
LIJST MET SUBSIDIES

2018: PREMIE VAN DE NETBEHEERDER VOOR DE PLAATSING VAN EEN WARMTEPOMP IN 
BESTAANDE WONINGEN EN NIEUWBOUWWONINGEN MET BOUWAANVRAAG TOT 
31/12/2013

Beschrijving
Geothermische warmtepomp 4000 euro; Lucht-waterwarmtepomp 1500 euro; Hybride lucht-waterwarmtepomp 800 
euro; Lucht-luchtwarmtepomp 300 euro - telkens per woning of wooneenheid en telkens max 40% factuur. Eindfactuur 
vanaf 1/1/2018. De aannemer beschikt over certificaat van bekwaamheid. Indien u de aanvraag online indient bij uw 
netbeheerder, dan wordt de premie sneller uitbetaald.

Opmerkingen
Indien de uitvoerende aannemer niet over een certificaat van bekwaamheid beschikt, dan dient hij of zij zich te laten 
bijstaan. Dit kan door een extern installateur of keuringsorganisme, telkens RESCERT gecertificeerd, die de goede 
uitvoering van de installatie valideert. De uitvoerende aannemer zal vervolgens het certificeringsnummer van deze 
derde partij op het aanvraagformulier moeten vermelden. 

Meer info
-Voor de volledige voorwaarden, raadpleeg het formulier van de netbeheerder. Het aanvraagformulier vindt u hier

Contact
Eandis - Iverlek
078 –35 35 34
reg@eandis.be

2019: PREMIE VAN DE NETBEHEERDER VOOR DE PLAATSING VAN EEN WARMTEPOMP OF 
WARMTEPOMPBOILER IN BESTAANDE WONINGEN EN NIEUWBOUWWONINGEN MET 
BOUWAANVRAAG TOT 31/12/2013

Beschrijving
Voor woningen met een bouwaanvraag uiterlijk op 31/12/2013. Geothermische warmtepomp A++ label 4000 euro; Lucht-
waterwarmtepomp A+ label 1500 euro; Hybride lucht-waterwarmtepomp A+ label 800 euro; Lucht-luchtwarmtepomp A+ 
label 300 euro Warmtepompboiler A+ label 400 euro (300 euro vanaf 2020) - telkens per woning of wooneenheid en 
telkens max 40% factuur. Eindfactuur vanaf 1/1/2019. Indien u de aanvraag online indient bij uw netbeheerder, dan 
wordt de premie sneller uitbetaald.

Opmerkingen
De premie voor een zonneboiler en een warmtepompboiler zijn niet cumuleerbaar met elkaar. De premies voor een 
warmtepomp en een warmtepompboiler zijn enkel cumuleerbaar met elkaar in zoverre de plaatsing van de 
warmtepompboiler die van de warmtepomp vooraf gaat. De premie voor een warmtepomp (voorheen slechts eenmalig) 
of voor een warmtepompboiler kan om de 10 jaar (nieuw) worden aangevraagd. 
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Meer info
-Voor de volledige voorwaarden, raadpleeg het formulier van de netbeheerder. Het aanvraagformulier vindt u hier

Contact
Eandis - Iverlek
078 –35 35 34
reg@eandis.be

ENERGIELENING TOT EIND 2018 : GOEDKOPE TOT ZELFS RENTELOZE LENING VOOR 
ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

Beschrijving
Met een energielening kunt u energiebesparende investeringen financieren in uw woning. U kunt maximum 15.000 euro 
lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 8 jaar. De intrest bedraagt meestal 2 %. Deze lening 
kan nog worden afgesloten tot eind 2018. De kwetsbare doelgroepen kunnen aan 0% lenen (= renteloos) op een termijn 
van 10 jaar. Dit type lening loopt ook verder in 2019.

Welke werken kunt u financieren met uw energielening ?

Alle energiehuizen geven leningen voor dezelfde werken. U kan een energielening krijgen voor:

dak- of zoldervloerisolatie;
hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten);
muurisolatie;
vloerisolatie;
luchtdichting en blowerdoortest (enkel in combinatie met andere maatregelen);
energiezuinig ventilatiesysteem;
zuinige verwarmingsinstallatie;
zonnepanelen (pv) op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is en er geen enkel glas meer is;
zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm water;
relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van een appartementsgebouw);
energieaudit (enkel in combinatie met andere maatregelen);
energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep nadat een energiescan de nood tot vervanging 
heeft aangetoond);
Energieopslagtechnieken en beheersystemen.

Bij alle werken wordt verondersteld dat deze worden uitgevoerd door een aannemer, zodat er ook een 
aannemersgarantie is op de kwaliteit van de uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloerisolatie kan u de werken 
zelf uitvoeren.

Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend, kunt u voor de meeste van de 
bovenstaande werken een energielening afsluiten. Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een E30 
woning (Bijna-energieneutraal niveau of BEN-niveau).

Opmerkingen
Wie zijn de kwetsbare doelgroepen die kunnen lenen aan 0%?

personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 18.363,39 euro, verhoogd met 3.339,56 euro per 
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gezinslid dat niet de aanvrager is;
personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor);
beschermde afnemers;
gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner of gelijk aan 30.640 euro. De aanvraag houdt rekening 
met het inkomen van drie jaar eerder.

Meer info
Meer informatie vindt u hier

Contact
3WPlus Energie
02 451 53 85 
energie@3wplus.be
Katrien Vervloet - Ine Renson
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