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Subsidiereglement energierapport voor organisaties 
 

 
Artikel 1. Doelstelling reglement 
 
In 2017 heeft Stad Roeselare het burgemeestersconvenant ondertekend. Hiermee engageert de stad 
zich om de CO2-uitstoot op haar grondgebied te verminderen met 55% tegen 2030. Om die doelstelling 
te behalen wenst de stad enerzijds in te zetten op energie-efficiëntie en anderzijds het gebruik van 
duurzame energiebronnen op haar grondgebied te verhogen. 
 
Sinds 2018 beschikt de stad ook over een eigen Klimaatplan dat een concreet en gefaseerd tijdpad 
uitzet voor een klimaatneutraal Roeselare tegen 2050. De concrete uitvoering van het Klimaatplan 
gebeurt binnen het Klimaatprogramma dat is opgebouwd rond onderstaande werven: 
 Duurzame warmte; 
 Duurzame energie; 
 Duurzaam wonen; 
 Duurzame omgeving. 

 
In 2022 heeft de stad de Klimaatcoalitie #VANRSL gelanceerd. De Klimaatcoalitie is een structureel en 
lange termijn samenwerkingsverband tussen de stad en de verschillende organisaties binnen 
Roeselare om samen de klimaatdoelstellingen te behalen.  
 
In het kader van de Klimaatcoalitie wenst de stad organisaties in Roeselare financieel te ondersteunen 
in de collectieve omslag naar een klimaatneutrale stad. Concreet wenst de stad hiervoor een specifieke 
subsidie te verlenen voor de opmaak van een energierapport op maat van elke individuele organisatie. 
 
Artikel 2. Doelgroep reglement 
 
Het subsidiereglement is van toepassing op alle organisaties die actief zijn op het grondgebied van de 
Stad Roeselare.  
 
Onder organisaties verstaan wij de volgende entiteiten: 

1. Alle organisaties die een ondernemingsnummer hebben en hun maatschappelijke zetel in 
Roeselare hebben; 

2. Een vereniging zoals gedefinieerd in artikel 3 en artikel 4 van het Kaderreglement 
voor de structurele subsidiëring van verenigingen met uitzondering van de 
jeugdverenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 september 
2016; 

3. Een vereniging zoals gedefinieerd in het subsidiereglement voor Noord-Zuidverenigingen en 
mensenrechtenverenigingen, goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 23 maart 2015; 

4. Een wijkvereniging zoals gedefinieerd in het subsidiereglement 
Basisondersteuning erkende wijkcomités, goedgekeurd door de gemeenteraad 
van 25 mei 2020. 

5. Een vereniging die via een nominatieve subsidie ondersteund wordt voor haar 
structurele werking. 
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Artikel 3. Subsidiebedrag 
 
Binnen de perken van het voorziene budget betaalt de stad maximaal 100% van de kostprijs van het 
energierapport afhankelijk van de hieronder gedefinieerde categorie met een maximum van 500 euro 
excl. BTW. 
 
Afhankelijk van de grootte van de organisatie, verleent de stad een subsidie van: 
 100% van de kostprijs van het energierapport voor verenigingen en kleine zelfstandigen tot 

maximum 9 werknemers; 
 50% van de kostprijs voor KMO’s tot en met 249 werknemers; 
 25% van de kostprijs voor grote ondernemingen met 250 of meer werknemers. 

 
Artikel 4. Ontvankelijkheidsvoorwaarden energierapport 
 
Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de aanvrager aan onderstaande voorwaarden te 
voldoen: 
 Het gebouw waarvoor een energierapport wordt aangevraagd is gelegen op het grondgebied 

van de Stad Roeselare; 
 De subsidie mag enkel worden gebruikt voor een energierapport; 
 De aanvrager mag geen dubbele subsidie ontvangen voor het energierapport; 
 Er is maximaal één aanvraag per ondernemingsnummer; 
 Het energierapport mag niet worden uitgevoerd door de aanvrager zelf; 
 De aanvrager verklaart zich akkoord om zijn kwartierverbruiksgegevens voor energie ter 

beschikking te stellen of tijdelijk toegang te verlenen tot zijn energieportaal; 
 De aanvrager verklaart zich akkoord om het integraal energierapport digitaal te bezorgen aan 

de stad; 
 De aanvrager verklaart zich akkoord om mee te werken aan de communicatie van de stad 

onder de noemer van de Klimaatswitch #VANRSL; 
 De aanvrager verklaart zich akkoord om actief deel te nemen aan de Klimaatcoalitie #VANRSL; 
 De aanvrager gaat principieel akkoord om op basis van het energierapport een 

klimaatvriendelijke bedrijfsvoering toe te passen via een specifiek actieplan. 
 
Artikel 5. Criteria energierapport 
 
Een energierapport moet minimaal aan onderstaande criteria beantwoorden: 
 Een prioritering van ingrepen op vlak van duurzaamheid en energie op maat van de organisatie 

of vereniging; 
 Per voorgestelde ingreep een financiële doorrekening van de kosten en baten en een 

inschatting van de jaarlijkse impact op de CO2-reductie; 
 Voorgestelde ingrepen kunnen zowel eenvoudige, korte termijn maatregelen inhouden als 

lange termijn investeringen op vlak van duurzaamheid en energie. 
 
Artikel 6. Aanvraagprocedure 
 
§1. Geïnteresseerde aanvragers vullen een digitaal aanmeldingsformulier in, beschikbaar op 
www.klimaatswitch.be. 

http://www.klimaatswitch.be/
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§2. De aanvrager ontvangt binnen de 14 dagen reactie of de aanvraag aanvaard is.    
 
§3. De aanvrager laat binnen de 6 maanden na goedkeuring van de aanvraag een energierapport 
opstellen. 
 
§4. De aanvrager bezorgt binnen de maand na uitvoering zowel het energierapport als de factuur via 
een digitaal formulier, beschikbaar op www.klimaatswitch.be. De aangeleverde factuur dient duidelijk 
het totaal bedrag en de vermelding energierapport op naam van de organisatie te omvatten. 
 
§5. De aanvrager geeft een indicatie van welke ingrepen hij overweegt uit te voeren met een 
inschatting van de jaarlijkse CO2-reductie op hetzelfde digitaal formulier als gebruikt in §1 en §4. 
 
§6. De stad behoudt zich het recht de minimale criteria voor een energierapport zoals omschreven in 
artikel 5 te allen tijde na te zien. 
 
§7. De aanvrager ontvangt binnen de 14 dagen reactie of de factuur aanvaard is. 
 
§8. De uitbetaling van de subsidie gebeurt nadat de stappen in §1 tot §7 correct zijn nageleefd.    
 
Artikel 7. Controle en sancties 
 
§1. De stad behoudt zich het recht om op elk moment te controleren of de aanvrager aan alle 
ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet voor toekenning van de subsidie. 
 
§2. Indien op één of andere wijze blijkt dat er fraude werd gepleegd, zullen alle uitgekeerde subsidies 
van het aanvraagdossier waarin de fraude werd vastgesteld teruggevorderd worden en wordt de 
aanvrager voor 5 jaar uitgesloten van subsidies. 
 
Artikel 8. Inwerkingtreding en duurtijd 
 
§1. Het subsidiereglement treedt in werking vanaf publicatie van het reglement op de gemeentelijke 
website. 
 
§2. Alle energierapporten die vanaf 1 december 2022 zijn aangevraagd komen met terugwerkende 
kracht in aanmerking voor subsidie op grond van onderhavig subsidiereglement. 
 
§3. Het subsidiereglement is van kracht tot en met 31 december 2025. 

http://www.klimaatswitch.be/

