
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR AANKOOP VAN HAKSELAARS  
           (goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zitting van 24 januari 2018) 
 
 
Art.1 : 
 
De Intercommunale Interrand verleent  een subsidie voor de aankoop van geluidsvriendelijke 
hakselaars. 

 
De betoelaging wordt slechts éénmalig per gezinssamenstelling of vereniging en enkel aan 
gedomicilieerden op het grondgebied van de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren toegekend of 
aan door deze gemeenten erkende socio-culturele, jeugd- of sportverenigingen. 
 
Art.2 : 
 
Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet de hakselaar voldoen aan de volgende eisen: 
       - maximum gegarandeerd geluidsvermogenniveau gemeten volgens de Europese richtlijn  
   2000/14/CE lager of gelijk aan 93 dB(A) 
       - minimum invoerdiameter : 30mm 
       - CE-markering 
 
Een aanvraag tot betoelaging is slechts geldig bij het terugbezorgen van het daartoe bestemde, volledig 
ingevulde aanvraagformulier aan de Intercommunale Interrand op adres J.B. Charlierlaan 78 te 1560 
Hoeilaart.   
 
Het is de Intercommunale Interrand en de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren toegestaan om 
de nodige controles te verrichten op de toekenningvoorwaarden van de betoelaging. Blijken de 
voorwaarden niet nageleefd, dan zal de toelage niet uitbetaald of teruggeëist worden. 
 
Art.3 : 
 
De subsidie bedraagt 10 % van het netto aankoopbedrag (zonder BTW) van de hakselaar, met een 
maximum van 100 euro per subsidiedossier. 
 
Subsidieaanvragen dienen te geschieden via het formulier in bijlage, en moeten vergezeld zijn van een 
factuur of gedetailleerd kassaticket, kopies uit de handleiding of gelijkwaardig die de eisen inzake 
aankoopdatum, geluidsvermogenniveau, minimale invoerdiameter en veiligheid (CE-label) aantonen. 
 
Art. 4 : 
 
De praktische regeling voor de aanvraag, controle en uitbetaling wordt toevertrouwd aan de zorgen 
van de administratieve diensten van de Intercommunale Interrand. 
 
Vooraleer over te gaan tot betaling zal op basis van een aanvraag tot betoelaging en de nodige 
bewijsstukken, de aanvraag ter beslissing worden voorgelegd aan voormelde diensten. De evaluatie en 
beslissing betreffende een betoelaging valt uiterlijk 2 maanden na indienen van een correcte aanvraag. 
 
Voormelde diensten behouden het recht alsnog de betoelaging voor aankoop van een nieuwe hakselaar 
te verwerpen. 
 
De betoelaging wordt uiterlijk 30 dagen na beslissing uitgekeerd. De Intercommunale Interrand zal de 
begunstigde geenszins intresten verschuldigd zijn voor een eventuele laattijdige betaling van de 
betoelaging. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Art.5 : 
 
Aanvragers van de subsidie dienen de hakselaar op het aangegeven adres te bewaren en mogen deze 
niet vervreemden binnen een periode van 5 jaar na de subsidieaanvraag. Het is de intercommunale 
Interrand toegestaan om de nodige controles te verrichten op de toekenningvoorwaarden van de 
betoelaging. Blijken de voorwaarden niet nageleefd, dan zal de toelage niet uitbetaald of teruggeëist 
worden, verhoogd met administratiekosten ten belope van 100 euro. 
 
Art. 6 : 
 
Ingeval de voorziene begrotingsmiddelen opgebruikt worden, behoudt de Intercommunale Interrand 
zich het recht om af te zien van verdere betoelaging bij aankoop van hakselaars. 
 
Art. 7 : 
 
Aanvragers van de subsidie dienen hun aanvraag, op straffe van verval, te doen uiterlijk binnen de 3 
maanden na de aankoop (factuurdatum) van hakselaars.   
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