Gemeenteraad van 27november 2017
Subsidiereglement Energiepremies
__________________________________________________________________________________
De gemeenteraad,
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 23 februari 2015 tot de ondertekening van
de Burgemeestersconvenant;
Overwegende dat de gemeente Begijnendijk zich hierdoor engageert om tegen 2020 een CO2reductie van minstens 20% te realiseren;
Gelet op de goedkeuring van het klimaatplan voor de gemeente Begijnendijk door de gemeenteraad
d.d. 20 februari 2017;
Overwegende dat de helft van al de CO2-uitstoot in de gemeente Begijnendijk (52,95%) ontstaat ten
gevolge van particuliere (residentiële) woningen en het aldus nuttig is inwoners extra te stimuleren tot
het energiezuinig maken van hun woning;
Gelet op het feit dat ter realisatie van doelstelling 1 van het klimaatplan, zijnde ‘Energie-efficiënte
gebouwen, installaties en voorzieningen’, tegen 2020 een te bereiken CO 2-reductie van 3.523
tonvooropgesteld is en dat ter bereiking van deze doelstelling acties nodig zijn ter sensibilisatie van de
burgers;
Overwegende dat de toekenning van energiesubsidies kadert binnen doelstelling 1 van het
klimaatplan, meer bepaald actie 3 ‘Sensibilisatie aangaande mogelijke energie besparende
maatregelen/energierenovaties: particuliere woningen’;

BESLUIT:
Artikel 1.
De gemeenteraad van Begijnendijk beslist om binnen de perken van de voorziene kredieten een
subsidie te verlenen voor volgende energiebesparende maatregelen voor bestaande woningen:
-

-

-

-

dakisolatie door aannemer of zelf aangebracht (Rd-waarde = minimum 5 m²K/W)
zoldervloerisolatie door aannemer of zelf aangebracht (Rd-waarde = minimum 5 m²K/W)
buitenmuurisolatie langs buitenzijde door aannemer (Rd-waarde = minimum 3,3 m²K/W)
na-isolatie van spouwmuur door aannemer (lambda-waarde van het isolatiemateriaal is
hoogstens 0,065 W/mK, de volledige spouw moet worden opgevuld en moet minstens 5 cm
dik zijn + de aanvraag moet een verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1 bevatten,
aan te vragen door de aannemer bij de Vlaamse overheid)
isolatie van vloer op volle grond door aannemer (Rd-waarde = minimaal 2 m²K/W - het aantal
centimeter dat nodig is om de Rd-waarde te halen, hangt af van het type materiaal dat
gebruikt wordt)
isolatie van kelderplafond door aannemer (Rd-waarde = minimaal 2 m²K/W - het aantal
centimeter dat nodig is om de Rd-waarde te halen, hangt af van het type materiaal dat
gebruikt wordt)
hoogrendementsbeglazing door aannemer (warmtedoorgangscoëfficiënt Ug = maximaal 1,1
W/m²K).

Hierbij wordt rekening gehouden met volgende bijkomende elementen:
-

Een bestaande woningwordt gedefinieerd alseen privéwoning van minstens 10 jaar oud, dit te
rekenen vanaf de aan de gemeente gemelde aanvangsdatum der werken.
Nieuwbouwwoningen, herbouw en uitbreiding van een bestaande woning en grondige
verbouwingen die aan de E-peileisen moeten voldoen, komen niet in aanmerking.
In situ gespoten isolatie komt niet in aanmerking voor na-isolatie van spouwmuren, dak- en
zoldervloertoepassingen.

-

Aanvragen voor dak- en zoldervloerisolatie komen enkel in aanmerking indien eveneens een
dampscherm geplaatst wordt (een essentieel onderdeel voor de effectiviteit van de isolatie).
Bij gebruik van isolatieplaten dienen deze zorgvuldig afgetapet te worden.

De nodige kredieten worden voorzien in budgetwijziging-4 onder actie 1419-33103: ‘Klimaatplan’.
Artikel 2.
Enkel energiebesparende maatregelen geplaatst in regelmatig vergunde woningen en volledig op het
grondgebied van de gemeente Begijnendijk gelegen, komen in aanmerking voor de gemeentelijke
subsidie.
Artikel 3.
De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten)
uitvoeren van de energiebesparende maatregelen waarvoor de aanvraag wordt ingediend:
- hetzij als eigenaar van het gebouw;
- hetzij als gebruiker of huurder van het gebouw, mits de eigenaar het aanvraagformulier mede
voor akkoord heeft ondertekend.
Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie toe aan de vereniging van medeeigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele investeerder
voor werkzaamheden aan de private delen.
Artikel 4.
De subsidie voor dakisolatie, spouwmuurisolatie, buitenmuurisolatie en vloerisolatie (isolatie van vloer
op volle grond, zoldervloerisolatie of kelderplafondisolatie)bedraagt:
- € 1,00per m² met maximum van € 200,00.
Voor hoogrendementsbeglazing bedraagt de subsidie:
€ 2,00 per m² met een maximum van € 200,00.
Artikel 5.
De bedragen en oppervlaktes vermeld in art. 4 gelden per soort isolatie voor dakisolatie,
spouwmuurisolatie, buitenmuurisolatie, vloerisolatie (isolatie van vloer op volle grond,
zoldervloerisolatie of kelderplafondisolatie) en hoogrendementsbeglazing.
Artikel 6.
Deze subsidie is cumuleerbaar met andere subsidies voor het uitvoeren van energiebesparende
maatregelen, verleend door de netbeheerder, de Vlaamse overheid,...
Artikel 7.
De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur op een door de gemeente ter
beschikking gesteld aanvraagformulier. Voor verschillende energiebesparende maatregelen mag één
aanvraagformulier worden ingevuld.
Artikel 8.
De premieaanvraag is alleen geldig samen met volgende bijlagen:
- een kopie van alle aankoopfacturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma-factuur)
van de gebruikte materialenmet vermelding van al de relevante gegevens: merk, type, soort,
het aantal m², relevante isolatiekenmerken (Rd-waarde, Ug-waarde, dikte, lambda-waarde,…),
de kostprijs van het materiaal en de plaatsing, de datum van plaatsing;
- voor dak- en zoldervloerisolatie een kopie van aankoopfactuur dampscherm of (bij gebruik van
isolatieplaten) luchtdichte tape + fotomateriaal op basis waarvan oordeelkundige afdichting
van het dampscherm aangetoond wordt (zowel bij overgangen als ter hoogte van de muren);
- een attest van de aannemer (indien van toepassing);
- voor isolatie van de spouwmuur bevat de premieaanvraag eveneens een kopie van de
"Verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1" (aan te vragen door de aannemer aan de
Vlaamse overheid).

Artikel 9.
Het college van burgemeester en schepenen is gelast met de uitvoering van dit gemeentelijk
subsidiereglement en beslist over de toekenning van de subsidie binnen de perken van de voorziene
kredieten.
Artikel 10.
Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid ter kennisgeving worden overgemaakt
Artikel 11.
Het aangepaste subsidiereglement voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen van
bestaande woningen gaat in vanaf 1 januari 2018.

