
Gelieve aub het formulier volledig in te vullen. Indien wij niet alle gevraagde informatie ontvangen kunnen wij uw aanvraag 

helaas niet behandelen.  

 

  

  
 

 
 

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ZONNE-
INSTALLATIE VOOR OPWEKKING VAN WARMTE 

 
GEGEVENS AANVRAGER 

 

Datum:…………………………………………………….  

De aanvrager:   

Naam:…………………………………………… 

Adres:……………………………………………. 

…………………………………………………… 

Telefoon:………………………………………… 

E-mail:.…………………………………………... 

 

Rijksregisternummer: ……….………….……… 

 

Rekeningnummer: IBAN BE……………………  

 

Bent u eigenaar of huurder van het gebouw?  

 Eigenaar 

 Huurder (in dit geval moet de eigenaar mee voor akkoord ondertekenen) 

 

Is het gebouw een woning, een bedrijfsgebouw of gemengd? 

 Woning  

 Bedrijfsgebouw 

 Gemengd 

 

Bouwjaar: …………………………………… 
 

OMSCHRIJVING INSTALLATIE 

Adres van de plaats waar de zonne-installatie geplaatst zal worden:  

 Idem als adres aanvrager 

 ………………………………………………………… 

Is de bouwvergunning reeds aangevraagd ?    

(enkel voor collectoroppervlakte > 20 % van de totale dakoppervlakte) 

 ja, wanneer? …………………………………………. 

 neen 

 

Betreft het een installatie voor de verwarming van: 

 sanitair water 

 gebouw 

 

Oppervlakte van de collector: …………………m
2 
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Inhoud van het voorraadvat: …………………. Liter 

 

Type na verwarming: 

 aardgas 

 stookolie 

 elektriciteit 

 

Oriëntatie van de collector: ……………………………..(vb. Zuid = 0 , Oost = - 90 ,Zuid-west = + 45 ) 

 

Helling van de collector: …………………………………(vb. horizontaal = 0 ,verticaal = 90 ) 

 

Kostprijs (inclusief plaatsing en BTW): …………………(zie bijgevoegde offerte) 

 

Voorgenomen periode van plaatsing: …………………… 

 

Zijn er nog andere premies aangevraagd ? 

 neen 

 ja, bij welke instanties?  

 

Datum ………………… 

VOOR AKKOORD, 

De aanvrager,        

 

 

 

AANVRAAG IN TE DIENEN BIJ DIENST OMGEVING – ADMINISTRATIEF CENTRUM – 

PASTORIJSTRAAT 1  – 2830 WILLEBROEK – omgeving@willebroek.be – 03 866 90 50 

 

 

Bijlage:  

 Hydraulisch schema (dit is een plan met aanduiding van de collectoren, voorraadvat en 

naverwarming) 

 Kopie factuur 

 Liggingsplan (dit schets de ligging van de collectoren t.o.v. de eigen woning en de eventuele 

naburige woningen of bomen die kunnen aanleiding geven tot schaduw) 

 

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk reglement  

(www.willebroek.be: Digitaal loket – Bouwen en Wonen – Dienst Omgeving) 

 

 

 

 

 

 

 

Technisch nazicht van de installaties door de gemeente 

 

mailto:omgeving@willebroek.be
http://www.willebroek.be/
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Technisch nazicht op basis van de code van goede praktijk voor de installatie van zonneboilers 

en/ of een fotovoltaïsch systeem 

 

Plaatsbezoek d.d.: 

…………………………………………………………………………………………………...... 

Type systeem: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Naam leverancier: ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Beoordeling van de algemene bepalingen voor uitvoering (zie code van goede praktijk) 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

De Installatie voldoet aan de code van goede praktijk: 

 

□ JA 

□ NEEN 

Zoniet reden:  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

De installatie werd uitgevoerd zoals beschreven in de offerte? 

 

□ JA 

□ NEEN 

 

Advies verleend op (datum): 

……………………………………………………………………………………………………… 

Door (naam en graad): 

……………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening: 

 

 

(aan te vullen door gemeentelijke ambtenaar) 

 
Gemeentelijke premie bedraagt: € …………………………………………………………………………. 
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REGLEMENT VOOR ZONNEBOILER 

 

Artikel 1  
 
Binnen de kredieten van de door de hogere overheid goedgekeurde begroting wordt een 
subsidie verleend voor de aankoop van een zonneboiler: 

 15 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een systeem voor de 
verwarming van sanitair water of van gebouwen, met een maximum van € 250 per adres 

 De premie kan slechts eenmaal per adres worden toegepast. 

 Indien het aantal aanvragen het totaal in de begroting voorziene bedrag overstijgt, zal 
het toekennen van de premies verlopen in functie van de datum van aanvraag tot uitputting 
van het totaal in de begroting voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar. 
 
Artikel 2 
 
De volgende installaties komen in aanmerking voor het bekomen van een premie: 
zonnecollectoren en zonneboilers, enkel installaties die geplaatst worden in regelmatig 
vergunde woningen en bedrijfsgebouwen die volledig op het grondgebied van Willebroek 
liggen komen in aanmerking. 
 
Artikel 3 
 
Deze toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies van om het 
even welke instelling of overheid, op voorwaarde dat het totale bedrag van de bekomen 
premies 90 % van de gemaakte kosten niet overschrijdt. Indien dit percentage overschreden 
wordt, zal het bedrag van de gemeentelijke premie verminderd worden tot een gecumuleerde 
subsidie van 90 %.  
 
Artikel 4 
 
De premie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het 
(laten) plaatsten van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend: 

 de eigenaar van het gebouw 

 de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor 
akkoord heeft ondertekend 
 
De premie wordt enkel toegekend bij verbouwingen van bestaande woningen1 
 
Artikel 5 
 
De plaatsing moet geschieden in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, 
verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap. 
 
Artikel 6 
 
De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Willebroek op een door 
de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier. 
 

                                                 
1
 Een bestaande woning is minstens 3 jaar aangesloten op het distributienet elektriciteit. 
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Artikel 7 
 
De aanvraag tot subsidie gebeurt in twee stappen, zodat de aanvrager nog voor de 
investeringsbeslissing (dus voor de bestelling) zekerheid heeft over de subsidie.  
Eerst wordt het aanvraagformulier samen met een gedetailleerde offerte van een erkende 
installateur ingediend.  
Binnen de 15 werkdagen wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld: 
 
- of de subsidie niet werd goedgekeurd, met motivering (omdat de budgetten voor 
dat jaar opgebruikt zijn, of omdat de offerte niet beantwoordt aan de geest van dit reglement, 
of omdat er onvoldoende garanties zijn voor de kwaliteit). Er kan steeds een nieuwe 
aanvraag worden ingediend. Om in aanmerking te kunnen komen moet er degelijk rekening 
gehouden zijn met de motivering van de vorige weigering. 
- of de subsidie principieel werd goedgekeurd: op dat ogenblik kan worden 
overgegaan tot de uitvoering van de installatie 
 
Nadat de installatie volledig is uitgevoerd volgens de offerte en bedrijfsklaar is, en ten laatste 
4 maanden na principiële goedkeuring van het gemeentelijke subsidiedossier (voor PV: 9 
maanden na goedkeuring van het subsidiedossier bij de gemeente, de overheid en de 
elektriciteitsproducenten), kunnen de facturen worden ingediend bij dezelfde instantie die ook 
het aanvraagdossier beheert, zodat kan worden overgegaan tot de beslissingsprocedure voor 
de uitbetaling.  
 
Artikel 8 
 
De subsidie zal binnen een redelijke termijn na indienen van de facturen worden uitbetaald na 
beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.  
Het College van Burgemeester en Schepenen behoudt zich het recht om uitbetaling van de 
subsidie te weigeren, te verminderen of uit te stellen indien de installatie niet beantwoordt aan 
de offerte. Bij deze beslissing zal het college zich laten leiden door het rapport dat opgesteld 
werd na een bezoek ter plaatse door een bevoegde persoon die door het gemeentebestuur 
werd aangeduid.  
De aanvrager wordt van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen 
schriftelijk in kennis gesteld.  
 
Artikel 9 
 
De aanvrager verbindt zich ertoe om de installatie goed te onderhouden. De installatie moet 
tenminste 10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat van werking blijven op 
hetzelfde adres en kan onder geen beding verkocht of verwijderd worden. Om dit te 
controleren wordt door het gemeentebestuur een bevoegde persoon aangeduid. Deze 
persoon moet toegang krijgen tot de installatie. Bijkomende controles buiten de eerste 
controle na opstart zullen beperkt blijven tot het strikte minimum, enkel indien er aanleiding 
toe is en dit nadat de aanvrager schriftelijk op de hoogte is gebracht van dit bijkomend 
bezoek en de motivering. 
Indien aan een van deze voorwaarden niet voldaan is, zal van de toelagetrekkers een 
terugvordering worden geëist in evenredigheid met de nog resterende periode, te rekenen 
vanaf de vaststelling van de feiten. 
Indien de aanvrager van de subsidie ook huurder is van het betreffende gebouw, dan zijn er 
twee mogelijkheden: 
- ofwel wordt de eigenaar van het gebouw ook eigenaar van de installatie. Op hem zijn 
dan de bepalingen in artikel 9 van toepassing. 
- ofwel wordt de installatie (enkel geldig voor zonneboiler) door de huurder 
meegenomen naar een nieuw adres. In dat geval blijven de bepalingen in artikel 9 voor hem 
van toepassing. Bij verhuis binnen de gemeente dient de installatie wel binnen een redelijke 
termijn te worden heropgestart. 


