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AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David

Haelterman,KristienGoeminne,StefRyckmans'ffi,RenéDeBecker,Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Melody Debaetselier, Marinus-+en€rer*ningm, Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.
De raad,

30.

Subsidiereglement voor een thermografisch onderzoek bij particuliere wonineen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van22 december 2017,meer bepaald artikel 47,23";
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraadvan2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur;
Gelet op het rapport 'Thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen' dat werd ontvangen
op 2I maart 2019, opgesteld door Audit Vlaanderen;
Overwegende dat een interne werkgroep 'uniformiseren subsidiereglementen' werd opgericht om deze
uniformisering voor te bereiden;
Gelet op het feit dat het voorgaand reglement goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 5 september

2016;
Gelet op het feit dat het nieuwe reglement het voorgaande vervangt;
Gelet op het positief advies van de milieuadviesraad, uitgebracht op 28 november 2019;
Overwegende dat in het budget 2020-2025 de nodige budgetten zljnvoorzien onder de volgende actie
GBB-08.5.3 'Toelage thermografisch onderzoek, isolatiepremie en energie-audit';
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven onder de volgende
registratiesleutel 03 50-00/649 I 0000;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Lia Vandeven, Axel Degreef; Kristof Van
Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, BarbaraVermeulen, An Verdeyen, Els
Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants

Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor een thermografisch onderzoek bij particuliere
woningen als volgt goed:
Subsidie voor een thermograÍisch onderzoek bij particuliere woningen
GR 13
2020

I. ALGEMENE vooRwAARDEN
Artikel

1: Omschrijving aleemeen doel

Het gemeentebestuur van Kortenberg wil de kwaliteit van de particuliere woningen op het Kortenbergs
grondgebied verbeteren teneinde het energieverbruik van de huishoudens te beperken.

Artikel 2: Financierine en toekerxdne
Het subsidiebudget wordt jaarlijks voorzien in het gemeentelijke budget.

Artikel

3

: Omschriiving doelsroep

Deze subsidies worden verleend aan particulieren die een thermograhsch onderzoek laten uitvoeren
volgens de voorwaarden van dit reglement.

II. ST]BSIDIERING
Artikel4: Procedure
Men kan de subsidies als volgt verkrijgen:
Voor de aaÍrwaagtot subsidiëring gebruikt de aanvrager de daartoe bestemde formulieren (online of
offline) en dient ze in bij de Dienst Omgeving, Dr. V. Dewalsplein 30 te 3070 Kortenberg.
- Het reglement en de aanwaagformulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke website. De
documenten moeten in het Nederlands worden ingevuld. Bij het formulier moeten minstens de
volgende zaken worden toegevoegd:
r
De factuur van het thermografisch onderzoek
.
Het rapport van het thermografisch onderzoek
- Een wer{aar start op 1 januari en eindigt op 31 december.
- De termijnen waarbinnen men de subsidieaanwaagkan doen, worden bepaald in het
betreffende reglement: de subsidie kan het hele jaar door aangewaagd worden.
- Het besluit tot toekenning van de subsidies wordt overgemaakt aan de aanwager binnen 3
maanden na de indiening van de subsidieaanwaag.
- Binnen 10 dagen na ontvangst van de bekendmaking kan gemotiveerd beroep aangetekend

-

worden bij het college van burgemeester en schepenen.
De uitbetaling van de subsidie zal ambtshalve gebeuren binnen de maand na het verstrijken
van de beroepsperiode.

Artikel5: Controle
ln toepassing van de wet van 14 november 1983, aangaande de toekenning en aanwending van
subsidies, dient de begunstigde:
- de gemeente toe te laten de echtheid van de gegevens van de subsidieaanwaagte controleren
en hierover verdere inlichtingen in te winnen;
- de subsidie uitsluitend aantewenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
- de gemeente toe te staan om, eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie
te controleren.
Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het gemeentebestuur overgaan tot het geheel of gedeeltelijk
niet uitbetalen van de subsidie of de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie. Ook kan
ze de toekenning van nieuwe subsidies opschorten voor het nieuwe jaar.
- De aanwager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.

Artikel

6

: Doelstellingen subsidiereglement

Het gemeentebestuur van Kortenberg wil de kwaliteit van de particuliere woningen op het Kortenbergs
grondgebied verbeteren teneinde het energieverbruik van de huishoudens te beperken. Het
gemeentebestuur van Kortenberg wilt warmteverliezen bij particuliere woningen vastleggen en laten
aanpakken en zal dit stimuleren door een financiële tegemoetkoming toe te kennen bij de uitvoering
van een thermograÍisch onderzoek.

BASISTOELAGE
STIMULEREN VAN DE UITVOEzuNG VAN EEN THERMOGRAFISCH ONDERZOEK BIJ PARTICULIERE
WONINGEN

Het gemeentebestuur van Kortenberg biedt een subsidie aan voor de uitvoering van een
thermografisch onderzoek van een particuliere woning gelegen in Kortenberg.
De keuze van het adviesbureau die het thermografisch onderzoek uitvoert is vnj. Het thermografisch
onderzoek bevat minstens:
- thermografische afbeeldingen van de woning
- vaststellingen van eventuele energieverliezen
- mogelijke oplossingen om deze energieverliezen te beperken
- een indicatieve kostenberekening van deze oplossingen
De subsidie bedraagt 50%ovande kostprijs van de uitvoering van een thermografisch onderzoek. Het
maximum subsidiebedrag per dossier bedraagt 200 euro. De subsidie kan slechts eenmaal voor een
woning worden aangewaagd.

Voor dit onderdeel wordt jaarlijks een budget voorbehouden.
Artikel 7: Looptijd reglement
Dit reglement" gaat in voege vanaf

14

januari 2020 eneindigt op 31 december 2025

Artikel 8: Opheffings- en overeanesbepalingen
De gemeenteraadsbeslissing "Subsidiereglement thermogtafisch onderzoek van particuliere
woningen" d.d.5 september2016 wordt hierbij opgeheven.

Artikel

9

: Interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandi gheden

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit
reglement worden behandeld door het gemeentebestuur van Kortenberg.
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