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Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. MAYEUR, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr. HARICHE,
Mme mevr. LEMESRE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. AMPE, M. dhr.
EL KTIBI, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr.
MAMPAKA, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr. CEUX, Mme mevr.
NAGY, M. dhr. MAINGAIN, Mme mevr. RIES, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. JELLAB, M.
dhr. AMAND, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, M. dhr. WEYTSMAN, M.
dhr. ZIAN, Mme mevr. DERBAKI SBAÏ, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme mevr. MOUSSAOUI,
Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme
mevr. TEMMERMAN, Mme mevr. ABBAD, Mme mevr. PERAITA, Mme mevr. JACOBS, Mme mevr. FISZMAN,
Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Toekenning van een gemeentelijke premie voor de aankoop van een koelkast A+++.- Aanpassing
van het gemeentelijke reglement.

De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder het artikel 117;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op het gebruik van bepaalde
toelagen;

Overwegende dat
In toepassing van het reglement aangenomen door de Gemeenteraad van 20 april 2015, de Stad aan de Brusselse
gezinnen een premie toekent voor de aankoop van een ‘koelkast A+++’;
Om de aankoop van zuinige koelkasten te vergemakkelijken, kende het Brusselse hoofdstedelijke Gewest tot 31
december 2015, door tussenkomst van Leefmilieu Brussel aan gezinnen een energiepremie toe;
Deze een aanvulling was bij de gemeentelijke premie die gezinnen met een beperkt inkomen moest helpen om een
model van de meeste zuinige koelkasten te kunnen kopen om zo hun energie factuur te verminderen;
Om het administratieve beheer van deze gemeentelijke koelkastpremie te vergemakkelijken, was deze verbonden aan de
toekenning van de gewestelijke premie. Sinds 1 januari 2016 werd de gewestelijke premie afgeschaft, waardoor het
gemeentelijk reglement achterhaald is;
Dat het daarom noodzakelijk is de toepassing van het reglement bettreffende de toekenning van de premie ‘koelkast
A+++’ nuttig is om de gezinnen met een beperkt inkomen (inkomens minder of gelijk aan 33.525,36 EUR/jaar of
48.525,36 EUR /per jaar voor een gehuwd of samenwonend koppel) te helpen hun energiefactuur te verminderen door
de aankoop van een‘koelkast A+++ (het meeste zuinige model beschikbaar op de markt), aan te passen;
Dat het bedrag van de gemeentelijke premie werd vastgesteld op 400,00 EUR met een bonus van 100,00 EUR vanaf
vier personen in het gezin, waarbij de totaal bedrag niet groter mag zijn dan 50% van de aankoop prijs van de koelkast;
Dat naar het voorbeeld van andere milieupremies, toegekend door de Stad Brussel, de aanvragen voor de premie moeten
gericht worden aan de cel Milieuraadgeving, voor het toezicht over de conformiteit, en deze zullen vervolgens aan het
College voor goedkeuring en vereffening worden voorgelegd;
Gezien de uitgave voor de toekenning van deze premie zullen aangewend worden op het artikel 87906/52251 van de
buitengewone begroting 2016 (Milieu - Toelagen in kapitaal aan gezinnen) waarop een bedrag van 20.000 EUR
ingeschreven werd met voorbehoud van de goedkeuring door de toezichthoudende overheid;
Overwegende dat de toekenningsmodaliteiten voor de premie uitvoering beschreven staan in het reglement ‘Koelkast
A+++’ waarvan de tekst hierna volgt;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLIST:
1. Het principe van het toekennen van een gemeentelijke overeengekomen premie van 400,00 EUR voor de gezinnen
met een beperkt inkomen, met een bonus van 100,00 EUR voor gezinnen vanaf vier personen, met een maximum van
50% van de aankoopfactuur, onder de vorm van een toelage in kapitaal aan gezinnen, voor de aankoop van een
‘koelkast A+++’, is aangenomen;
2. Het reglement betreffende het toekennen van de premie ‘Koelkast A+++’, waarvan de tekst hieronder staat, is
aangenomen;
3. De globale uitgave van 20.000,00 EUR dewelke voorzien werd voor het geheel van de milieupremies toegekend door
de Stad op het artikel 87906/52251 (Milieu - Investeringssubsidies in kapitaal aan gezinnen) van de buitengewone
begroting 2016, is aangenomen;

-1-25/03/2016 12:16



4. De financiering van de uitgave, waarvan sprake in artikel 3 via een lening, is aangenomen.

********************************************************************************************************

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE
AANKOOP VAN EEN KOELKAST A+++
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1:
Binnen de perken van het huidige reglement en van de beschikbare begrotingskredieten, kent de Stad Brussel een
premie toe voor de aankoop van een koelkast A+++.

Artikel 2:
Voor de toepassing van het huidige reglement, wordt onder "koelkast A+++" verstaan, elke koelkast die een
energielabel A+++ draagt (de hoogste waarde), inclusief combinatie met diepvriesvak.

Artikel 3:
De premie wordt toegekend aan ieder natuurlijke persoon die tot de lage inkomenscategorie behoort (inkomen lager of
gelijk aan 33.525,36 EUR/jaar voor een alleenstaande; of 48.525,36 EUR/jaar voor een gehuwd of wettelijk
samenwonend koppel) en een koelkast A+++ gekocht heeft om in zijn eigen woning te plaatsen die op het grondgebied
van de Stad Brussel ligt.

Artikel 4:
Eén enkele premie wordt toegekend per persoon en per huisvesting voor een periode van vijf jaar.

Artikel 5:
Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op 400,00 EUR met een bonus van 100,00 EUR vanaf 4
personen in het gezin; met een maximum van 50% van de aankoopfactuur van de koelkast (Recupel-bijdrage
inbegrepen).

Artikel 6:
De premieaanvraag moet schriftelijk (per post of e-mail) bij de administratie van de Stad Brussel binnen een termijn
van maximaal vier maanden te rekenen vanaf de datum van de aankoop van de koelkast ingediend worden, op basis van
het geschikte aanvraagformulier van de Stad met de volgende bijlagen:
a. kopie van de aankoopfactuur (met de vermelding “voldaan” en de handtekening van de verkoper), kassaticket of
ander betalingsbewijs betreffende de aankoop van de koelkast A+++;
b. kopie van het energielabel;
c. kopie van de informatie op de chip van de identiteitskaart;
d. een attest van “Gezinssamenstelling”. Dit document mag niet ouder zijn dan drie maanden op de dag dat de
premieaanvraagwordt ingediend;
e. kopie van het laatste beschikbare aanslagbiljet met betrekking tot de inkomsten van alle meerderjarige gezinsleden.
Het demonteren en wegnemen van de oude koelkast als ook het transport, de levering en de installatie van het nieuwe
huishoudtoestel komen niet in aanmerking voor de berekening van de premie.

Artikel 7:
De gemeentelijke premie zal uitbetaald worden na onderzoek van het aanvraagdossier en na beslissing van het College
van Burgemeester en Schepenen

Artikel 8:
Het huidige reglement is van toepassing vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief.

Aldus beraadslaagd in zitting van 25/01/2016

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Yvan Mayeur (s)

Pour les points 23 à 25 - Voor de punten 23 tot 25 :
Le Premier Echevin-Président,
De Eerste Schepen-Voorzitter,
Alain Courtois (s)

Bijlagen:
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