
Ahmed EL KTIBI

De milieupremies van de Stad Brussel evolueren!

Om de Brusselaars ertoe aan te zetten duurzaam te consumeren en hun leefomgeving groener te maken, 
herziet de stad Brussel al haar gemeentelijke milieupremies.   In 2016 zijn er twee belangrijke nieuwigheden. 

Evolutie van de gemeentelijke premie voor een A+++ koelkast
Hoewel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloot de regionale premies F voor huishoudtoestellen af te 
schaffen, besliste de Stad Brussel de in 2015 gecreëerde premie voor A+++ koelkasten te behouden, en 
vooral te verhogen.

De nieuwe versie van de premie dekt: 
- Tot € 400 voor een A+++ koelkast
- Met een bonus van € 100 voor grote gezinnen (vanaf 4 personen in een gezin)
- De premie kan maximaal 50 % van de kostprijs van het toestel bedragen. 
Ze geldt voor A+++ koelkasten en is uitsluitend bedoeld voor de lage inkomensklasse: inkomens lager dan of 
gelijk aan € 33.524,36/jaar voor alleenstaanden of € 48.525,36/jaar voor koppels. 

Ahmed El Ktibi merkt op: ‘Een koelkast verbruikt veel energie.  Een verouderd of simpelweg oud toestel 
vertegenwoordigt vaak de belangrijkste kostenpost op de elektriciteitsfactuur van gezinnen.  Energiezuinige 
koelkasten blijven duur. Gezien het succes van de premie in 2015, bleef die voor mij een prioriteit.  Het gewest 
kent niet langer premies voor huishoudtoestellen toe. Daarom besloot ik de premie te verhogen om het 
voor mensen makkelijker te maken zich een efficiënte koelkast aan te schaffen. Een A+++ koelkast doet de 
elektriciteitsfactuur van kansarme gezinnen aanzienlijk dalen’.

Premie voor wormcompostbakken
Ahmed El Ktibi: ‘Om compostering in de stad te stimuleren en zo de huishoudelijke afvalberg te verkleinen, 
besloot ik de bestaande premie voor wormcompostbakken te verhogen. De premie dekt voortaan 100 % van 
de kostprijs van een wormcompostbak ‘
In de praktijk betaalt de Stad een wormcompostbak volledig terug: een bak per gezin, met een plafond van 
maximaal € 100. Mensen kunnen zelfs hun eigen wormcompostbak maken, want ook die wordt door de 
premie gedekt. 

Een wormcompostbak vraagt weinig ruimte en geeft geen geurhinder. Het is dan ook de ideale compostoplossing 
voor flatbewoners, die hem in de keuken, op het balkon, in de kelder of op het terras kunnen zetten. 
Zo kunnen ze hun huishoudelijk afval aanzienlijk verminderen (30 % van het gewicht in de vuilnisbak bestaat 
uit organisch afval) en hun eigen meststoffen aanmaken.  Die kunnen ze dan weer aan hun kamerplanten 
geven. 
Wie met een wormcompostbak aan de slag wil, moet een beetje technische basiskennis bezitten. Daarom 
organiseert de Stad een reeks informatieve sensibiliseringssessies, in samenwerking met de vzw Worms. 

Andere premies
• Premie voor de aankoop van een compostvat 
• Gemeentelijke premie voor de aanplanting van klimplanten
• Gemeentelijke premie voor de aankoop van een regenwatertank.

Schepen van Milieu



Afgeschafte premies
Gezien de evolutie in het jaarlijks behandelde aantal premieaanvragen, bleken sommige premies niet langer 
aantrekkelijk of relevant.  
Om het aantal bestaande en door de Stad Brussel toegekende premies te rationaliseren, meer transparantie 
te creëren en ze voor alle Brusselaars toegankelijk te maken, werden er ook drie premies afgeschaft.  Het gaat 
om: de gemeentelijke premies voor de installatie van een zonneboiler, voor de installatie van een systeem 
voor regenwaterrecuperatie en voor de aanleg van een groendak.  
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