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De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 januari houdende goedkeuring van
het reglement inzake gemeentelijke milieupremie;
Overwegende dat in dit reglement een nadere specificatie van de Rd-waarde voor
buitengevel- en spouwmuurisolatie ontbrak;
Overwegende dat een aanvulling van punt 2.2.4° noodzakelijk is betreffende
minimale Rd-waarde voor buitengevel- en spouwmuurisolatie;
Overwegende dat het opportuun is inwoners aan te zetten te isoleren op een zo
grondig mogelijke wijze binnen de toegelaten stedenbouwkundige regels en dus een
premie wordt gegeven voor buitengevelisolatie met een Rd-waarde ≥ 3,5 m² K/W en
voor spouwmuurisolatie met een Rd-waarde ≥ 1,0 m² K/W;
Overwegende dat bovenstaande Rd-waardes gelijk zijn aan de vereisten die Eandis
stelt voor het in aanmerking komen voor een isolatiepremie van de
netwerkbeheerder;
BESLUIT: met algemene stemmen

ARTIKEL 1.- Het reglement inzake toekenning van gemeentelijke
milieupremies wordt goedgekeurd als volgt:
Hoofdstuk 1 – Algemene voorwaarden
1.1.
Binnen de perken van de daartoe in het gemeentelijk budget goedgekeurde
kredieten en in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement kent de
gemeente Dilbeek een milieupremie toe voor de aankoop en plaatsing van
natuurlijke dak-, zoldervloer-, en/of muurisolatie.
1.2.
De toekenning van de milieupremie verloopt in functie van de datum van indiening
van een volledige aanvraag. Enkel na vaststelling van volledigheid van de
premieaanvraag door de gemeentelijke dienst zal de premie door de gemeente

uitbetaald worden. Bij overschrijding van de voorziene kredieten kan de uitbetaling
van een volledige aanvraag overgedragen worden naar het volgende dienstjaar, mits
goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.
Hoofdstuk 2 – Milieupremie voor het plaatsen van natuurlijke dak-, zoldervloeren/of muurisolatie
2.1. Premiebedrag
1°. De gemeentelijke milieupremie voor het plaatsen van natuurlijke dak- of
zoldervloerisolatie bedraagt € 5 / m² met een maximum van € 500 indien geplaatst
door een aannemer en € 3 / m² met een maximum van € 300 indien zelf geplaatst.
2°. De gemeentelijke milieupremie voor het plaatsen van natuurlijke muurisolatie aan
de buitenzijde bedraagt € 5 / m² met een maximum van € 500 indien geplaatst door
een aannemer en voor het aanbrengen van natuurlijke spouwmuurisolatie € 2 / m²
met een maximum van € 200 indien geplaatst door een aannemer.
3°. De som van de in punt 1° en 2° opgenomen gemeentelijke milieupremies wordt
verhoogd met € 2 / m² indien tegelijkertijd zowel dak- of zoldervloerisolatie en
muurisolatie worden geplaatst, met een maximale verhoging van € 200.
2.2. Voorwaarden
1°. De premie is bestemd voor de eigenaar van de woning waarbinnen dak-,
zoldervloer- en/of muurisolatie geplaatst wordt, gelegen op grondgebied Dilbeek. Per
adres kan slechts éénmalig een premie voor de plaatsing van dak- of
zoldervloerisolatie en éénmalig een premie voor de plaatsing van muurisolatie
toegekend worden.
2°. De premie wordt enkel toegekend voor het plaatsen van dak-, zoldervloer- en/of
muurisolatie voor woningen gebouwd voor 2006, met factuurdatum vanaf 1 februari
2015.
3°. De premie wordt enkel toegekend indien gebruik gemaakt is van natuurlijke
isolatiematerialen, waarbij minstens 85% van het isolatiemateriaal uit nagroeibare
grondstoffen moet bestaan. De volgende isolatiematerialen worden aanzien als
natuurlijke isolatiematerialen:
- isolatiemateriaal uit hennep
- isolatiemateriaal uit vlas
- isolatiemateriaal uit schapenwol
- houtvezelisolatieplaten met een dichtheid < 230 kg/m³
- inblaasisolatie uit houtvezel
- isolatieplaten op basis van cellulose
- inblaasisolatie op basis van cellulose
- inblaasisolatie op basis van houtsnippers- of spanen
- isolatie op basis van katoen
- isolatie op basis van kokos
- isolatie op basis van stro en riet

- inblaasisolatie op basis van roggengranulaat
- isolatie uit kurk
4°. De Rd-waarde van het nieuw geplaatste materiaal voor het dak of de zoldervloer
moet ≥ 4,5 m² K/W bedragen.
De Rd-waarde van het nieuw geplaatste materiaal voor de buitengevelmuur moet
≥ 3,5 m² K/W bedragen.
De Rd-waarde van het nieuw geplaatste materiaal voor de spouwmuur moet
≥ 1,0 m² K/W bedragen; de spouw heeft een minimale breedte van 50 mm.
Het isolatiemateriaal mag in meerdere lagen geplaatst worden.
2.3. Aanvraagprocedure
1°. De premieaanvraag gebeurt via het daartoe ter beschikking gestelde
aanvraagformulier ‘milieupremie: natuurlijke isolatiematerialen’, dat elektronisch of
per post wordt overgemaakt aan de gemeente. Aan het aanvraagformulier worden
verplicht volgende bijlagen toegevoegd:
- kopie van de factuur van aankoop en/of plaatsing van het natuurlijke
isolatiemateriaal met hierop duidelijk aangegeven het type en merk van het
geplaatste materiaal;
- informatie betreffende de technische specificaties van het gebruikte
isolatiemateriaal (Rd-waarde);
- bewijs van de premieaanvraag bij Eandis.
2°. De gemeentelijke dienst toetst de aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van
dit reglement en stelt de datum vast waarop de premieaanvraag volledig werd
ingediend. De premieaanvraag dient uiterlijk zes maanden na factuurdatum volledig
ingediend te zijn. De gemeentelijke premie zal pas uitbetaald worden na bevestiging
van Eandis tot toekenning van de premie voor dak-, zoldervloer- of muurisolatie.
Voor laattijdige premieaanvragen kan geen premie uitbetaald worden.
Hoofdstuk 3 – Inwerkingtreding
3.1.
Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2015.
ARTIKEL 2. - Het besluit van de gemeenteraad van 22 november 2011 betreffende
het reglement inzake gemeentelijke energiepremies wordt opgeheven met ingang
vanaf 1 maart 2015. Premieaanvragen die overeenkomstig dit reglement werden
ingediend bij Eandis voor 1 mei 2015 met factuurdatum voor 1 maart 2015 zullen nog
overeenkomstig het besluit van de gemeenteraad van 22 november 2011 behandeld
worden.

ARTIKEL 3.- Conform artikel 186 van het Gemeentedecreet, wordt dit reglement
gepubliceerd op de gemeentelijke website.
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