
TECHNISCHE DIENST – MILIEU – AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL
ENERGIEGEBRUIK – GOEDKEURING

Voorgeschiedenis
De gemeenteraad (27 januari 2004) keurde het gemeentelijk subsidiereglement op rationeel
energiegebruik goed.

De gemeenteraad (27 februari 2007) keurde een gewijzigd gemeentelijk subsidiereglement op rationeel
energiegebruik goed

Feiten en context
De distributienetbeheerder biedt aan de gemeentebesturen de mogelijkheid om een overeenkomst af te
sluiten waarin wordt overeengekomen dat:

De aanvraag van de stedelijke toelage gebeurt  bij de distributienetbeheerder, moet voldoen aan
de technische voorwaarden gesteld door de distributienetbeheerder en is aanvullend op de premie
van de distributienetbeheerder.
De distributienetbeheerder bezorgt het stadsbestuur regelmatig een lijst met de goedgekeurde
aanvragen
Het stadsbestuur betaalt de in dit reglement vermelde toelages op basis van de lijst met de door
de distributienetbeheerder goedgekeurde aanvragen en de voorwaarden van dit reglement.

Deze regeling heeft als voordeel dat de burger maar één aanvraag moet doen voor zowel de subsidie van
de distributienetbeheerder als de subsidie van het stadsbestuur en er naar nog meer eenvormigheid in de
subsidiereglementen kan worden gestreefd. Verder zal deze regeling voor minder administratief werk
zorgen bij de stadsdiensten.

Een nieuw subsidiereglement biedt ook de mogelijkheid om het gebruik van ecologisch verantwoorde
bouwmaterialen extra aan te moedigen.

Juridische grond
Het Vlaams energierenovatieprogramma 2020 voorziet dat elke woning in Vlaanderen tegen 2020 moet
voorzien van dakisolatie, hoogrendementsglas en een energiezuinige verwarmingsinstallatie.
Samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013 met de Vlaamse overheid

Adviezen
Advies milieuraad van 15 oktober 2009

Argumentatie
Omwille van de beperkte budgettaire middelen dient het stadsbestuur conform de principes van het
Vlaams energierenovatieprogramma 2020 prioritair subsidies te voorzien voor het verbeteren van de
isolatiegraad van bestaande woningen. De subsidie voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen
voor de opwekking van elektriciteit valt daarom weg. Het stadsbestuur plant in samenwerking met het
stadsbestuur wel maatregelen om de aankoop van groene stroom aan te moedigen (sensibilisatie-acties en
project rond samenaankoop van groene stroom voor gezinnen).

Financiële weerslag
Geraamde uitgave 50000 euro/jaar

Fasering
Subsidiereglement van toepassing vanaf 1/1/2010

DE GEMEENTERAAD BESLUIT IN OPENBARE ZITTING

Art.1: Definities
Gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
of doorgaande muren omsloten ruimte vormt.

Bestaand gebouw: een gebouw waarvoor een geldige bouw- of stedenbouwkundige vergunning werd
afgeleverd voor 1 januari 2001



Nieuw gebouw: een gebouw waarvoor een geldige bouw- of stedenbouwkundige vergunning werd
afgeleverd na 1 januari 2001

Art.2: Te betoelagen werken
Binnen de daartoe op de goedgekeurde begroting voorziene kredieten zal het stadsbestuur een subsidie
verlenen voor de uitvoering van volgende werken:

Hoogrendementsbeglazing bij bestaande gebouwen:
Aanvullend op de premie van de distributienetbeheerder voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing
geeft het stadsbestuur een premie van 5 euro/m² met een maximum van 20m² hoogrendementsglas per
gebouw.
De premie wordt verhoogd tot 7.5 euro/m² met een maximum van 20m³ hoogrendementsglas per gebouw
indien de aanvrager voor het schrijnwerk van de ramen gebruik maakt van hout afkomstig van uit
duurzaam beheerde bossen en voorzien van een FSC-label of gelijkwaardig waarborgsysteem.

Dakisolatie bij bestaande gebouwen
Aanvullend op de premie van de distributienetbeheerder voor de plaatsing van dakisolatie geeft het
stadsbestuur een premie van 4 euro/m² met een maximum van 100m² dakisolatie per gebouw.
De premie wordt verhoogd tot 6 euro/m² met een maximum van 100m² dakisolatie per gebouw indien de
aanvrager gebruik maakt van nagroeibare isolatiematerialen zoals houtwol, cellulose, vlas, hennep, …

Het plaatsen van een zonneboiler voor de productie van sanitair warm water bij bestaande en nieuwe
gebouwen
Aanvullend op de premie van de distributienetbeheerder voor de plaatsing van een zonneboiler voor de
productie van sanitair warm water geeft het stadsbestuur een premie van 250 euro per gebouw.

De te betoelagen werken moeten uitgevoerd worden in een gebouw:
dat gelegen is in Mortsel
dat permanent bewoonbaar is
dat geplaatst is met de nodige bouwvergunningen en volgens de geldende stedenbouwkundige
voorschriften

Art.3: Voorwaarden
De gesubsidieerde werken moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde en geregistreerde
aannemer conform de geldende wetten, reglementeringen en regels van goed vakmanschap.

De toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies.

De toelage voor het plaatsen van hoogrendementsglas is niet cumuleerbaar met de subsidies voorzien in
het stedelijk subsidiereglement rond het functioneel verbeteren van de woning.

Er kunnen enkel subsidies worden uitbetaald voor werken gefactureerd na 1 januari 2010

De eigenaar van het gebouw mag geen rechtspersoon zijn.

Art.4: Aanvraagprocedure
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de distributienetbeheerder een
overeenkomst af te sluiten waarin wordt overeengekomen dat:

De aanvraag van de stedelijke toelage gebeurt  bij de distributienetbeheerder, moet voldoen aan
de technische voorwaarden gesteld door de distributienetbeheerder en is aanvullend op de premie
van de distributienetbeheerder.
De distributienetbeheerder bezorgt het stadsbestuur regelmatig een lijst met de goedgekeurde
aanvragen
Het stadsbestuur betaalt de in dit reglement vermelde toelages op basis van de lijst met de door
de distributienetbeheerder goedgekeurde aanvragen en de voorwaarden van dit reglement.

De subsidie kan slechts éénmaal per gebouw worden toegekend.

De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegde gemeentelijke ambtenaar om de toepassing van dit
reglement ter plaatse te komen controleren .



Art 5: Overgangsregeling
Dit reglement is van toepassing  vanaf 1 januari 2010 en vervangt het subsidiereglement REG zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad op 27/2/2007.  Dit wil zeggen dat enkel de aanvraagdossiers voor
werken die gefactureerd zijn voor 1 januari 2010 en ingediend worden vóór 1 maart 2010, vallen onder het
subsidiereglement rationeel energiegebruik van 27 februari 2007.
Aanvraagdossiers voor werken gefactureerd na 1 januari 2010 moeten voldoen aan de voorwaarden van
dit reglement en kunnen bijgevolg enkel via de distributienetbeheerder worden ingediend.

Onvolledige dossiers ingediend vóór 1 januari 2010 kunnen ten laatste tegen 1 maart 2010 vervolledigd
worden om alsnog recht te hebben op de subsidie uitgekeerd naar aanleiding van het subsidiereglement
rationeel energiegebruik van 27 februari 2007.

Art.6
Het subsidiereglement rationeel energiegebruik van 27 februari 2007 wordt met ingang van 1 januari
2010 opgeheven.

Art.7
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoeringsmodaliteiten van onderhavig
reglement.

Art.8:
De Financiële gevolgen zijn
Begrotingsartikel Begrotingskrediet Beschikbaar Geraamde uitgave
Geen

Art.9:
Kopie wordt bezorgd aan:
Dienst Aantal Opdracht
Technische dienst 3 Voor gevolg
Financiële dienst 1 Voor gevolg


