 1,25 per m² geïsoleerde dak- of zoldervloeroppervlakte.
De subsidie kan enkel toegekend worden voor isolatie van asbestvrije daken.
§ 3.2. Buitenmuurisolatie
De subsidie bedraagt:
-

€ 10,00 per m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde;

-

€ 5,00 per m² voor buitenmuurisolatie aan de binnenzijde

Spouwmuurisolatie komt niet in aanmerking voor subsidiëring.
Door het aanbrengen van de muurisolatie mogen geen asbesthoudende materialen ingekapseld of
beschadigd worden.
§ 3.3. Beglazing
De subsidie bedraagt € 5,25 per m².

§ 3.4. Vloerisolatie of kelderisolatie
De subsidie bedraagt € 2,00 per m².
Artikel 4. Procedure.
§ 4.1. De subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij de Milieudienst door middel van het
voorgeschreven aanvraagformulier binnen de 6 maanden na de toekenning van de premie van de
netbeheerder. Het bewijs van toekenning van de premie van de netbeheerder moet aan de aanvraag
worden toegevoegd. Aanvragen die hieraan niet voldoen worden niet in behandeling genomen.
Na ontvangst van de aanvraag onderzoekt de Milieudienst het dossier en controleert indien nodig geacht
ter plaatse de uitgevoerde werken.
Het College neemt een beslissing m.b.t. het uitbetalen van de subsidies.
§ 4.2. Indien blijkt dat de voorwaarden niet nageleefd zijn, zal de subsidie niet uitgekeerd worden en
wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gebracht. De aanvrager kan op dat moment aanpassingen
uitvoeren om toch aan de voorwaarden te voldoen en de uitbetaling van de subsidie te bekomen.
§ 4.3. Indien blijkt dat de bepalingen van het reglement of eventueel de omgevingsvergunning niet
werden nageleefd, wordt de subsidie teruggevorderd indien deze reeds zou zijn uitbetaald.
Artikel 5. Dit reglement treedt in voege vanaf 01/03/2021. Aanvragen met factuurdatum vóór 01/01/2021
komen niet in aanmerking.
Artikel 6. Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement.

