DIENST ECONOMIE

Horecapremie : ecologische onroerende investeringen

Deze opsomming is niet limitatief

Dakisolatie / binnenafwerking
•
•

•
•
•

•

Van toepassing voor zowel hellende daken, platte daken als zoldervloeren.
Van toepassing voor zowel het isoleren van een nog niet geïsoleerd dak of
zoldervloer als voor het bijkomend isoleren van een reeds geïsoleerd dak of
zoldervloer. Voor eenzelfde ruimte moet gekozen worden tussen ofwel de dakisolatie
ofwel de isolatie van de zoldervloer. Het is niet mogelijk om beide zaken te
subsidiëren.
Bij het isoleren van een hellend of plat dak moet een damprem of dampscherm
geplaatst zijn aan de warme kant van de isolatie (binnenzijde). Dit wordt niet
gesubsidieerd.
De dakisolatie moet een totale Rd-waarde hebben die groter dan of gelijk aan 4,7
m²K/W is.
Met de totale Rd-waarde wordt bedoeld dat ofwel één laag isolatie een Rd-waarde
van minstens 4,7 heeft, ofwel meerdere direct op elkaar aansluitende lagen isolatie
samen met een Rd-waarde van in totaal minstens 4,7. Het onderdak en de
binnenafwerking worden niet meegerekend voor de berekening van de Rd-waarde.
Een eventueel groendak mag niet meegerekend worden om de totale Rd-waarde te
berekenen. De Rd-waarde van reeds aanwezige isolatie telt enkel mee als deze kan
worden gestaafd.
Voor de premie komt niet in aanmerking : dakisolatie die hoofdzakelijk gebaseerd is
op reflectie van stralingswarmte.

Bijkomende voorwaarden specifiek voor isolatie bij hellende daken :
• Er moet een onderdak aanwezig zijn, bestaand of nieuw aangelegd, vooraleer de
dakisolatie wordt aangebracht, om in aanmerking te komen voor de premie.
Bijkomende voorwaarden specifiek voor zoldervloerisolatie :
• Er moet een onderdak aanwezig zijn of de zoldervloer moet winddicht afgedekt zijn
• De zolderruimte kan niet gebruikt worden als kamer
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Binnenafwerking :
Om te kunnen (bij)isoleren is het soms nodig de bestaande binnenafwerking af te breken en
na de isolatiewerken opnieuw aan te brengen. Deze werken worden ondersteund indien aan
de volgende criteria voldaan :
• Een stavingsstuk toont aan dat er een afwerking aanwezig was voor de start van de
isolatiewerken (bv een attest van een aannemer, foto,…)
• De aankoop van de nieuwe binnenafwerking wordt aangetoond via factuur
• De facturen voor isolatie en voor binnenafwerking moeten samen ingediend worden.
De werken kunnen apart gefactureerd zijn.
• Niet van toepassing voor zoldervloerisolatie

Ramen
•

•
•
•

Van toepassing voor het vervangen van buitenramen door nieuwe ramen met
isolerende beglazing. Ook het vervangen van het glas door isolerende beglazing
binnen bestaande raamkaders, alsook plaatsing bijkomende ramen bij grondige
renovatie komen in aanmerking.
Voorwaarden voor de isolerende beglazing : bij vervanging van beglazing moet de
nieuw geplaatste beglazing een U-waarde Ug hebben lager dan of gelijk aan 1.0
W/m²K.
Buitendeuren waarvan de glasoppervlakte groter is dan de helft van de deur worden
ook aanzien als “raam” en komen dus in aanmerking voor de subsidie. Ook
dakvensters en lichtkoepels die voldoen aan de U-waarde komen in aanmerking
Monumentenglas wordt ondersteund wanneer het glas of het glas inclusief
schrijnwerk wordt vervangen indein de U-waarde Ug lager dan of gelijk aan 2.0
W/m²K. de gemeente ondersteunt glas inclusief schrijnwerk bij herstel van het
bestaande schrijnwerk of nieuw schrijnwerk naar model van het oude schrijnwerk.
Wanneer schrijnwerk dient vervangen te worden, moet het met exact dezelfde
detaillering en indeling maar kan de sponning iets groter zijn om monumentenglas te
voorzien.

Wand- of vloerverwarming
•
•

Van toepassing voor de aanleg van wand- of vloerverwarming gekoppeld aan een
laagtemperatuursysteem
Niet van toepassing voor elektrische vloerverwarming

Warmtepomp / warmtepompboiler
•
•
•
•
•
•
•

Van toepassing voor de installatie van een warmtepomp/warmtepompboiler
De warmtepomp of warmtepompboiler heeft een minimaal product- of (in combinatie
met andere technieken die in de verwarming van het pand voorzien) pakketlabel A.
De warmtepomp mag niet als actieve koeling (airco) gebruikt worden. Als de
warmtepomp over die functie beschikt, moet de aannemer ze definitief uitschakelen
en dit aan de hand van de technische fiche bewijzen.
De warmtepomp of warmtepompboiler geniet minimaal 2 jaar volledige garantie
De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer
De premie geldt enkel voor de kostprijs van de nieuw aangekochte en geplaatste
warmtepomp of warmtepompboiler verhoogd met de plaatsingskost
Niet van toepassing voor zwembadverwarming (geheel of gedeeltelijk) of lucht-lucht
warmtepomp

