Subsidiereglement betreffende het uitvoeren van een energieaudit bij particuliere woningen
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 14 november 1983 inzake de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 7 april 2008 inzake ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 tussen de gemeente en het Vlaams gewest, waarbij de
gemeente er zich toe verbindt een duurzaam energiebeleid te voeren;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 december 2008 waarbij
bovenstaande gemeenteraadsbeslissing ook voor het jaar 2009 bevestigd wordt;
Gelet op het krediet voorzien op de gewone begroting art: 552-01/331-01;
Overwegende dat de vraag naar energie blijft toenemen en dat de uitputting van niet-hernieuwbare
grondstoffen moet worden voorkomen;
Overwegende dat ook de gemeente hiertoe kan bijdragen door de aanwending van ecologische
energievormen aan te moedigen;
Besluit:
Artikel 1:
Binnen de perken van de daartoe op de begroting goedgekeurde kredieten en in overeenstemming
met de bepalingen van dit reglement, kan het college van burgemeester en schepenen een premie
toekennen aan de aanvrager (eigenaar of huurder) voor het laten uitvoeren van een energieaudit op
een particuliere woning door een energiedeskundige, erkend door het Vlaamse Gewest.
Artikel 2:
Enkel indien aan onderstaande voorwaarden voldaan wordt, zal het gemeentebestuur deze premie
toekennen:
de premie geldt voor bestaande vergunde particuliere woningen van voor het jaar 2000;
de woning dient gelegen te zijn op het grondgebied Kortenberg;
de energieaudit dient uitgevoerd te worden door een energiedeskundige type B, erkend door het
Vlaamse Gewest waarvan de naam voorkomt in de lijst van erkende deskundige type B op de
website www.energiesparen.be Bouwen en verbouwen Energieaudit;
de aanvrager dient met overtuigingsstukken (energieaudit / factuur / attest / andere /…) aan te
tonen dat hij minimum 1 van de 5 meest noodzakelijke energiebesparende maatregelen,
voortkomend uit de energieaudit heeft laten uitvoeren (uit te voeren binnen de 24 maanden na
de audit).
Artikel 3:
De eenmalige premie van de gemeente Kortenberg voor het uitvoeren van een energieaudit
bedraagt 125 euro.
Artikel 4:
Procedure voor de aanvraag van een premie voor het laten uitvoeren van een energieaudit:
De premie wordt aangevraagd via het door de gemeente ter beschikking gestelde
aanvraagformulier.
Dit aanvraagformulier wordt samen met de nodige overtuigings-stukken (energieaudit / facturen
audit + maatregelen/ toestemming eigenaar / andere /…) terug bezorgd aan de gemeentelijke
milieudienst.
Na controle en volledigheid van het aanvraagdossier zal de milieudienst de opdracht tot uitbetaling
van de premie voor de energieaudit doorgeven. Bij een onvolledig aanvraagdossier zal de
milieudienst contact opnemen met de aanvrager en hem de mogelijkheid bieden om zijn dossier te
vervolledigen.
Artikel 5:
De aanvrager verleent, door ondertekening van het aanvraagformulier, aan de gemeente Kortenberg
automatisch toestemming de correctheid van het 'project' na te gaan en indien nodig contact op te
nemen met de firma en/of installateur die de voorzieningen levert en/of plaatst.

Indien de maatregel niet overeenstemt met de omschrijving in het auditrapport, kunnen reeds
uitbetaalde gemeentelijke premies teruggevorderd worden.
Artikel 6:
De premie geldt voor aanvragen die vanaf 01.01.2010 worden ingediend bij de gemeentelijke
milieudienst voor audits uitgevoerd vanaf 01.01.2010.
Artikel 7:
Het gemeentebestuur toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement.
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