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1. Het reglement treedt in werking vanaf 01.07.2013 

 

Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten op het budget van Stad 

Harelbeke wordt een subsidie verleend voor de aankoop van duurzaam 

geëxploiteerd hout zoals bedoeld in artikel 3. De subsidies worden toegekend 

overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de 

toekenning en de aanwending van sommige toelagen én volgens de voorwaarden 

en modaliteiten zoals hierna vastgesteld. 

De factuurdatum geldt hierbij als bewijs voor de datum van uitvoering van de 

werken. 

 

2. Toepassingsgebied 

 

Voor subsidiëring komen particulieren en door de Stad Harelbeke erkende 

verenigingen in aanmerking. Toepassingen voor het uitbaten van een commerciële 

activiteit worden uitgesloten. Het onroerend goed waarvoor de aanvraag wordt 

ingediend, moet op Harelbeeks grondgebied liggen. 

Indien de aanvrager geen eigenaar is van het onroerend goed waarop de aanvraag 

van toepassing is, dient de eigenaar het subsidieaanvraagformulier mee te 

ondertekenen. 

Zowel (ver)nieuwbouw als renovatie komen in aanmerking. 

 

3. Voorwaarden 

 

1. Het hout heeft het FSC-label (FSC is de afkorting voor Forest Stewardship 

Council) of het PEFC-label (PEFC staat voor Programme for the Endorsement of 

Forest Certification). Van deze labels stelt het Agentschap Natuur en Bos dat ze 

voldoen aan door hen gehanteerde criteria voor duurzaam bosbeheer waarin 

rekening wordt gehouden met zowel sociale, ecologische als economische waarden. 

 

2. Het hout is niet chemisch geïmpregneerd (preventief chemisch verduurzaamd). 

 

3. De subsidie is geldig voor de hierna opgesomde toepassingen in duurzaam 

geëxploiteerd hout: 

 

o Binnenschrijnwerk 

 Ramen 

 Deuren 

 Massieve (volhouten) vloeren 

 Plafonds 

 Trappen 

 

o Buitenschrijnwerk 



 Ramen 

 Deuren en poorten 

 Gevelbekleding 

 

o Daktimmerwerk 
 

o Houtskeletbouw 
 

o Niet verplaatsbare houten tuinconstructies 

 Pergola’s 

 Tuinhuizen 

 Carports 

 Terras 

 Hekwerk 

 

Uitgesloten zijn: 

o (tuin)meubelen 

o dierenhokken 

o andere verplaatsbare toepassingen 

o verlijmde houten plaatmaterialen en laminaatvloeren. 

 

De subsidie bedraagt 15 % van de totale kostprijs van het hout (inclusief btw) met 

een maximum van 500 EUR per adres. Per locatie kan men slechts éénmaal van de 

subsidie genieten. 

 

Indien bij een eerste aanvraag geen aanspraak gemaakt kan worden op het 

maximum subsidiebedrag van 500 EUR, dan kunnen later nog nieuwe aanvragen 

ingediend worden tot het maximum subsidiebedrag bereikt is. Het mag daarbij om 

verschillende werken gaan (bv. vloeren en ramen), maar ook om dezelfde soort 

werken (bv. ramen vooraan en ramen achteraan) die in de tijd gespreid worden. 

 

De totale kostprijs van het hout (inclusief btw) dient per aanvraag wel minimaal 

500 EUR te bedragen. Om aan dit minimumbedrag te komen, kunnen meerdere 

facturen in één aanvraag gecombineerd worden. 

 

4. De subsidieaanvraag kan pas ingediend worden van zodra alle werken waarvoor 

subsidie aangevraagd wordt, uitgevoerd zijn met het oog op controle op de 

uitvoering. 

 

5. Deze subsidie kan gecombineerd worden met andere subsidies. 

 

4. Procedure 

 

1. Het college is bevoegd om de subsidieaanvragen te behandelen. 

 

2. De subsidieaanvraag wordt ingediend bij de Stad Harelbeke, t.a.v. de 

Milieudienst. Dit gebeurt met het subsidieaanvraagformulier. Bij het 

aanvraagdossier dienen de kopieën van de gedetailleerde facturen van de 

handelaar en/of aannemer gevoegd te worden. Op deze facturen wordt duidelijk 

vermeld: 

 dat het gaat om gelabelde producten (FSC of PEFC) 

 om welke hoeveelheden het gaat 

 welke houtsoort het betreft 



 het Chain of Custody (CoC) nummer van het bedrijf dat rechtstreeks factureert 

aan de subsidieaanvrager 

 het adres waarop de werken zijn uitgevoerd 

 de naam van de aanvrager 

 prijsopgave van het gelabeld hout zelf (dus excl. plaatsing en andere 

materialen). 

 

3. De Milieudienst kan overgaan tot een plaatsbezoek om te oordelen of de 

aanvrager in aanmerking komt voor subsidie. 

 

4. De Milieudienst adviseert het college om al dan niet subsidie toe te kennen. 

 

5. Het college neemt een beslissing met betrekking tot het uitbetalen van de 

subsidie. Bij goedkeuring wordt de subsidie uitbetaald aan de aanvrager. 

 

6. De aanvrager wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. Indien blijkt dat 

de voorwaarden niet zijn nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden en 

wordt de aanvrager daarvan 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. 

 

5. Budget 

 

De datum van indienen van de subsidieaanvraag geldt als opvolgingsdatum waarbij 

de eerste indieners voorrang krijgen. 

Indien het aantal aanvragen het totaal in het budget voorzien bedrag overstijgt, zal 

het toekennen van de subsidies verlopen in functie van de datum van aanvraag tot 

uitputting van het totaal in het budget voorziene bedrag voor het betrokken 

dienstjaar. De overige aanvragen worden betoelaagd via begrotingswijziging of 

verschoven naar het volgende jaar. 

 

6. Controle 

 

Het stadsbestuur behoudt het recht om zich ter plaatse te komen vergewissen van 

de situatie. De aanvrager verklaart zich akkoord de bevoegde stedelijke ambtenaar 

toegang te verlenen tot de woning met het oog op de controle van de werken. 

 

7. Weigering 

 

Indien de installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag heeft de 

Stad Harelbeke het recht om de gevraagde subsidie te weigeren indien het dossier 

niet in orde is. De toekenning van de subsidie betekent niet dat de Stad Harelbeke 

verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de materialen en/of de resultaten. 

 

Belangrijk: 

 
- Enkel de kostprijs van het hout zelf komt in aanmerking voor de subsidie. 

De kosten voor plaatsing of andere materialen zijn uitgesloten. Een voldoende 

gedetailleerde factuur moet worden voorgelegd. 
- Hout voor bouw en renovatie is meestal niet fysiek gelabeld. Controle op de 

duurzame herkomst kan enkel via correcte facturen en audits bij alle schakels in de 

handelsketen. Het Chain-of-Custody nummer is de garantie dat er bij een bedrijf 

niet méér duurzaam hout buiten gaat dan er binnen komt. Daarom dient het bedrijf 

dat factureert aan de eindklant zelf over een CoC-nummer te beschikken. 

Vóór de werken starten dient dus bij de handelaar of aannemer gecontroleerd te 

worden of hij aan beide eisen kan voldoen, om zeker te zijn dat de werken in 

aanmerking kunnen komen voor de subsidie. 

 



 


