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Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Vereenvoudiging van de aanvraag 
van premies voor energiebesparende investeringen 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan 
Wout De Meester; 

Bondige toelichting 
Inwoners die energiebesparende investeringen doen, moeten vandaag in onze stad een aantal 
premies twee keer aanvragen. Dit is nodig om zowel de premie van distributienetbeheerder 
Fluvius als de gemeentelijke premie te ontvangen. 

ln onze stad kan men voor volgende duurzame verbouwingen/aanpassingen een premie 
ontvangen: 

• premie duurzaam renoveren 
• premie groendak 
• premie voor een passiefhuis 

Het is mogelijk voor lokale besturen om de aanvraag voor deze premies te 
vereenvoudigen. Fluvius kan de gegevens van de aanvraag en aanvrager doorgeven aan de 
lokale overheid, zodat er geen aparte aanvraag moet worden ingediend. 

Voor die uitwisseling van gegevens wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 
Een overeenkomst tussen Sint-Niklaas en Fluvius zou een aantal voordelen met zich 
meebrengen: 

• de inwoners moeten slechts één aanvraag indienen om een subsidie te bekomen; 
• er wordt efficiënt, eenduidig en transparant gewerkt, zodoende het voor de inwoner 

mogelijk is om de terugverdientijd van een investering correct te berekenen; 
• indien de subsidieaanvraag goedgekeurd wordt door Fluvius kan de gemeente 

aannemen dat aan alle nodige technische voorwaarden voldaan is; 
• het bespaart de gemeente heel wat administratief werk; 
• de samenwerking met Fluvius verloopt kosteloos voor de gemeente. 

Daarom wil ik het stadsbestuur en de schepen vragen of men dergelijke overeenkomst met 
Fluvius wil afsluiten om het zodoende voor inwoners eenvoudiger en efficiënter te maken om 
de verschillende premies van stad en netbeheerder simultaan aan te vragen? 
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Schriftetijk antwoord op vraag van raadslid Karel Noppe: vereenvoudiging van de aanvraag van
premies voor energiebesparende investeringen

Geachte heer raadslid Karel Noppe,

Met het stadsbestuur zetten wij vol.op in op de vereenvoudiging en digital.isering van de
dienstverlening naar de burgers toe. Voor premies en subsidies is dit ook het gevaI en
momenteel is een project lopende waarbij de processen van verschitl.ende premies en subsidies
in kaart worden gebracht. Dit om de methodologie van aanvraag van de premies te kunnen
un en nog meei te Aigiïáiiserenlet hiervan zal. hopel.ijk een duide ke

vereenvoudiging betekenen in de aanvraag van premies en subsidies voor de bewoners van
Sint-Nikl.aas. Nog meer zullen premies dan efficiënter, op een digitale manier en
gebruiksvriendel"ijk kunnen aangevraagd worden.

U geeft het terecht aan in uw schriftelijke vraag, bij premies voor energiebesparende
maatregelen dient de burger zich te wenden tot verschillende instanties. Ook bij de Vl.aamse

Overheid kunnen energiebesparende premies worden aangevraagd met bijvoorbeel.d de
Vlaamse renovatiepremie. Dit maakt het er niet gemakkel.ijker op voor de burger.

Het loket wonen geeft dan ook actief de informatie mee met de burgers die een premie willen
aanvragen voor een bepaatd type van werken. De premies van Fluvius komen hierbij ook al.tijd
aan bod. Een goede doorverwijzing naar de premies bij FLuvius is immers zeer belangrijk.

Het simuttaan aanvragen van premies voor zowel Fluvius als stad Sint-NikLaas is niet evident.
lmmers, de premievoorwaarden zijn niet identiek en bepaal.de documenten dienen bijkomend
al.tijd nog opgevraagd te worden aan de burger. Daarenboven dient bij een uitwisseling van
persoonsgegevens te voldoen aan strenge eisen (cf. gegevensbeschermingswet van 30 juni
2013). Ee4 doorgifte van persoonsgegevens moet dan ook mogel.ijk zijn op lT-technisch vl.ak en

de nodige beveiLigingsmaatregelen dienen hierbij in acht genomen te worden door zowel
Fluvius a[s de stad Sint-Niklaas.
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Aan de administratie werd gevraagd te onderzoeken wat de mogel.ijkheden zijn om dergetijke

samenwerkingsovereenkomst af te stuiten met a[s doeLsteLLing de vereenvoudiging van
premieaanvragen voor de burgers van de stad Sint-Niklaas.

Hoogachtend

Namens het coltege van burgemeester en schepenen:

ln opdracht

Verhulst Lieven Dehandschutter
burgemeesteralgemeen directeur schepen
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