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3. Bevoegdheid
Artikel 40 en artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad. Het begrip dagelijks bestuur zoals
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2019.

4. Juridische context
Niet van toepassing.
5. Feitelijke context
Door het toekennen van een premie voor het uitvoeren van een energiescan, PVhaalbaarheidsstudie, thema-audit technieken, relighting en carbon footprint
berekening wilt het gemeentebestuur haar bedrijven, kmo’s, retailers, horecazaken,
landbouwers, verzorgingsinstellingen en kantoren stimuleren om te investeren in
energiebesparende maatregelen.
6. Vormvereisten /adviezen
Advies van dienst lokale economie/AGB Lanaken (7 april 2021).
Gemeente
Lanaken

Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken, T 089 730 730
info@lanaken.be, www.lanaken.be

7. Motivering
Op 25 mei 2020 werd het premiereglement voor het uitvoeren van een energiescan
door de gemeenteraad goedgekeurd.
Na de inwerkingtreding van het premiereglement werd de communicatiecampagne
opgestart. Alle bedrijven en retailers werden per brief op de hoogte gebracht.
Potentiële kandidaten werden later persoonlijk gecontacteerd. Dit resulteerde
uiteindelijk in drie uitgevoerde energiescans (twee bedrijven en één landbouwer).
Via de geregistreerde dienstverleners vernam de dienst duurzaamheid dat een aantal
bedrijven, die bijkomend willen inzetten op energiebesparing, niet gebaat zijn met
een energiescan. Deze ondernemingen scoren op vlak van energieverbruik al vrij
goed. Bedrijven met een laag primair energieverbruik daarentegen komen niet in
aanmerking, maar deze tonen wel interesse in een specifieke studie. Dit geldt ook
voor enkele landbouwbedrijven.
Het college van burgemeester en schepenen stelt dan ook voor om het huidig
premiereglement voor het uitvoeren van een energiescan te wijzigen. In het nieuwe
reglement worden enkele diensten toegevoegd: PV- haalbaarheidsstudie, themaaudit technieken (bv. HVAC, perslucht, koeling, stoom, geothermie, proceswarmte,
restwarmteoptimalisatie en warmtekrachtkoppeling), relighting en carbon footprint
berekening.
Op vraag van de dienst lokale economie wordt de doelgroep uitgebreid met retailers,
horecazaken, verzorgingsinstellingen en kantoren. Particulieren (gezinnen) komen
niet in aanmerking voor de premie.
Deze actie kadert in de uitwerking van onderstaande actieplannen (strategische
doelstellingen meerjarenplan 2020-2025):







actieplan 2.4: inzetten op horeca, beleving en toerisme;
actieplan 2.5: samenwerking met externe experten met oog op nieuwe
ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers;
actieplan 2.6: verankering van de bestaande bedrijven in Lanaken met oog
op duurzame productie en tewerkstelling;
actieplan 4.2: het stimuleren van een klimaatreflex in de tertiaire sector;
actieplan 4.5: het stimuleren van een klimaatreflex bij de industrie.

8. Financiële aspecten
Strategische doelstelling 4: Lanaken klimaatneutraal en groen.
Actieplan: stimuleren van een klimaatreflex in de tertiaire sector en industrie.
Acties: aanbieden van (gratis) energieaudits aan tertiaire sector (kantoren,
zorgcentra, scholen, horecazaken) en industrie (kmo’s en landbouwbedrijven).
Actiecodes: 40201 en 40501.
Budget (exploitatie): 2 x 7.500,00 euro = 15.000,00 euro.

AR 64972000 (specifieke subsidie aan bedrijven op basis van een reglement).
9. Besluit
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt in haar zitting het gewijzigd premiereglement voor het
uitvoeren van een energiescan, PV-haalbaarheidsstudie, thema-audit technieken,
relighting en carbon footprint berekening goed.
Artikel 2:
Diensten
Energiescan: bij dergelijk onderzoek wordt het energieverbruik van een
onderneming overzichtelijk in kaart gebracht. Er wordt een globale kostenbatenanalyse uitgevoerd. Bij elke besparing wordt een investeringskost en
terugverdientijd opgegeven. In een volgende fase worden de energiebesparende
maatregelen verder uitgewerkt.
PV-haalbaarheidsstudie: na de dimensionering van de PV-installatie wordt een
kosten-batenanalyse gemaakt. In deze analyse wordt berekend wat de investeringsen onderhoudskost is, de jaarlijkse besparing en uiteindelijk de terugverdientijd van
de PV-installatie.
Thema-audit technieken: bij complexe installaties, waarvan het gebruik ook sterk
fluctueert, volstaat een algemene audit (bv. energiescan) meestal niet. Een themaaudit gaat per techniek en productieproces hierop verder in (bv. HVAC, perslucht,
koeling, stoom, geothermie, proceswarmte, restwarmteoptimalisatie en
warmtekrachtkoppeling).
Relighting: een relighting is een project waarbij de bestaande verlichting wordt
vervangen door energiezuinige verlichting. Er wordt een lichtstudie opgemaakt met
een gedetailleerde kosten-batenanalyse.
Carbon footprint berekening: een carbon footprint (CO2-voetafdruk) berekening
bekijkt de totale CO2 -uitstoot van alle activiteiten van de onderneming, zowel in situ
als ex situ (bv. transport). Het is dan ook een ideaal instrument om de afhankelijkheid
van fossiele brandstoffen te kwantificeren en te reduceren op korte en lange termijn.
Definities
KMO (kleine of middelgrote onderneming): volgens de Europese kmo-definitie is
een kmo een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een
jaaromzet van maximum 50 miljoen euro of een balanstotaal van maximum 43
miljoen euro.
Geregistreerde dienstverlener: een natuurlijke persoon met ondernemingsnummer
of een rechtspersoon en die geregistreerd is overeenkomstig artikel 14 van het
Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan
kmo’s voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten om
vernoemde diensten te verlenen.

Artikel 3:
Particulieren (gezinnen) komen niet in aanmerking voor de premie. Deze premie is
uitsluitend bestemd voor bedrijven, kmo’s, landbouwers, retailers, horecazaken,
verzorgingsinstellingen en kantoren.
Artikel 4:
De diensten energiescan, PV-haalbaarheidsstudie, thema-audit technieken, relighting
en carbon footprint berekening dienen aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen.
Derhalve dient de aanvrager een overeenkomst af te sluiten met een geregistreerde
dienstverlener.
De geregistreerde dienstverlener werkt een voorstel (concept) uit, waarin het plan
van aanpak gedetailleerd omschreven wordt. Hij toont ook de ervaring met het
uitvoeren van bovenstaande diensten aan door het voorleggen van minimum drie
referenties.
De aanvrager dient de overeenkomst en het plan van aanpak met de geregistreerde
dienstverlener in via milieu@lanaken.be.
De gemeente voert eerst een conformiteitsonderzoek uit. Indien de aanvraag aan de
voorwaarden voldoet, kan er worden overgegaan tot het uitvoeren van de dienst. De
aanvrager wordt binnen 14 dagen na de aanvraag hiervan in kennis gesteld.
Artikel 5:
De gemeentelijke premie bedraagt voor de volgende diensten:






energiescan: 60% van de kostprijs met een maximum van 2.000,00 euro;
PV-haalbaarheidsstudie: 60% van de kostprijs met een maximum van
2.000,00 euro;
thema-audit technieken: 60% van de kostprijs met een maximum van
2.500,00 euro;
relighting: 60% van de kostprijs met een maximum van 3.000,00 euro;
carbon footprint berekening: 60% van de kostprijs met een maximum van
3.000,00 euro.

De premie kan per geleverde dienst slechts één maal aangevraagd worden.
Artikel 6:
De premie wordt enkel online via het e-loket ingediend. Bij de aanvraag wordt een
factuur van de geleverde dienst toegevoegd.
Artikel 7:
Indien het aantal aanvragen het totaal voorziene bedrag in het vastgelegde budget
van het meerjarenplan overschrijdt, zal de toekenning ervan verlopen in functie van
de datum van de aanvraag.
Artikel 8:

Dit gewijzigd premiereglement vervangt het reglement van 25 mei 2020 en treedt in
werking op 1 juli 2021. De geldige facturen die zijn opgemaakt vanaf deze datum
komen in aanmerking voor de premie.

Gedaan te Lanaken in zitting zoals hierboven vermeld.
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