TOELAGEREGLEMENT
Stedelijke Energiepremie
Goedgekeurd door de GR van 27 november 2017

Artikel 1 - Doel
Binnen de perken van de door de gemeenteraad van de stad Leuven en de hogere overheid op de
begroting goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, wordt een
toelage uitgekeerd, bovenop de door de netwerkbeheerder uitgekeerde premie, voor het nemen van
energiebesparende maatregelen binnen Leuvense woningen, wooneenheden en woongebouwen. Dit
om de energievraag van het Leuvense woningenbestand te verlagen, en om bij te dragen aan de
strategische doelstelling Leuven Klimaatneutraal.
Artikel 2 – Begunstigden
De toelage kan toegekend worden aan elke rechthebbende die voor dezelfde energiebesparende
maatregel in een woning, wooneenheid of woongebouw gelegen op het Leuvense grondgebied een
premie ontvangt van de netwerkbeheerder.
Artikel 3 – Voorwaarden en toelage
Stad Leuven kent voor volgende energiebesparende maatregelen een bijkomende premie toe:
1. Buitenmuurisolatie langs de buitenzijde: 15 euro per m²
2. Buitenmuurisolatie langs de binnenzijde: 15 euro per m²
3. Dak- of zoldervloerisolatie met een minimale R-waarde van 5,5 m²K/W: 1 euro per m²
4. Voor de combinatie van minstens 3 energiebesparende maatregelen in kader van de
totaalrenovatiebonus van de netbeheerder: 500 euro voor 3 maatregelen, 250 euro per
bijkomende maatregel.
De toekenning en uitbetaling van de premie door de netwerkbeheerder geldt als bewijs voor
uitgevoerde werken.
De toelage aan beschermde afnemers wordt, overeenkomstig de premie van de netwerkbeheerder,
verhoogd met 50%.
De premie geldt voor werken met een eindfactuur vanaf 1 juli 2017 voor zover er voor deze werken
nog geen premie werd uitbetaald in kader van het Toelagereglement stedelijke energiepremie
goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 juni 2017.
Voor een premie in kader van de totaalrenovatiebonus van de netbeheerder geldt de datum van de
eindfactuur van de werken die als laatste werden uitgevoerd.
Artikel 4 – Aanvraagprocedure
§1. De aanvraag wordt ingediend via het aanvraagformulier van de netwerkbeheerder.
§ 2. De aanvraag is slechts ontvankelijk na bevestiging van toekenning en uitbetaling van de premie
door de netwerkbeheerder. De nodige informatie wordt door de netwerkbeheerder aan de stad
bezorgd.
§ 3. De aanvrager/begunstigde ontvangt een bevestiging van de ontvankelijkheid en het bedrag in de
vorm van een te ondertekenen en terug in te dienen verklaring op eer.
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Artikel 5 – Beoordeling van de aanvraag
§1. Het college van burgemeester en schepenen toetst, na advies van de afdeling Ruimtelijk en
duurzaamheidsbeleid, elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende informatie opvragen of een
plaatsbezoek afleggen.
Artikel 6 – Betalingsmodaliteiten
§1. De toelage wordt uitbetaald na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.
§2. Het bedrag van de toegekende toelage wordt overgeschreven op de door de aanvrager op het
aanvraagformulier opgegeven post- of bankrekening.
Artikel 7 – Verantwoordingsprocedure
§1. Het verlenen van de toelage gebeurt overeenkomstig de wet van 14 november 1983 houdende
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het besluit van de
gemeenteraad betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen
§2. De toelage wordt aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend.
§3. De begunstigde geeft aan de stad Leuven toegang tot de infrastructuur en inzage in alle relevante
stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende toelage te kunnen controleren.
Artikel 8 – Sancties
§1. De toelage wordt voorwaardelijk toegekend.
§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de onder paragraaf 3 vermelde sancties
opleggen indien de aanvrager:
1. één of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2. onjuiste of onvolledige gegevens aan de stad Leuven meedeelt.
§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1. de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde toelage;
2. de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende toelages;
3. de uitsluiting van de toelageaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit
reglement.
Artikel 9 – Opheffingsbepaling
Dit reglement vervangt het toelagereglement stedelijke energiepremie goedgekeurd op de
gemeenteraad van 26 juni 2017.

Artikel 10 – Inwerkingstreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 november 2017.
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