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SUBSIDIEREGLEMENT GROENDAKEN STAD KORTRIJK 
 
 
Inleiding 
 
In het Plan Nieuw Kortrijk neemt de Stad Kortrijk het engagement om de stad betaalbaar en kwali-
teitsvol te maken.  De kwaliteit van bestaande woningen en buurten moeten beter. 
Renovaties die de veiligheid, het basiscomfort en de energiezuinigheid bevorderen, verdienen onder-
steuning met gerichte premies. 
 

Artikel 1 – de premie 

Met ingang van 31 maart 2014 wordt onder de hierna beschreven voorwaarden een premie verleend 
voor het voor het aanleggen van een groendak. 
 
De bovenstaande premie kan slechts éénmaal per gebouw en kadastraal perceel worden toegekend.  
De gemeentelijke premie wordt verleend in het geval dat geen stedelijke, provinciale of gewestelijke 
verordening de aanleg van een groendak verplicht. 
Voor de subsidiëring van de aanleg van een groendak komen alle particulieren in aanmerking, alsook 
bedrijven, vzw’s en verenigingen gevestigd in Kortrijk. 

 
Artikel 2 – Toekenningsvoorwaarden 

De premie heeft betrekking op de aanleg van een groendak dat voldoet aan de volgende voorwaar-
den: 

• Het groendak is gelegen op het grondgebied Kortrijk, en heeft een permanent karakter. 
• Mislukte aanplantingen dienen hersteld te worden. 
• De aanlegger engageert zich om minimum tien jaar lang het groendak in goede staat te be-

houden. 
• In de gevallen waar een bouwvergunning voor de aanleg van het groendak nodig is, kan de 

subsidie alleen worden toegekend als de vergunning verkregen werd. 
• Onder een groendak wordt verstaan: een extensief of intensief groendak, dat minimaal be-

staat uit een wortel- en waterkerende laag, een draineerlaag, een substraatlaag en een ve-
getatielaag. 

Artikel 3 – het premiebedrag 

Het bedrag van de premie is 25,00 euro per vierkante meter aangelegd groendak, met een minimum 
van 6 m² (150,00 euro) en een maximum van 500,00 euro. 
Bovendien wordt het subsidiebedrag beperkt tot de werkelijke kosten (bewezen op factuur of aan-
koopbewijs) voor de aanleg van het groendak. 
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Artikel 4 – hoe aanvragen 

De premie wordt vóór de aanvang van de werken ofwel digitaal aangevraagd via 
www.kortrijk.be/groendak ofwel in het stadhuis (Team Bouwen, Milieu en wonen) tijdens de ope-
ningsuren door het invullen en ondertekenen van het aanvraagformulier.  Binnen de 3 weken na de 
aanvraag wordt de aanvrager op de hoogte gesteld van het feit of hij/zij in aanmerking komt. 
 
Een kopie van de factuur (van de aannemer of van de aangekocht materialen), samen met foto’s van 
voor en na de werken (liefst digitaal) worden dan bezorgd na uitvoering van de werken. 
Het dossier moet volledig zijn binnen het jaar na de aanvraag. 
 
Team Bouwen, Milieu en Wonen 
Grote Markt 54 
8500 Kortrijk 
bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be 
 
Artikel 5 – de uitbetaling - controle 

Bij goedkeuring via beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt de premie uitbe-
taald, voor zover middelen ter beschikking zijn op de daartoe voorziene kredieten. 
Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de subsidie zal een door de gemeente gemachtigde in-
stantie of ambtenaar zich er van vergewissen dat aan de voorwaarden van het subsidiereglement 
voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het 
is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog 
voor de subsidie in aanmerking te komen. 
De datum van ontvangst van het subsidiedossier geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste indie-
ners voorrang krijgen. 
 


