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Klimaatsubsidie verenigingen 

Artikel 1 - Doelstelling 
Stad Izegem wil haar verenigingen stimuleren om maatregelen / acties te nemen en uit te voeren die 
het Izegems klimaatbeleid (https://klimaatplan.izegem.be/) ondersteunen. Energiebesparende en  
adaptatiemaatregelen worden hierbij aangemoedigd. 
 
Concreet: Stad Izegem wil verenigingen hulp bieden bij het bouwen of verbouwen van hun lokaal* 
en/of terrein** met het oog op energiebesparing en adaptatie. 

*Onder een lokaal wordt verstaan een gebouw, of een gedeelte ervan, met bijhorende 
functies, dat door een Izegemse vereniging in gebruik wordt genomen in functie van de 
kernactiviteit van haar werking. 
**Onder een terrein wordt verstaan een vlakte in openlucht, of een gedeelte ervan, met 
bijhorende functies, dat door een Izegemse vereniging in gebruik wordt genomen in functie 
van de kernactiviteit van haar werking. Het terrein moet op Izegems grondgebied gelegen 
zijn. 

Artikel 2 - Budget 
Voor deze klimaatsubsidie wordt een afzonderlijk krediet (25.000 euro per jaar vanaf 2022) in het 
stadsbudget ingeschreven.  Hiermee kunnen één of meerdere projecten betoelaagd worden. 

Artikel 3 - Voorwaarden  
1. De aanvrager is een Izegemse en door de stad erkende vereniging die voldoet aan de 

voorwaarden zoals gesteld in het gemeentelijk betoelagingsreglement voor aankoop, 
verbouwen en uitvoeren van onderhoudswerken aan gebouwen bestemd voor het Izegemse 
jeugd-, sport- en cultuurwerk. 

2. Wie een subsidie aanvraagt, dient een begeleidingstraject te volgen. 
o Eenvoudige dossiers (kostprijs beneden 2.500 EUR  incl. BTW): Verplicht advies van 

de Woondienst. De vereniging krijgt op die manier een duidelijk beeld wat de 
mogelijkheden zijn. 

o Complexe dossiers (kostprijs vanaf 2.500 EUR incl. BTW):  Verplichte deelname aan 
een traject “Verenigd voor het klimaat” of gelijkaardig. Dit houdt onder meer een 
infosessie, een duurzaamheidscan en energie-audit* in.  

https://klimaatplan.izegem.be/


*Een audit resulteert in een rapport waarin mogelijke maatregelen naar voor worden 
geschoven. Per maatregel kan een inschatting gemaakt worden naar kostprijs, efficiëntie en 
terugverdientijd.  
→ In het traject van een complex dossier moeten ook de mogelijke quick wins van een 
eenvoudig dossier onderzocht worden.  

3. De werken moeten het energieverbruik aanzienlijk verlagen en hebben een 
terugverdieneffect en/of zijn klimaatadaptief. 

4. De vereniging monitort vanaf het bekomen van de subsidie haar verbruiksgegevens aan de 
hand van het online instrument van Energie ID .   

5. De vereniging moet participatie organiseren over de klimaatvoorstellen met de leiding, leden 
en ouders.  

Artikel 4 - Aanvragen 
1. De aanvraag gebeurt online via het geijkte aanvraagformulier en moet uiterlijk tegen 1 

oktober van het lopende jaar worden ingediend. 
2. Bij de aanvraag zal de begunstigde alle documenten aan het College van Burgemeester en 

Schepenen voorleggen. Deze zijn minimaal: 
a. Een plan / overzicht van de werken met een korte beschrijving 
b. Verantwoording en motivering van de noodzaak of opportuniteit van de werken 
c. Een tijdsraming van de uitvoering van de werken 
d. Afschriften van de nodige bewijzen inzake eigendom, erfpacht, recht van opstal of 
huur 
e. Een gedetailleerde raming van de kosten 
f. Verslag van het participatiemoment 
g. Bij complexe dossiers wordt eveneens een beschrijving / berekening van het 
terugverdieneffect en/of het klimaatadaptief effect voorgelegd.  

3. Door het insturen van het aanvraagformulier verklaren de aanvragers zich akkoord met het 
reglement en de opgelegde voorwaarden. 

Artikel 5 - Subsidiebedrag 
1. De subsidie bedraagt 75% van de kosten na aftrek van de terugvorderbare BTW met een 

maximum van 25.000 euro. 
2. De subsidie wordt uitbetaald na het voorleggen van de facturen. 
3. Deze subsidie is cumuleerbaar met andere gemeentelijke subsidies. 

Artikel 6 - Welke kosten komen in aanmerking? 
1. Voor het bepalen van het subsidiebedrag komen in principe alle bewezen kosten voor de 

uitvoering van de werken in aanmerking. 
2. Voor eenvoudige dossiers worden ter illustratie en niet -limitatief volgende kosten 

opgelijst: 

• (Versnelde) aankoop digitale meter om verbruik te monitoren 

• Onderhoud en correctie afstelling toestellen door professional 

• Isoleren van leidingen 

• Vervangen lampen door LED-lampen 

• Installatie schakelklok (timer) 

• Aankoop en installatie “afwezigheidsmelders” (i.p.v. drukknoppen) 

• Beheer afvalstromen  

• Installatie / vervanging deurpomp 
 



3. Voor complexe dossiers worden ter illustratie en niet -limitatief volgende kosten 
opgelijst: 

• Bouwkundige ingrepen 
o Isolatie bouwschil (vloer / dak / gevel) 
o Plaatsen hoogrendementsglas 

• Technieken 
o Verwarming 
o Warm water/sanitair water/regenput 
o Verlichting 
o Ventilatie 
o Hernieuwbare energie (warmtepomp, zonneboiler, PV-panelen, …) 
o Grootverbruikers  

• Klimaatadaptief 
o Groendak (verkoeling) 
o Vergroenen / aanplant bomen, bosgoed of kleine landschapselementen 
o Ontharding 
o Aanleg poel/wadi/waterbuffer 

 Artikel 7 
Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit klimaatreglement. 

Artikel 8 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving overgemaakt 
worden aan de financieel directeur. 
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