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schepen en thema consulenten  

 

 

 

INHOUD – verplicht onderdeel voor opgestarte projecten in 2020  

BESCHRIJVING AS IS 

Er zijn momenteel een aantal premies in Schilde lopende, al dan niet cumuleerbaar met de Vlaamse 
premies of met de premies van Fluvius.  
 
De gemeentelijke renovatiepremie jonge gezinnen werd uitwerkt voor een specifieke doelgroep, 
namelijk de jonge gezinnen (tot eind 2018) en de 65+ en/of hulpbehoevend. 
De Vlaamse renovatie- en aanpassingspremie werd in 2019 opnieuw gewijzigd. 
 
Hiernaast keert de gemeente schilde ook een premie uit voor rationeel energieverbruik.  
Fluvius heeft een groot aanbod van subsidies voor energiebesparende maatregelen en klimaatpremies. 
Ze bieden de mogelijkheid om een extra gemeentelijke premie uit te keren bovenop hun subsidie. De 
administratie en de aanvraag door de inwoner gebeuren via Fluvius. (Zie bijlage, Figuur 1: Overzicht 
uitgekeerde premies Fluvius in Schilde)   
Momenteel werkt de gemeente Schilde samen met netbeheerder Fluvius voor het uitkeren van enkele 
van deze subsidies voor de inwoners.  
(Zie bijlage, Figuur 2: Overzicht huidige premies in Schilde)   
 
Het nieuwe reglement “klimaatpremies” bevat:  

• Subsidiereglement voor aanvullende premies Fluvius 

I. energiepremies 

II. premie hemelwaterput 

III. premie infiltratievoorziening 

• Subsidiereglement voor groendaken 

• Subsidiereglement voor zonnepanelen 

• Subsidiereglement voor thuisbatterij 

 
De Vlaamse Overheid biedt een premie aan voor thuisbatterijen. Met het vernieuwde reglement geven 
we een extra premie bovenop de premie van Vlaanderen. 
 
Voor de premie groendaken werden de reglementen van andere gemeenten gebruikt als basis voor de 
opmaak voor dit reglement.   
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Vanaf 2020 is er een verordening coformiteitsattest in voege gegaan. Eigenaars moeten door deze 
verordening versnelde investeringen doen. Gezien het grote tekort aan huurwoningen is het belangrijk 
om ook de eigenaars in deze investeringen te ondersteunen en zo kwalitatieve woningen op de 
huurmarkt te behouden.   
 
De structuur van het reglement biedt de mogelijkheid om te evolueren in de toekomst ten gevolge 
van de wijzigende vraag op gebied van duurzaam bouwen.  

 
De huishoudens zorgen in Schilde voor 47,8% van de totale CO2-uitstoot in 2018. Het gaat hier over 
de CO2-uitstoot veroorzaakt door het verbruik van elektriciteit en fossiele brandstoffen in de 
woningen. De CO2-uitstoot door huishoudens in Schilde evolueerde van 47.047 ton in 2011 tot 
40.501 ton in 2018 (zie bijlage, Figuur 3: Evolutie van de CO2-uitstoot voor Schilde). Over het 
algemeen daalt het energieverbruik en dus ook de uitstoot van de woningen in Vlaanderen door 
renovatie en energie-efficiënte nieuwbouw. Een huishouden in Schilde stootte gemiddeld 5,02 ton 
CO2 uit in het jaar 2018. 

VISIE 

We willen als gemeente met de ondertekening van het Burgemeesterconvenant 2030: 
- de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op het grondgebied tegen 

2030 met ten minste 40 % terug te dringen ten opzichte van referentiejaar 2012, met name 
door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen;  

- de veerkracht te verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.  
De komende jaren zal het weer en het uitzicht van onze gemeente veranderen. Enerzijds 
moet onze gemeente zich voorbereiden op de impact van stijgende risico’s zoals hittestress, 
droogte en wateroverlast. Anderzijds moeten we om deze risico’s te verminderen uiterlijk 
tegen de tweede helft van de eeuw klimaatneutraal worden, wat wil zeggen dat de 
broeikasgasemissies weer in evenwicht komen met de natuurlijke opname van deze 
broeikasgassen. 

 
Deze actie is gekoppeld aan de volgende SDG’s:  

- betaalbare en duurzame energie; 
- verantwoorde consumptie en productie; 
- klimaatactie. 

TE BEREIKEN RESULTAAT 

Woningen zorgen voor een grote uitstoot van CO2. Binnen de gemeente Schilde zorgen de huishoudens 
voor het grootste aandeel van de CO2-emissies. Daarom is het noodzakelijk om inwoners extra te 
stimuleren om hun woning zo energiezuinig mogelijk te maken. 
 
Met het reglement "klimaatpremies" worden de huidige reglementen "rationeel energieverbruik en 
renovatiepremie jonge gezinnen" uitgebreid om optimaal te investeren in de duurzame toekomst van 
gemeente Schilde. 
 
De uitvoering van dit reglement kadert binnen het Burgemeesterconvenant 2030. Dit reglement zal 
gelinkt worden aan acties, communicatie momenten, projecten, … die uit het 
Burgemeesterconvenant 2030 voortvloeien.  
 
De veerkracht van onze gemeente wordt verhoogd door het toekennen van premies voor: 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, warmtepompen, zonneboilers, groendaken en 
zonnepanelen.  
 
Met dit reglement worden de inwoners gestimuleerd tot: 

• duurzaam bouwen en renoveren; 

• duurzame natuur-, vergroenings- en klimaat maatregelen te nemen; 

• duurzame, rationele en hernieuwbare energiemaatregelen te nemen. 
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INDICATOREN OM TE METEN OF HET RESULTAAT BEREIKT IS  

• Jaarlijks worden de aantallen en bedragen voor de uitgekeerde premies in Schilde opgelijst. 

• Igean maakt een rapport op, op basis van de emissie-inventarissen die jaarlijks worden 
opgemaakt voor elke Vlaamse gemeente door VITO. In dit rapport worden de belangrijkste 
cijfers omtrent mitigatie (het verminderen van de broeikasgasuitstoot) besproken.  
Uit het rapport voor het refentiejaar 2018 kunnen we afleiden dat de huishouders, en de 
hernieuwbare energie de focus moeten vormen voor de mitigatie van Schilde.  

• Voor 2012 was de CO2-uitstoot voor huishoudens 46.322 ton en voor 2018 40.501 ton, de CO2-
uitstoot is al gedaald tegenover referentiejaar 2012. Door inwoners extra te stimuleren om 
klimaatbewuste keuzes te maken bij het duurzaam wonen zal de CO2-uitstoot dalen. 
Dit kunnen we terugvinden op de site www.provincies.incijfers.be.  
 

• Door de uitvoering van dit reglement werkt Schilde aan de acties gekoppeld aan de volgende 
SDG’s:  
- Betaalbare en duurzame energie. We verzekeren de toegang tot betaalbare, duurzame en 

moderne energie voor iedereen: hogere premies voor gezinnen met een sociaal tarief, 
kenbaar maken van de energielening EnergieKhuis en renteloze lening van Vlaanderen voor 
mensen die een grondige renovatie doen.  

- Verantwoorde consumptie en productie. Efficiënter gebruiken, informeren en bewust maken 
van natuurlijke hulpbronnen zoals warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen, 
hemelwaterputten, infiltratiesystemen, groendaken, … bij onze inwoners. Inefficiënte 
subsidies voor fossiele brandstoffen die afvalproducerende consumptie aanmoedigen 
rationaliseren bv. premie roetfilters, … 

- Klimaatactie. Dringend actie nemen om de klimaatverandering en haar impact te 
bestrijden. De inwoners bewust maken, informeren en aanmoedigen om de nodige 
klimaatacties te ondernemen om de CO2-uitstoot te verminderen door klimaatpremies uit te 
keren.  

TE VERVULLEN RANDVOORWAARDEN 

• Volgens de cijfers van Fluvius zullen de huidige voorziene budgetten volstaan voor de uitkering 
van een bijkomende premie van de gemeente Schilde. De budgettering voor de premie voor 
groendaken, zonnepanelen en thuisbatterijen werden hier nog niet mee in opgenomen. Er dient 
in rekening te worden gebracht, dat in de toekomst het huidig voorziene budget niet zal volstaan. 

• Indien de voorwaarden van Fluvius of de Vlaamse Overheid veranderen voor de uitkering van de 
premies, zal het gemeentelijk reglement ook herzien moeten worden.  

• Dit reglement is van toepassing voor woningen op het grondgebied van Schilde voor zover dit niet 
verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.  

• Een premieaanvraag die omwille van uitputting van de kredieten niet meer in het lopende jaar 
kan worden betoelaagd, wordt automatisch overgedragen naar het volgende begrotingsjaar, (in 
chronologische volgorde), waarbij de door de aanvrager verstrekte gegevens gehanteerd blijven. 

• De kredieten zijn momenteel verspreid over verschillende acties. Deze worden gebundeld. 
 

PROCES – enkel indien van toepassing voor opgestarte projecten in 2020  

STAKEHOLDERS/DOELGROEP 

Met de uitbreiding van de huidige premies wil gemeente Schilde, eigenaars van een woning in Schilde 
extra stimuleren om hun woning zo energiezuinig mogelijk te maken.  
 
De milieuraad en Igean zullen bevraagd worden voor advies voor het reglement. 
 
Igean informeert inwoners via het EnergieKloket over onder anderen duurzaam verbouwen op lokaal 
en regionaal niveau. Zij vormen een belangrijke tussenpersoon voor gemeente Schilde en de inwoners. 
Igean kan gemeente Schilde terugkoppelen over de feedback van inwoners over de gemeentelijke 
premies en het reglement.  
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De voorwaarden van Fluvius en de Vlaamse Overheid worden gebruikt voor de uitkering van de 
premies. Fluvius bezorgt ons de gegevens voor de uitkering van de gemeentelijke premies.  

AANDACHTSPUNTEN VOOR PARTICIPATIE 

De inwoners zullen via de verschillende kanalen zoals info2970, website, sociale media, Schilde 
Schittert, … op de hoogte gebracht worden van het vernieuwde reglement en bijkomende premies.  
Er wordt ook gecommuniceerd over de bestaande premies, reglementen en leningen van Schilde, 
Vlaanderen, Igean en Fluvius via de kanalen bv. engergielening EnergieKhuis, renteloze lening 
Vlaanderen en de bestaande toepassingen om in kaart te brengen hoe de eigen woning en omgeving 
te verbeteren op vlak van klimaat en duurzaamheid.   
 

- De EPC-labelpremie van Fluvius. De EPC-labelpremie wordt toegekend voor de grondige 
energetische renovatie van een woning of een wooneenheid. Deze premie ondersteunt de 
kosten voor de verbouwingen die worden uitgevoerd om het EPC-label te verbeteren.  

- Test je EPC–Vlaanderen. Met deze test kan het energielabel van de woning ingeschat en 
vergeleken worden met andere woningen in Vlaanderen. Hier Ontdekt de inwoner hoe zijn/ 
haar woning energetisch kan verbeteren tot energielabel A, de Vlaamse doelstelling tegen 
2050. 

- De woningkwaliteitswijzer van het agentschap Wonen-Vlaanderen. Deze gratis tool geeft de 
inwoner een beeld van de kwaliteit van zijn/haar (huur)woning. Aan de hand van deze 
eenvoudige tool krijgen ze inzicht in mogelijke problemen in de woning en meteen ook 
concreet advies over hoe ze er verder mee aan de slag kunnen: hoe bepaalde problemen 
voorkomen, welke werken nodig zijn om de kwaliteit te verbeteren, bij wie ze daarvoor 
terecht kunnen …  

- Woningpas Vlaanderen: digitaal paspoort voor je woning. Verzamelplaats waar je alle 
gegevens van je woning kan terugvinden: isolatie, energie, attesten, installaties, historiek en 
omgeving.  

- Wekelijks voorziet Igean in de gemeente via het EnergieKloket gratis advies rond energie. Zij 
zijn op de hoogte van alle geldende premies van Fluvius, Vlaanderen, de gemeente en andere, 
... Hiernaast bieden ze informatie over alle diensten en maatregelen zoals: renoveren, 
isoleren, EPC, groene stroom en warmte, zonnepanelen, energieprijzen, energieleningen, 
groepsaankopen, … 

- Igean organiseert via Kamp C bouwadviesdagen in onze gemeente. In een persoonlijk gesprek 
overloopt een onafhankelijk professioneel adviseur de duurzame mogelijkheden voor de 
specifieke bouw-of verbouwplannen van de inwoner. 
 

We consulteren de milieuraad, lokaal woonoverleg, GROS en Igean bij de opmaak van het reglement. 
 
Via het burgerpanel kunnen inwoners bevraagd worden over de premies.  
   

FINANCIËLE NEERSLAG 

RAMING - verplicht onderdeel voor opgestarte projecten in 2020  

Gebaseerd op uitbetaling in het referentiejaar 2019 van Fluvius voor de premies voor 
energiebesparende maatregelen wordt de jaarlijkse kost geraamd op 80.000 euro voor het onderdeel 
‘subsidiereglement aanvullende premie Fluvius’. Jaarlijks kan dit premiebedrag verschillen 
afhankelijk van de aanvragen. 
In de budgettering zijn de premies voor groendaken, zonnepanelen en thuisbatterij niet mee in 
opgenomen.  

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 

Er zijn geen subsidiemogelijkheden gevonden.  
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PERSONEELSINZET 

De rol van de themaconsulent is coördineren, opmaken en evalueren van het reglement. De 
administratieve medewerkers van de dienst omgeving verwerken de aanvragen en geven 
goedkeuring voor de premies vermeld in het reglement. De dienst financiën verricht de uitbetaling 
van deze premies. 
 
Voor de uitvoering van de aanvullende premies Fluvius, zonnepanelen en thuisbatterijen is er 
beperkte personeelslast. Hierbij worden de voorwaarden voor uitkering door Fluvius of de Vlaamse 
Overheid bepaald.  
 
Voor de uitkering van de premies van de groendaken moet er intern gecontroleerd worden of de 
aanvrager aan de voorwaarden heeft voldaan. Dit zorgt voor een grotere personeelslast.  
 

TIMING/PLANNING - verplicht onderdeel voor opgestarte projecten in 2020  

- April 2021  Reglement op college 

- April 2021   Reglement naar milieuraad 

- Mei 2021  Reglement naar raadscommissie  

- Mei 2021  Reglement met adviezen milieuraad, raadscommissie en Igean op  

college 

- Mei/Juni 2021  Communiceren over verdwijnen premies  

+ communiceren over de nieuwe premies - nog verder te bespreken 

met de dienst communicatie 

- Juni 2021  Reglement op gemeenteraad 

- September 2021 Reglement in uitvoering 

SOCIALE TOETS - enkel indien van toepassing voor opgestarte projecten in 2020  

Er wordt in het onderdeel ‘Subsidiereglement voor aanvullende premies Fluvius’ onderscheid gemaakt 
tussen gewone en beschermde klanten. Beschermde klanten ontvangen van Fluvius een grotere 
premie voor energiebesparende maatregelen.  
 

PRIVACYTOETS - enkel indien van toepassing voor opgestarte projecten in 2020  

Bij de toekenning van de premies zullen de identificatie-, financiële en lokalisatiegegevens van de 
betrokken inwoners verwerkt worden.  
De gegevens van de inwoners worden verwerkt op de dienst omgeving. De nodige identificatie- en 
financiële gegevens voor de uitbetaling van de premies worden hierna aan de dienst financiën 
bezorgd.  
 

INPUT POP-UP - verplicht onderdeel voor opgestarte projecten in 2020  

Vanuit de Pop-Up winkel is er feedback ontvangen namelijk: “de uitstoot van kachels en 

openhaarden aanpakken”. 

INPUT RAADSCOMMISSIE – niet van toepassing voor projecten opgestart in 2020  

/ 
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BIJLAGEN  

 

 
 
Figuur 1: Overzicht uitgekeerde premies Fluvius in Schilde 
 
 

 
 
Figuur 2: Overzicht huidige premies in Schilde   
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Figuur 3: Evolutie van de CO2-uitstoot voor Schilde 


