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Zitting van 26.01.23

#Onderwerp : Premies ter aanmoediging van het gebruik van installaties met de daling van het
energieverbruik als doel - wijzigingen #

Openbare zitting

FINANCIËLE ZAKEN

Financiën

DE RAAD,
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikels 117 en 119;
Gezien de noodzaak om de bevolking te sensibiliseren voor de daling van de energieconsumptie;
Overwegende dat de nodige begrotingskredieten op artikel 87901/331-01 van de gewone dienst zijn
ingeschreven voor de toekenning van subsidies en rechtstreekse premies voor de gezinnen (nieuwe
energieën);
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 17 december 2021 betreffende de toekenning van
premies ter aanmoediging van het gebruik van inrichtingen met de daling van het energieverbruik als doel;
Aangezien de door de gemeente toegekende premies gekoppeld zijn aan de toekenning van een premie door
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of door één van zijn partners en aangezien de lijst van de betrokken
premies moet worden geactualiseerd;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
 
BESLUIT wat volgt:
 
Artikel 1
Binnen de perken van de door de Gemeenteraad voorziene kredieten in de gemeentelijke begroting, kan het
College van Burgemeester en Schepenen een premie toekennen voor de installatie van inrichtingen bedoeld
om energie te besparen, in woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente.
 
Artikel 2
§1. Met “premie” wordt in dit reglement bedoeld, de terugbetaling door de gemeente van een percentage van
de kosten voor aankoop en installatie van de middelen erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of
één van zijn partners, voor de toekenning van volgende premies, per (individuele of collectieve) woning,
betreffende volgende werken:
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A1 - Diensten en studies: energieaudit;
E3 - Dak: thermische dakisolatie
F1 - Gevels: thermische gevelisolatie;
G1 - Buitenschrijnwerk: plaatsing en vervanging van deuren en ramen;
G2 - Buitenschrijnwerk: herstelling en aanpassing van ramen;
H1 - Vloeren: thermische vloerisolatie;
J4 - Verwarming:  verwarming met warmtepomp;
J5 - Verwarming: lage temperatuurradiatoren;
J6 - Verwarming: temperatuurregeling;
J8 - Verwarming: zonneboiler;
J9 - Verwarming: warmtepompboiler;
M2 - Gecontroleerde mechanische ventilatie: ventilatiesysteem D.

§ 2. De gemeentelijke premie is verplicht cumulatief met een premie toegekend door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest of één van zijn partners. Ze wordt slechts toegekend op vertoon van het bewijs dat
een voorafgaande premie al toegekend werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of één van zijn
partners.
 
Artikel 3
De premie bedraagt 50% van het verschil tussen het bedrag van de gefactureerde werken en het bedrag van
de premie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of één van zijn partners, met een maximum van €250,00
per woning.
 
Artikel 4
De premie kan aangevraagd worden voor een woning gelegen op het grondgebied van de gemeente, door de
eigenaar, de titularis van een reëel recht gevestigd op een gebouw of door de beheerraad van de
gemeenschappelijke eigendom. De premie kan voor eenzelfde gebouw slechts éénmaal per jaar toegestaan
worden.
 
Artikel 5
Het premieaanvraagdossier moet binnen de vier maanden aan het College van Burgemeester en Schepenen
geadresseerd worden, te rekenen vanaf de datum van het bewijs dat een premie al toegekend werd door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest of één van zijn partners. Het premieaanvraagdossier moet bestaan uit het
ingevulde formulier en alle aanvullende elementen die erin vermeld worden:

origineel of fotokopie van de nominatieve factuur van de werken,
kopie van het betalingsbewijs (indien factuur niet is vereffend),
recto verso fotokopie van de identiteitskaart van de aanvrager of, voor de identiteitskaarten met

chip: een papierkopie van de informatie op de chip,
bewijs dat een voorafgaande premie al toegekend werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of

door één van zijn partners.

Artikel 6
De toekenning van deze premie maakt het mogelijk een vrijstelling te bekomen van de betaling van de
gemeentelijke retributie voor technische diensten en van de gemeentelijke belasting op de bezetting van de
openbare ruimte (zie reglement).
 
Artikel 7
Premies die werden uitbetaald op basis van onjuiste inlichtingen, zullen teruggevorderd worden, ongeacht de
eventuele gerechtelijke vervolging.
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Artikel 8
Er zal in de uitgave voorzien worden door middel van de kredieten ingeschreven op artikel 87901/331-01.
 
Artikel 9
De beraadslaging van 17 december 2021, bedoeld in de inleiding en die betrekking heeft op hetzelfde
onderwerp, wordt ingetrokken met uitwerking vanaf 1 januari 2023.
 
Artikel 10
Onderhavig reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2024.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.

1 bijlage
230126-A-xxx - Prime énergie.pdf

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.

In opdracht :
De Gemeentesecretaris, 
(g) Philippe Rossignol  

De Voorzitter van de Raad,  
(g) Marc Vande Weyer

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Sint-Agatha-Berchem, 27 januari 2023

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,

Philippe Rossignol  

De Burgemeester,

Christian Lamouline
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