
 

Reglement  
Subsidiereglement rationeel energiegebruik (REG) 
 
Artikel 1.  
Hierna vermeld subsidiereglement met betrekking tot inrichtingen rond rationeel energiegebruik, 
hierna REG genoemd, wordt goedgekeurd.  
 
Artikel 2. Toekenningvoorwaarden  
§1. Voor het subsidiereglement rationeel energiegebruik komen enkel installaties op het 
grondgebied van de gemeente Schilde in aanmerking. §2. De aanvrager dient in overeenstemming 
met de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening te beschikken over de nodige stedenbouwkundige 
vergunningen, wanneer van toepassing. §3. De plaatsing dient te gebeuren door een erkend vakman 
en in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels 
van goed vakmanschap. §4. De premie wordt toegekend na indienen van het "aanvraagformulier 
gemeentelijke subsidie rationeel energiegebruik (REG)" en na het indienen van de vereiste 
bijkomende documenten. §5. Een premie wordt toegekend voor de installatie van een zonneboiler, 
voor de installatie van een warmtepomp, voor het plaatsen van hoogrendementsglas en het plaatsen 
van een condensatieketel. Het toekennen van de premies verloopt in functie van de datum van 
aanvraag tot uitputting van het totaal in de begroting voorziene bedrag. §6. Het combineren van 
subsidies voor verschillende technieken is toegestaan. §7. De subsidie voor een zonneboiler, 
warmtepomp en voor een condensatieketel kan slechts eenmaal per adres worden toegekend. §8. 
De subsidie voor hoogrendementsglas kan worden gespreid over meerdere jaren tot het maximale 
subsidiebedrag, 500 EUR per adres, wordt bereikt. Na bereiken van dit maximale subsidiebedrag kan 
er hiervoor geen subsidieaanvraag meer worden toegekend. §9. De zonneboiler, de warmtepomp, de 
condensatieketel of het hoogrendementsglas moet tenminste 10 jaar na de toekenningsdatum op 
dezelfde plaats als die waarop deze werd voorzien in gebruik blijven. In elk van de andere gevallen 
kan de toegekende premie geheel of gedeeltelijk en met verwijlinteresten worden teruggevorderd. 
§10. De premie wordt steeds toegekend aan de aanvrager die gerechtigd dient te zijn tot het laten 
plaatsen van de installatie waarvoor deze aanvraag wordt ingediend. Dit is in ieder geval de eigenaar 
van het gebouw, en in het geval deze het aanvraagformulier voor akkoord heeft mee ondertekend 
ook de gebruiker of de huurder. §11. De premies vervat in dit subsidiereglement zijn niet 
cumuleerbaar met de renovatiepremie jonge gezinnen.  
 
Artikel 3. Premiebedrag  
§1. Voor elk van de verschillende technieken waarvoor een subsidie wordt voorzien geldt een aparte 
subsidiëring: a. Zonneboiler: 25 EUR/m² met een minimum van 100 euro (subsidie kan slechts 
aangevraagd worden voor een zonnecollector van minimum 4m²) en met een maximum van 500 
euro per adres b. Hoogrendementsglas: 10 euro/m2 voor het vervangen van enkele beglazing, met 
een maximum van 500 euro per adres 5 euro/m2 voor het vervangen van dubbele beglazing, met 
een maximum van 500 euro per adres c. Condensatieketel: 125 EUR per adres d. Warmtepomp: 250 
EUR per adres  
 
Artikel 4. Zonneboiler  
§1. Zonneboiler: installatie die het zonnelicht capteert door middel van een vlakke of met 
vacuümbuizen opgebouwde plaat. Voor de opslag en verdeling zorgt een veiligheidsvat, een boiler en 



 

noodzakelijke leidingen van en naar een conventionele naverwarmingsinstallatie. De zonneboiler 
dient steeds te worden aangesloten op een conventionele naverwarmingsinstallatie. §2. Zelf 
ontworpen of gebouwde zonneboilers en zonneboilers die niet op de reguliere markt worden 
aangeboden en dus ook niet over de nodige veiligheids- en keurmerken beschikken kunnen geen 
toelage bekomen van de gemeente. Pag. 3 / 4 §3. De collector is getest door een erkend 
onafhankelijk instituut volgens EN-12975 of DIN 4757, heeft een systeemtest (volgens EN12976 of 
volgens ISO/DIS 9459) ondergaan of bezit een Solar KeyMark.  
 
Artikel 5 Hoogrendementsglas 
§1. Hoogrendementsglas: een dubbele beglazing met een maximale U-waarde van 1,1 W/(m2.K). Bij 
dit soort glas is de spouw gevuld met edelgas en niet met lucht waardoor het een betere isolerende 
werking heeft. §2. U-waarde: de U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt geeft aan hoeveel warmte 
per tijdseenheid en per vierkante meter en graad temperatuurverschil tussen de ene en de andere 
zijde verloren gaat. Hoe lager deze waarde is, hoe minder warmte er (in dit geval door het glas) naar 
de buitenomgeving verloren gaat. De U-waarde van het hoogrendementsglas mag maximaal 1,1 
W/(m2.K) zijn. §3. De subsidie is enkel geldig voor het vervangen van bestaande beglazing en geldt 
niet voor nieuwbouwprojecten. Opgelet: indien een verbouwing onderhevig is aan de EPB-
regelgeving, dan beschouwen we ze als nieuwbouw.  
 
Artikel 6. Condensatieketel  
§1. De premie wordt toegekend voor een condensatieketel ter vervanging van een oude ketel in een 
bestaande woning of appartement. Opgelet: indien een verbouwing onderhevig is aan de EPB-
regelgeving, dan beschouwen we ze als nieuwbouw. §2. De condensatieketel moet voldoen aan de 
rendementseisen voor nieuwe gasgestookte condenserende centraleverwarmingsketels zoals 
opgenomen in het KB van 18 maart 1997 en de daaraan gekoppelde wijzigingen. Een lijst van 
condensatieketels, waarvan aanvaard is dat zij voldoen aan de gestelde eisen, is onder andere terug 
te vinden op de website van de KVBG www.aardgas.be (rubriek HR TOP). Indien de geplaatste 
condensatieketel niet op de lijst voorkomt, vragen wij u ons een ingevuld attest van de 
geregistreerde aannemer te bezorgen waaruit blijkt dat de installatie voldoet aan de eisen zoals 
voorgesteld in het KB van 18 maart 1997 en de daaraan gekoppelde wijzigingen.  
 
Artikel 7. Warmtepomp  
§1. De subsidie zal enkel uitgekeerd worden indien de nodige milieuvergunningen is verleend voor 
het plaatsen van de warmtepomp. §2. De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van het 
gebouw en/of voor het sanitair warm water. §3. De COP, gemeten volgens EN 14511 of EN 255 onder 
de vermelde condities, is hoger of gelijk aan: - 4,3 voor bodem/water warmtepompen (BT 0, AT 35) - 
5,1 voor water/water warmtepompen (BT 10, AT 35) - 3,1 voor lucht/water warmtepompen (BT 2, AT 
35) - 2,9 voor lucht/lucht warmtepompen (BT 2, AT 20) - 4,0 voor directe expansie/water 
warmtepompen (BT 4, AT 35) (BT = brontemperatuur in °C, AT= afgiftetemperatuur in °C) De 
winstfactor of COP wordt berekend door het thermisch vermogen van de warmtepomp te delen door 
het compressorvermogen. Deze gegevens vindt u op de technische fiche van de warmtepomp.  
 
Artikel 8. Aanvraag tot subsidie  
§1. Enkel aankopen en werken daterend na het inwerking treden van dit reglement komen in 
aanmerking. §2. Alle subsidieaanvragen voor een bepaald jaar moeten ons ten laatste op 31 mei van 
het daaropvolgende jaar overgemaakt worden. §3. De aanvraag dient na de installatie of werken te 
worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen en dient aan de hand van het 
volledig ingevulde officiële aanvraagformulier van de gemeente Schilde te gebeuren. Het college van 



 

burgemeester en schepenen wordt belast met het ontwerp van het aanvraagformulier. Voor de 
evaluatie van de aanvragen geldt de factuurdatum als referentiedatum.  
 
Artikel 9. Controle en opvolging  
§1. Het college van burgemeester en schepenen beslist na advies van haar diensten over de 
toekenning van de subsidie en kan eventuele toevoegingen of nadere bepalingen verbinden met de 
goedkeuring. §2. Subsidieaanvragen die niet beantwoorden aan de bepalingen van het reglement 
worden geweigerd. §3. Alvorens tot uitbetaling wordt overgegaan kan de uitvoering van de werken 
ter plaatse worden gecontroleerd. De aanvrager gaat ermee akkoord om, tot 10 jaar na aanvraag van 
een subsidie, controle door gemeentediensten toe te laten. §4. Indien een subsidieaanvraag valse 
informatie bevat kan het gemeentebestuur, tot 10 jaar na aanvraag van de subsidie, een 
terugvordering van het gesubsidieerde bedrag eisen.  
 
Artikel 10. Inwerkingtreding  
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad 
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