Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van premies voor de
aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in
voertuigen met een dieselmotor
Geconsolideerde versie juli 2010
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de wetten op de Rijkscompatibiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991,
artikel 12, derde lid;
Gelet op het decreet van 21 november 2008 houdende de tweede aanpassing
van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het
begrotingsjaar 2008, artikel 42;
Gelet op het decreet van 16 december 2009 houdende de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010,
artikel 118;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2009 tot
toekenning van premies voor de aankoop en installatie van
emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor;
Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 29 april
2010;
Gelet op advies 48.221/3 van de Raad van State, gegeven op 25 mei 2010
met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad
van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° de minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu;
2° het departement: het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het
Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie;
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3° roetfilter: emissieverminderende technische voorziening voor een voertuig
met een dieselmotor die de uitstoot van deeltjes vermindert;
4° deeltjes: verontreinigende deeltjes als vermeld op het informatiepakket van
het voertuig vermeld in artikel 1 §2 van het koninklijk besluit van 15 maart
1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de
auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren
moeten voldoen;
5° gereglementeerde verontreinigende stoffen: verontreinigende stoffen als
vermeld op het informatiepakket van het voertuig vermeld in artikel 1 §2 van
het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de
technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en
hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen
6° voertuig: voertuigen van categorie M1 en N1 als vermeld in het koninklijk
besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische
eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun
veiligheidstoebehoren moeten voldoen;
7° milieuklasse: milieuklasse van de EG-goedkeuring als vermeld in artikel 7
30° van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van
voertuigen;
8° type van het voertuig: type vermeld onder 02 van bijlage 17 van het
koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de
technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en
hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, ingevoegd bij het koninklijk
Besluit van 17 maart 2003;
9° variant van het voertuig: variant vermeld onder 02 van bijlage 17 van het
koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de
technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en
hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, ingevoegd bij het koninklijk
Besluit van 17 maart 2003;
10° validatieverslag: verslag afgeleverd door de FOD Mobiliteit en Vervoer
waarbij verklaard wordt dat de validatieprocedure voor de roetfilter(s) vermeld
op het document met succes werd doorlopen.
Art. 2. Dit besluit heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van
de luchtkwaliteit in Vlaanderen door roetfilters in voertuigen met een
dieselmotor te stimuleren.
Hoofdstuk II. Voorwaarden voor de toekenning van de premie
Art. 3 §1. Er kan een premie worden toegekend voor de aankoop en
installatie van een roetfilter die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel
4, in een voertuig waarvan de milieuklasse “Euro 3” of “Euro 4” is, voor zover
die bij de eerste inschrijving niet al was uitgerust met een roetfilter en voor
zover de eerste inschrijvingsdatum van het voertuig niet later valt dan de
datum van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, en
waarvan hetzij in het Vlaamse Gewest gedomicilieerd is, hetzij in het Vlaams
Gewest een exploitatiezetel heeft...
§2. Er kan eveneens een premie worden toegekend aan de autohandelaar
of garagehouder die de roetfilter heeft geïnstalleerd en gevestigd is in het
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Vlaams Gewest, per installatie van een roetfilter die voldoet aan de
voorwaarden, vermeld in artikel 4.
Art. 4 §1. Een roetfilter als vermeld in artikel 3, komt in aanmerking voor een
premie op voorwaarde dat die ongebruikt is en dat na de installatie er van in
een voertuig:
1°;het desbetreffende voertuig duurzaam ten minste 30% minder deeltjes
uitstoot
2° de uitstoot van deeltjes door het desbetreffende voertuig niet meer
bedraagt dan ten hoogste 0,025 g/km voor M1 en N1 voertuigen klasse I
voertuigen, 0,040 g/km voor N1 voertuigen klasse II en 0,060 g/km voor N1
voertuigen klasse III;
3° de gereglementeerde verontreinigende stoffen van het voertuig niet hoger
liggen;
4° het meerverbruik van het voertuig niet hoger ligt dan 4% zonder inbouw
van de roetfilter;
5° het desbetreffende voertuig blijft voldoen aan de technische eisen
opgenomen in het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen
reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens,
hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
§2. Een roetfilter voldoet aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, indien
deze ongebruikt is, geschikt is voor de toepassing op het merk en het type
van het desbetreffende voertuig en van een merk en type is waarvoor de
Federale Overheidsdienst Mobiliteit een validatieverslag heeft afgeleverd .
Art. 5. De premies worden toegekend binnen de perken van de daartoe op de
begroting uitgetrokken kredieten.
Hoofdstuk III. Procedure
Afdeling I. Premieaanvraag indienen
Art. 6. 1° De premieaanvraag vermeldt in artikel 3, §1 wordt ingediend bij het
departement aan de hand van het standaardformulier “Premieaanvraag voor
aankoop en installatie roetfilter”. Die standaardformulieren kunnen verkregen
worden bij het departement, via de website roetfilters.lne.be en bij de
bedrijven van de autohandel of -reparatie die de roetfilter installeren.
2°. De premieaanvraag, vermeld in artikel 3, §2, wordt door de autohandelaar
of garagehouder ingediend bij het departement aan de hand van een
modelformulier.
Art.7. §1. Als een premie aangevraagd wordt voor de aankoop en installatie
van een roetfilter, wordt door de premieaanvrager het aanvraagformulier
“Premieaanvraag voor aankoop en installatie roetfilter” volledig ingevuld en
ondertekend.
§2. De minister stelt de modelformulieren vast voor aanvraag van de premies
vermeld in artikel 3.
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Art.8. §1. De premieaanvragen moeten worden ingediend binnen drie
maanden na de montage van de roetfilter op het voertuig.
§2. Het departement controleert het ingediende dossier op volledigheid en
gegrondheid en deelt de betrokken premieaanvrager zijn beslissing mee,
uiterlijk twee maanden na de ontvangst van de premieaanvraag.
Afdeling II. Bedrag van de premies en betaling van de premies
Art. 9. §1. 1° Het bedrag van de premie vermeldt in artikel 3, §1 is vastgesteld
op 100% van het totale factuurbedrag inclusief btw, begrensd tot maximaal
600 euro, bij de installatie van een roetfilter;
2° Die premie kan maar één keer per voertuig worden toegekend.
Een uitzondering daarop vormen de premieaanvragen voor de voertuigen
waarvoor al 80%, begrensd tot 400 euro, werd uitbetaald. Voor die voertuigen
wordt een aanvullende premie van het resterende bedrag toegekend, zodat in
totaal 100%, begrensd tot 600 euro, wordt betaald
§2. Het bedrag van de premie, vermeld in artikel 3, §2, bedraagt 50 euro. Die
premie kan maar één keer per voertuig worden toegekend.
§3. De premies worden uitgekeerd binnen de perken van de in de begroting
opgenomen kredieten, in volgorde van de datum van de poststempel van de
aanvragen en uiterlijk twee maanden na de ontvangst van de
premieaanvraag, op voorwaarde dat de beslissing over de gegrondheid van
de aanvraag positief is..
Hoofdstuk IV. Slotbepalingen
Art.10. De minister kan nadere regels uitwerken voor de aanvraag- en
toekenningsprocedures van de premies, vermeld in artikel 6, 7, 8 en 9,§2 en
§3, en voor het premiebedrag, vermeld in artikel 9, §1.
Art.11. Dit besluit treedt in werking op de dag van de publicatie ervan in het
Belgisch Staatsblad.
Art.12. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel, ….
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Kris PEETERS
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
Joke SCHAUVLIEGE

