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PREMIEOVERZICHT 2019 
 

ISOLATIE  
factuur maximaal 1 jaar oud 

PREMIE 

DAKISOLATIE 

- Premie van de gemeente Willebroek 

- Premie van Fluvius (R = min 4,5m² K/W) 

- Verbeteringspremie tot 31/05/2019 

o als ook dak gerenoveerd 

 

0,5 euro – 1 euro/m² max 250 euro 

2 euro of 4 euro / m² 

50% en max. 1250 euro 

 
NIEUWE RAMEN 

- Premie van Fluvius U is max. 1,0W/m²K 

- Verbeteringspremie of renovatiepremie 

o Als ook ramen vervangen worden 

 

10 euro / m² 

Afhankelijk van premie 

 

MUURISOLATIE  

- Premie van de gemeente Willebroek 

(buitenmuurisolatie of spouwmuurisolatie) 

- Premie van Fluvius  

o Spouwmuur (max L 0,065m²W/mK (STS 71 -1) 

o Buitenzijde (rd min 3m²K/W) 

o Binnenzijde (rd min 2m²K/W als met architect 

 

2 euro / m² max 250 euro 

 

 

5 euro / m² 

15 euro / m² 

15 euro / m² 

VLOER- of KELDERISOLATIE 

- Premie van Fluvius (R min. 2m² K/W) 

 

6 euro / m² 

WARMTEPOMP 

- Verwarming: premie van Fluvius 

- Warmtepompboiler: premie van Fluvius 

 

40% max. afhankelijk type pomp 

40% en 400 euro 

ZONNEBOILER 

- Premie van de gemeente Willebroek 

- Premie van Fluvius 

 

15% en max 250 euro 

40% en max. 2750 euro 

TOTAALRENOVATIEBONUS 

- 1 voucher per woning 

- Binnen 5 jaar 

- Minstens 3 investeringen 

- Automatisch via Fluvius 

1250 euro voor 3 investeringen 

1750 euro voor 4 investeringen 

2750 euro voor 5 investeringen 

3750 euro voor 6 investeringen 

4750 euro voor 7 investeringen 

 

RENOVATIE of WEDEROPBOUW 
Factuur maximaal 2 jaar oud 

PREMIE 

- Renovatiepremie (4 categorieën) tot 31/05/2019 

- Of verbeteringspremie tot 31/05/2019 

- Overkoepelende renovatiepremie vanaf 1/02/2019 

 

 

20% of 30%, max 10.000 euro 

- Nieuwe aanpassingspremie vanaf 1/06/2019 50% en max. per investering 

- Slooppremie na sloop en wederopbouw 

- Aanvraag max. 1 maand na OMV of inwerking (03/2019) 

- Via www.energiesparen.be 

7500 euro 

Sloop van gebouw tussen 1/10/18 

en 31/10/19 

- Starterspremie gemeente Willebroek 

- Herlokalisatiepremie gemeente Willebroek 

- Gevelrenovatie gemeente Willebroek 
met steun van Vlaamse Overheid (Agentschap Innoveren en 

Ondernemen) in het kernwinkelgebied 

50%, max. 3000 of 6000 euro 

50%, max. 5000 euro 

50%, max 5000 euro 

 

NIEUWBOUWWONING PREMIE 
- Vermindering onroerende voorheffing  Automatisch na EPB aangifte 

- E-peil premie Fluvius 

- Zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler Fluvius 

bouwaanvraag vóór 31/12/2016 

bouwaanvraag vóór 31/12/2013 
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OVERZICHT VAN PREMIEVERLENERS 2019 

 
A. Wonen Vlaanderen 

Contact: wonen.antwerpen@vlaanderen.be, www.wonenvlaanderen.be,  

tel. 032 24 61 12 

TOT 31/05/2019 Verbeterings- en aanpassingspremie  

 
Premie: 50% van de betaalde factuur. Het maximumbedrag hangt af van de soort 

werken 

Welke werken komen in aanmerking? 

Verbeteringspremie:  

 muren, vloeren, plafonds 

 dak: ook dakisolatie als dak werd gerenoveerd 

 ramen, enkel als de ramen vervangen worden, geen binnendeuren 

 technische installaties: verwarming, elektriciteit, sanitair 

Aanpassingspremie 

 aanpassen van woning 

 installeren van technische installaties (badkamer, keuken, traplift,…) 

 

Voorwaarden  

Als eigenaar-bewoner van woning minstens 25 jaar oud 

 Als het inkomen niet te hoog is, belastbaar inkomen van 2016 

- 30.640 euro maximaal, 1600 euro per persoon ten laste 

- Als verhuurder SVK: 61. 270 euro 

 Voor aanpassingspremie: aanvrager minstens 65 jaar oud 

Wanneer aanvragen? 

Factuur maximaal 1 jaar oud 

drie aanvragen van de verbeterings- of aanpassingspremie in periode van 10 jaar  

 

TOT 31/05/2019 Renovatiepremie 

Premie: 20% of 30% van de betaalde factuur. Het maximumbedrag hangt af van de 

soort werken 

Welke werken komen in aanmerking? 

 Categorie 1 : muren, vloeren, plafonds 

 Categorie 2: dak: geen dakisolatie! 

 Categorie 3: ramen, enkel als de ramen vervangen worden, geen binnendeuren 

 Categorie 4: : technische installaties: verwarming, elektriciteit, sanitair 

 

Voorwaarden  

 Als eigenaar-bewoner van woning minstens 30 jaar oud 

 Als het inkomen niet te hoog is van gezamenlijk belastbaar inkomen van 2017 

- 42.890 euro als alleenstaande 

- 61.270 euro als alleenstaande met 1 persoon ten laste  

- 61.270 euro als koppel , per persoon ten laste 3440 euro bijtellen. 

 Als je geen andere woning bezit 

 Als je facturen hoog genoeg zijn (per categorie minstens 2500 euro excl. btw) 

 

Wanneer aanvragen? 

Twee aanvragen van de renovatiepremie met maximaal 2 categorieën in periode van 10 

jaar (met maximaal 2 jaar tussen en minimaal 1 jaar) 
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Vanaf 1/02/2019 overkoepelende renovatiepremie 
 

Premie: maximaal 10.000 euro 

 20% van de factuur, maximaal 2500 euro per categorie 

 30% van de factuur, maximaal 3333 euro per categorie 

- Inkomen alleenstaande maximaal    31.340 euro 

- Inkomen alleenstaande of samenwonenden  43.870 euro 

- Per persoon ten laste       3.510 euro 

 

Welke werken komen in aanmerking? Factuur minstens 2500 euro excl. btw 

 Categorie 1: muren, vloeren, plafonds 

 Categorie 2: dak: geen dakisolatie! 

 Categorie 3: ramen, enkel als de ramen vervangen worden, geen binnendeuren 

 Categorie 4: technische installaties: verwarming, elektriciteit, sanitair 

 

Datum Categorie bedrag info 

    

   

    

   

 

Voorwaarden  

 Als eigenaar-bewoner (of verhuurder via SVK) van woning minstens 30 jaar oud 

 Als gezamenlijk belastbaar inkomen van 2017, aanslagjaar 2018 maximaal: 

- 43.870 euro als alleenstaande 

- 62.670 euro als alleenstaande met 1 persoon ten laste  

- 62.670 euro als koppel , per persoon ten laste 3510 euro bijtellen. 

 Als je geen andere woning bezit op aanvraagdatum 

 

Wanneer aanvragen? 

Twee aanvragen van de renovatiepremie met maximaal 2 categorieën in periode van 10 

jaar (met maximaal 2 jaar tussen en minimaal 1 jaar) 

 
VANAF 1/06/2019 nieuwe aanpassingspremie  
Premie: 50% van de betaalde factuur. Het maximumbedrag is 1250 euro 

Voor wie? 

 Als eigenaar-bewoner voor inwonende 65-plusser (bloed- of aanverwant tot de 

tweede graad) 

 Eigenaar bewoner is minstens 65 jaar oud 

 Verhuurder en huurder is minstens 65 jaar oud 

Welke werken komen in aanmerking? Factuur minstens 1200 euro incl. btw 

- aanpassen (verbouwen) van woning 

- installeren van technische installaties (badkamer, keuken, traplift,…) 

 

Voorwaarden  

 De woning is minstens 30 jaar oud 

 Als gezamenlijk belastbaar inkomen van 2017, aanslagjaar 2018 maximaal: 

- Inkomen alleenstaande maximaal    31.340 euro 

- Inkomen alleenstaande of samenwonenden   43.870 euro 

- Per persoon ten laste        3.510 euro 

Wanneer aanvragen? 

 Factuur maximaal 2 jaar oud 

 twee aanvragen van de verschillende aanpassingspremies mogelijk in een periode 

van 10 jaar  
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Vanaf medio februari 2019 sloop- en heropbouwpremie  
 

Premie: 7.500 euro per bouwproject. 

 

Voorwaarden  

 De aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend bij de vergunning-verlenende 

overheid tussen 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019. 

 De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en het op te richten 

appartementsgebouw of de op te richten woning(en) zijn op moment van de 

aanvraag van de omgevingsvergunning  in volle eigendom van één of meer 
natuurlijke personen.  

De premie kan worden teruggevorderd in volgende gevallen: 

 de premievoorwaarden zijn niet nageleefd; 

 de omgevingsvergunning wordt niet volledig uitgevoerd binnen de wettelijke 

termijnen; 

 de omgevingsvergunning wordt vernietigd; 

 de omgevingsvergunning wordt voorafgaand aan de ingebruikname van het nieuwe 

gebouw overgedragen aan een rechtspersoon; 

 de eigendom van de grond of van een van de gebouwen (de af te breken of de nieuw 

gebouwde) in de loop van het bouwproject  

o wordt overgedragen aan een rechtspersoon; 

o met een zakelijk recht wordt belast ten voordele van een rechtspersoon. 

Hoe de premie aanvragen? 

Stap 1 

Vraag premie aan via webapplicatie op  www.energiesparen.be  uiterlijk binnen één 

maand nadat de aanvraag van de omgevingsvergunning voor afbraak en herbouw werd 

ingediend.  Voor dossiers waarbij de aanvraag van de omgevingsvergunning is gebeurd 

vanaf 1 oktober 2018 maar voor de definitieve inwerkingtreding van de regelgeving, 

moet de premie-aanvraag gebeuren binnen de maand na de inwerkingtreding (verwacht 
de tweede helft van februari of maart 2019). 

Stap 2 

Van zodra de sloop effectief is uitgevoerd, moet de aanvrager van de premie een 

bewijs voorleggen van het einde van de sloopwerken. De premie wordt uitbetaald binnen 

een termijn van 3 maand na het voorleggen van dit bewijs. 
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B. NETBEHEERDER FLUVIUS 

Bestaande woning:   

 woning aangesloten op elektriciteitsnet sinds 2006 (tenzij nieuwbouw e-peil) 

 isolatie voldoet aan de voorwaarden zie aanvraagformulieren 

 door aannemer geplaatst (niet voor dakisolatie) 

 factuur maximum 1 jaar oud op datum van de aanvraag 

 

Voor beschermde afnemers is er bovendien: 

 50% meer premie 

 een premie van 800 euro bij de vervanging van een oude verwarmingsketel 

 een aanvraag van een energiescan 

 een kortingsbon voor een energiezuinige wasmachine of koelkast. 

 

Een energiezuinige nieuwbouwwoning:  

 een zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler en e-peil 

 

Digitale aanvragen via www.fluvius.be 

 

C. DIENST OMGEVING GEMEENTE WILLEBROEK 

Meer info: dienst Omgeving, 03 866 90 35, omgeving@willebroek.be 

 bestaande woning (aangesloten voor 1/01/2006) 

 Een aanvraag kan ingediend worden tot uiterlijk maart van het jaar volgend op het 

lopend dienstjaar. 

 

Dakisolatie  
 

Premie:  

 1 euro / m², maximum 250 euro als geplaatst door aannemer 

 0.50 euro / m², maximum 250 euro als zelf geplaatst 

Voorwaarden:  

 Het isolatiemateriaal (Rd-waarde) van minstens 4,5 m²K/W 

 

Gevel- of spouwmuurisolatie 
 

Premie:  

 2 euro / m², maximum 250 euro als geplaatst door aannemer 

Voorwaarden:  

   

 Spouwmuur (maximum lambda-waarde 0,065 W/mK) 

 Buitenzijde (minimum R-waarde 2,3 m²W/K) 

 

Zonneboiler 
 

Premie:  

 15% op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW), maximum 250 euro  

Voorwaarden:  

 Het isolatiemateriaal heeft een warmteweerstand (Rd-waarde) van minstens 3,5 

m²K/W 
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D. DIENST LOKALE ECONOMIE GEMEENTE WILLEBROEK 

Meer info: dienst Lokale Economie  03 866 90 30, lokale.economie@willebroek.be 

Het volledige handelskernversterkend subsidiereglement staat online www.willebroek.be. 

 

Algemeen: met steun van de Vlaamse Overheid- het Agentschap Innoveren en 

Ondernemen – verleent de gemeente subsidies om de handel in Willebroek en specifiek 

het kernwinkelgebied te stimuleren 

 

 Deze subsidie betreft handelszaken die zich vestigen in handelspanden:  

 die zich bevinden in het projectgebied;  

 De handelaar/ondernemer die de subsidie aanvraagt verbindt zich ertoe om ten 

minste 3 jaar na uitkering van de subsidie zonder onderbreking een handelszaak uit 

te baten die het hele jaar door, minstens 5 dagen per week geopend is (met 

uitzondering van het jaarlijks verlof); 

 Een aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient aangetekend verzonden of tegen 

ontvangstbewijs afgeleverd te worden aan: 

 De dossiers worden behandeld a rato van indiening en tot uitputting van het 

goedgekeurde krediet 

 

Starterspremie 
 

Premie:  

De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van ‘opstart’ ten belope van 50% 

van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van:  

 

 € 6000 voor de opstart van een handelszaak in een leegstaand handelspand in het 

kernwinkelgebied zoals vermeld in het reglement  

 € 3000 voor de opstart van een handelszaak in een handelspand in het 

kernwinkelgebied zoals vermeld in  het reglement  

 € 3000 voor de opstart van een buurtwinkel in een woonkern zoals bepaald het 

reglement  

 

Voorwaarden:  

 Opstarten van een nieuwe handelszaak in het kernwinkelgebied of een buurtwinkel in 

een woonkern 

 De uit te voeren werken moeten minimaal €2500 excl. BTW bedragen. 

 Bijkomende voorwaarden + subsidieerbare werken (zie reglement) 

 

 

Herlokalisatiepremie 
 

Premie:  

De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van ‘herlokalisatie’ ten belope van 

50% van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 5000. 

 

Voorwaarden:  

 Verhuis van een bestaande handelszaak gelegen buiten het kernwinkelgebied op het 

grondgebied Willebroek naar afgebakend kernwinkelgebied van Willebroek. 

 De uit te voeren werken moeten minimaal €2500 excl. BTW bedragen. 

 Bijkomende voorwaarden + subsidieerbare werken (zie reglement) 
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Gevelrenovatiepremie 
 

Premie:  

De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van ‘de gevelrenovatie’ ten belope 

van 50% van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 5000. 

 

Voorwaarden:  

 Gevelrenovatie van handelspand in het afgebakend kernwinkelgebied 

 De gevel moet steeds in zijn totaliteit gerenoveerd worden.  

 De uit te voeren werken moeten minimaal € 5000 excl. BTW bedragen. 

 Bijkomende voorwaarden + subsidieerbare werken (zie reglement) 

 De subsidie gevelrenovatie kan slechts eenmaal per pand bekomen worden binnen de 

looptijd van dit reglement. 
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