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Aanwezigen:

UITTREKSEL uit de NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING

Zitting van 19 november ’07.
Stefaan DEVOS, voorzitter – burgemeester,
Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P.
Sterkendries, schepenen,
De heren A. Alles, P. Vandijck, C. Bouvin, mevr M. Geens-Lemmens,
B. Depré-Geysenbergs, de heer J. Cardoen, Mevr. R. Veulemans, de
heren A. Eyletten, M. Coomans, dr. Ludo De Roo, mevrouwen M.
Courant en J. Vanlaer, raadsleden;
en mevr Annita Vandenbroeck, OCMW voorzitter – schepen, z/s.
en J. Van Brusselt, secretaris

Afwezig,

Verontschuldigd: P. Francen, Dr. J. Debacker, raadsleden.

Subsidiereglement voor het laten uitvoeren van een energie-audit
Gelet op het gemeentedecreet, art 42 en 43.
Gelet op de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ‘ Milieu als opstap naar duurzame
ontwikkeling’ tussen het Vlaams Gewest en de gemeente Kortenaken;
Overwegende dat in de samenwerkingsovereenkomst rationeel energiegebruik en het gebruik van
hernieuwbare energiebronnen wordt gestimuleerd;
Overwegende dat de bescherming van het leefmilieu tot één der prioritaire opdrachten van de
gemeente behoort;
Overwegende dat naar aanleiding van het laten uitvoeren van een energie-audit de burger beter op
de hoogte zal zijn van de mate van energiezuinigheid van zijn woning;
Overwegende dat een energie-audit een goede basis kan vormen voor het uitvoeren van
energiezuinige maatregelen aan een woning;
Gelet op de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen in zitting van 29/10/2007
houdende de kennisname van het voorstel van het subsidiereglement voor het laten uitvoeren van
een energieaudit en het voorzien van de nodige kredieten ten bedrage van 2.000 Euro in de
begroting van 2008, nodig voor dit subsidiereglement;
Gelet op het advies van de milieuadviesraad van 27/09/2007;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Art. 1 Onderhavig reglement is van toepassing op:
Het laten uitvoeren van een energie-audit door een door de Vlaamse regering erkende
energiedeskundige.
De lijst met erkende energiedeskundigen ligt ter inzage bij de milieudienst.
Art.2 Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt een subsidie verleend van
100 Euro waarbij de aanvrager kan aantonen dat binnen het jaar volgend op de energieaudit een
investering gedaan werd van tenminste 250 Euro. Deze investering dient betrekking te hebben op
wat er vermeld staat in de energieaudit.
Art. 3 De som van de gewestelijke, provinciale, gemeentelijke en enige andere premies die zouden
bekomen zijn voor het laten uitvoeren van een energieaudit mag niet meer bedragen dan 75% van
de totale kostprijs, BTW niet inbegrepen. Is dit wel het geval, dan wordt de gemeentelijke premie
evenredig verminderd of niet meer uitbetaald.
Indien na mededeling van het bedrag van de toekenning van de gewestelijke, provinciale of enige
andere premies zou blijken dat door het reeds uitbetaalde deel van de gemeentelijke premie, de

totale som van de toegekende premies meer dan 75% van de kostprijs (BTW niet inbegrepen)
bedraagt, zal het College van Burgemeester en Schepenen het reeds uitbetaalde deel van het
premiebedrag terugvorderen;
Art. 4 Algemene voorwaarden
§1. Het betreffende reglement is enkel van toepassing op particuliere woningen gelegen op het
grondgebied van Kortenaken;
§2. De aanvraag voor het bekomen van de subsidie voor een energie-audit dient vergezeld te zijn
van het bewijs waarin duidelijk vermeld staat dat er reeds een investering gebeurt is van 250 Euro
(via factuur). Deze investering moet betrekking hebben op hetgeen in de energie-audit vermeld
staat. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruikt gemaakt worden van het
subsidieaanvraagformulier dat daarvoor door de gemeente ter beschikking wordt gesteld;
§3. Op dit aanvraagformulier moeten duidelijk de volgende gegevens worden vermeld:
naam, adres en rekeningnummer van de aanvrager;
adres van de woning waarop de energie-audit betrekking heeft;
een korte beschrijving van de uitgevoerde werken in het kader van de energieaudit;
een verklaring op eer dat de aanvraag correct is ingevuld;
§4. Per adres kan slechts éénmaal een subsidie voor een energieaudit worden bekomen;
§5. De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en de uitvoering, noch
voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien;
Art. 5 Procedure
§1. Als eerste stap dient de aanvrager op eigen initiatief een energieaudit te laten uitvoeren door
een door de Vlaamse gemeenschap erkende energiedeskundige;
§2. Vervolgens moet er aan de hand van de opmerkingen geformuleerd in die energieaudit een
investering gebeuren ( voor de premie wordt geëist dat er een minimuminvestering van 250 Euro
uitgevoerd wordt);
§ 3. Tenslotte kan de desbetreffende premie met de nodige bewijsstukken ( kopie van de energieaudit + bewijs van investering) via bijkomend aanvraagformulier bij het College van Burgemeester
en Schepenen ingediend worden;
Art. 6 Het subsidiereglement treedt in voege op 1 januari 2008 en geldt zolang de gemeente in het
kader van de samenwerkingsovereenkomst deze subsidies verleent;
Art. 7 Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement;
Art. 8 Een voor eensluidend afschrift van onderhavige beslissing zal ter kennisgeving worden
toegezonden aan de Provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.
Art. 9 De bijlagen met name:
het aanvraagformulier voor het bekomen van de subsidie voor het laten uitvoeren van een energieaudit.
Goedgekeurd unaniem, aangenomen met 17 voor:
hebben aan de stemming deelgenomen: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils,
Sterkendries,
Cardoen, Veulemans, Coomans, Geens-Lemmens, Eyletten, De Roo;
Depre-Geysenbergs, Vandijck, Bovin, Alles, Vanlaer, Courant.
Gedaan te Kortenaken, in zitting, datum als hierboven.
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