VASTSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIEREGELING VOOR DE AANKOOP EN
HET GEBRUIK VAN FSCHOUT
Vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2008
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ tussen het
Vlaams Gewest en de Gemeente Herenthout;
Overwegende dat er, in het kader van duurzame ontwikkeling en de realisatie van een lokale agenda 21,
gestreefd moet worden naar een optimaal gebruik van onuitputtelijke grondstoffen en het sluiten van
stofkringlopen;
Gelet op het feit dat grondstoffen uit land- en bosbouw onuitputtelijk zijn bij goed beheer;
Gelet op de toenemende ontbossing in een aantal delen van de wereld en het wijdverbreide gebruik van
hout uit onverantwoorde en zelfs illegale bosbouw;
Overwegende dat het FSC-label vooralsnog het enige label voor verantwoord bosbeheer is dat door de
brede milieubeweging aanvaard wordt;
Overwegende dat hout onder de juiste voorwaarden ook inzetbaar is zonder preventieve chemische
verduurzaming;
Overwegende dat subsidiëring van FSC-gelabeld hout zonder preventieve chemische verduurzaming een
veralgemeende toepassing ervan kan stimuleren;
Gezien de nodige kredieten voorzien zijn in de begroting onder artikelnummer 87904/332-02;
Na beraadslaging;
Besluit:
Artikel 1. Het gemeentebestuur zal binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en
goedgekeurde kredieten het toepassen van FSC-gelabeld hout (of hout met een equivalent of strenger
label) zonder preventieve chemische verduurzaming aanmoedigen volgens de voorwaarden van dit
reglement.
Artikel 2. Algemene voorwaarden
1) Het hout heeft het FSC-label (of hout met een equivalent of strenger label).
2) Het hout is niet preventief chemisch verduurzaamd (‘geïmpregneerd’).
3) Per adres, per aanvrager en per constructieonderdeel kan slechts één aanvraag ingediend worden.
4) De toelage is toepasbaar voor de hierna opgesomde bouwmaterialen uit hout:
- terrassen
- gevelbeplanking en aanverwante
- buitenschrijnwerk (ramen, deuren, poorten…)
- binnenschrijnwerk en –afwerking
- andere soorten volhout
De toelage is niet toepasbaar op verlijmde houten plaatmaterialen (OSB, MDF…), laminaatvloeren enz…
tenzij ze het Natureplus-label behaalden. De subsidie is niet toepasbaar op (tuin)meubilair of
speeltoestellen.
In geval van twijfel of onduidelijkheid stelt de bevoegde ambtenaar of de door de gemeente
gemandateerde controleur vast of het voldoet aan de door haar opgestelde criteria voor bio-ecologisch
houtgebruik.
5) Het hout wordt gebruikt bij een woning op grondgebied van Herenthout.
Artikel 3. De subsidie is slechts toepasselijk vanaf een factuurbedrag van meer dan 500 EUR.
Het bedrag van de premie per aanvrager en per gebouw bedraagt 15 % van de totale kostprijs van het
hout (inclusief BTW) met een maximum van 500 EUR.
Artikel 4. De toelage kan worden aangevraagd door de eigenaar/huurder/gebruiker van het gebouw. De
subsidie wordt toegekend aan de aanvrager.
Artikel 5. De aanvraag van de toelagen gebeurt op het daartoe voorziene aanvraagformulier(en) dat
volledig ingevuld overgemaakt wordt aan het Gemeentebestuur van Herenthout, milieudienst.
De subsidieaanvraag gebeurt in het jaar dat het hout werd aangekocht en ten laatste 3 maanden na
factuurdatum.
Het aanvraagdossier is pas volledig na het indienen van de samenvattende lijst van facturen (bijlage bij
het aanvraagformulier) samen met de kopieën van de gedetailleerde facturen van de handelaar en/of
aannemer. Op deze factuur staat duidelijk vermeld over welk product (merk, type) en over welke
hoeveelheden het gaat.
Op de facturen voor de aankoop van FSC-gelabeld hout wordt duidelijk vermeld dat het gaat om FSCgelabelde producten. Het CoC-nummer wordt eveneens vermeld op de facturen.
Indien nodig kan een technische fiche vereist worden.

Artikel 6. De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegde gemeentelijke ambtenaar of een door de
gemeente gemandateerde controleur (VIBE vzw) om de toepassing van dit reglement ter plaatse te
controleren, van bij het indienen van de aanvraag tot 1 jaar na de uitvoering van de werken.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om de subsidieaanvraag te weigeren indien het dossier
niet in orde is.
Artikel 7. De uitbetaling van deze toelagen zal geschieden op het daartoe in de gemeentebegroting
ingeschreven krediet. Indien het aantal aanvragen het totaal in de begroting voorziene bedrag overstijgt,
zal het toekennen van de subsidies verlopen in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het
totaal in de begroting voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar.
De overige aanvragen worden betoelaagd via begrotingswijziging of verschoven naar het volgende
begrotingsjaar.
Artikel 8. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
reglement.
Artikel 9. De nodige kredieten zijn voorzien in de begroting onder artikelnummer 87904/332-02.
Artikel 10. Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving
overgemaakt worden aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen en aan de gemeenteontvanger.
Artikel 11. Dit reglement treedt in werking vanaf 01.01.2008.

