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AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN 

SUBSIDIE VOOR HET PLAATSEN VAN MUURISOLATIE  

 

ONDERWERP AANVRAAG 
 

- type isolatie: 

 buitenmuurisolatie 

 spouwmuurisolatie  

- geïsoleerde oppervlakte: …….. m² 

 

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER 
 

- Naam: ………………………………………………………………………………………… 

- Adres: ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

- Telefoon (overdag): …………………………………………………………………………... 

- E-mail: ………………………………………………………………………………………... 

- Rekeningnummer: IBAN BE        

- Rijksregisternummer: . . - .  (linksboven 

achterzijde identiteitskaart) 

 

UITVOERINGSADRES 
 

- Straat: ………………………………………………………………………………………… 

- Nr.: ………………………………………………………………………………………… 

- Bent u eigenaar of huurder van het gebouw? 

 Eigenaar 

 Huurder (in dit geval moet de eigenaar voor akkoord mee 

ondertekenen) 
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- Is het gebouw een woning, een bedrijfsgebouw of gemengd? 

 Woning 

 Bedrijfsgebouw 

 Gemengd 

 

IS UW DOSSIER COMPLEET? 
 

Deze documenten zijn verplicht toe te voegen: 

 een kopie van de brief: toekenning subsidie voor muurisolatie door Fluvius 

met vermelding van het subsidiebedrag; 

 een bewijs van uitbetaling van de subsidie voor muurisolatie door Fluvius 

(kopie bankrekeninguittreksel).  

 

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het van kracht 

zijnde subsidie-reglement voor het plaatsen van muurisolatie en verbindt zich 

ertoe dit strikt na te leven. 

 

 

Te ……………………. 

Datum: ………………. 

 

Handtekening eigenaar      Handtekening 

aanvrager 

 

……………………….      ………………………… 

 

Te verzenden aan het gemeentebestuur van Wetteren, Team 

Grondgebiedszaken, Rode Heuvel 1 te 9230 Wetteren. 

Maximum behandeltermijn dossier: 3 maanden 



  

3 
 Subsidiereglement muurisolatie– gemeenteraadsbeslissing van 2 juli 2015 

 

 

 

 

VAK IN TE VULLEN DOOR DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIE 

 

Datum ontvangst aanvraag:          
  

Gemeentelijk subsidiebedrag: 

*indien buitenmuurisolatie:  m² x € 10,00 / m² = €   
                max. € 650  

*indien spouwmuurisolatie:  m² x € 4,00 / m² = €   
                max. € 350 

         Datum dagorde CBS:         
 

Goedgekeurde subsidie:  €   

 

 



  

4 
 Subsidiereglement muurisolatie– gemeenteraadsbeslissing van 2 juli 2015 

Subsidiereglement voor het plaatsen van muurisolatie 
 

Artikel 1: Premie 

Binnen de kredieten van de door de gemeente en hogere overheid 
goedgekeurde begroting, voorzien op algemene rekening 6491000 en 
beleidsitem 035000,  wordt aan particulieren een subsidie verleend voor het 
plaatsen van muurisolatie in bestaande woningen.  

Deze subsidie bedraagt: 

1. € 4 / m² spouwmuurisolatie met een maximum van 350 euro per adres; 

2. € 10 / m² buitenmuurisolatie met een maximum van 650 euro per 
adres. 

 

Artikel 2: Voorwaarden 

1. De gemeentelijke premie wordt gekoppeld aan de voorwaarden van de 
netbeheerder, o.a.: 

a. De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of 
woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Fluvius vóór 
01/01/2006 of met een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning 
vóór 1/1/2006. Herbouw, uitbreiding van bestaande bouw en grondige 
verbouwingen die aan de E-peileisen moeten voldoen, komen niet in 
aanmerking. 

b. De minimum Rd-waarde (warmteweerstand) voor buitenmuurisolatie 
bedraagt 2 m²K/W. 

c. De spouw heeft een minimale breedte van 50 mm. De maximum 
lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal voor 
spouwmuurisolatie bedraagt 0,065 W/mK en de volledige spouw moet 
worden gevuld. 

d. De spouwmuur- of buitenmuurisolatie moet door een aannemer 
geplaatst zijn. 

2. De premie kan slechts éénmaal voor de levensduur van het gebouw 
worden aangevraagd. 
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3. Enkel muurisolatie die geplaatst wordt in wettelijk vergunde gebouwen die 
volledig op het grondgebied van Wetteren liggen, komen in aanmerking 
voor subsidie. 

4. De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient 
gerechtigd te zijn tot de uitvoering van de werken waarvoor de aanvraag 
wordt ingediend. Als gerechtigd worden beschouwd: 

a. de eigenaar van het gebouw; 

b. de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het 
aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend. 

5. De plaatsing gebeurt conform de geldende wetten, reglementeringen, 
verordeningen en code van goed vakmanschap. 

6. De toelage kan gecumuleerd worden met andere renovatiepremies.  

 

Artikel 3: Procedure  

1. De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van 
Wetteren op een door de gemeente ter beschikking gesteld 
aanvraagformulier. 

2. Als bijlage bij het volledig ingevuld aanvraagformulier wordt het schrijven 
gevoegd van de netbeheerder (Fluvius), waarbij de premie wordt 
goedgekeurd en het bedrag bepaald, en een bewijs van uitbetaling van 
deze premie (bv. rekeninguitreksel).  

3. De aanvragen worden ingediend bij het gemeentebestuur ten laatste twee 
maanden na datum van uitbetaling van de premie door Fluvius. Enkel 
aanvragen waarvoor de premie van Fluvius werd uitbetaald na het in 
werking treden van het gemeentelijk subsidiereglement voor muurisolatie 
worden aanvaard.   

4. De aanvrager geeft, door ondertekening van het aanvraagformulier, aan de 
gemeente Wetteren de toestemming om de correctheid van de 
isolatiewerken na te gaan en indien nodig contact op te nemen met de 
firma die de isolatie heeft geplaatst. Indien de werken niet stroken met de 
gegevens uit de subsidieaanvraag, kunnen reeds uitbetaalde subsidies 
worden teruggevorderd. 

5. De aanvrager ontvangt zowel bij toekenning als bij weigering een 
gemotiveerd schrijven van de gemeente. Indien de subsidieaanvraag werd 



  

6 
 Subsidiereglement muurisolatie– gemeenteraadsbeslissing van 2 juli 2015 

geweigerd, kan er steeds een nieuwe aanvraag worden ingediend, waarbij 
werd rekening gehouden met de eisen van de vorige weigering. 

6. Indien het aantal aanvragen het totaal in de begroting voorziene bedrag 
overstijgt, zal het toekennen van de subsidies verlopen in functie van de 
datum van aanvraag tot uitputting van het totaal in de begroting voorziene 
bedrag voor het betrokken dienstjaar. 

 

Artikel 4: Geldigheid 

Dit subsidiereglement voor het plaatsen van buitenmuur- en 
spouwmuurisolatie treedt in werking op 15 juli 2015. 
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