Premies 2020
Samenvattingvandefinanciële
incentivesvoordeaankoopen
renovatievanwoningeninhet
BrusselsHoofdstedelijkGewest

Uw situatie
Detoegangtotenhetbedragvandeoverheidssteunis
afhankelijkvanhetinkomenenhetstatuutvandeaanvrager:
natuurlijkeofrechtspersoon,eigenaar-bewonerofverhuurder
enhuurder.Het inkomen datopdevolgendebladzijdenin
aanmerking wordt genomenishetgezamenlijkenafzonderlijk
belastbaarinkomendatvoorkomtophetlaatsteaanslagbiljet
vanallepersonenvermeldopdegezinssamenstellingvande
aanvrager.Hethuurbeheervaneenwoningtoevertrouwenaan
eenS.V.K.–Sociaal Verhuurkantoor,geefttoegangtotmeer
premiesenverhoogdetarieven:www.fedais.be

Bijwerking: 21/09/2020
Enkeldewerkenuitgevoerddooreenaannemerhebbenrecht
opdezeoverheidssteun.
Raadpleegdeofficiëledocumentenomdewettelijke
referentiesendegedetailleerdevoorwaardentekennen.

Uw woning
Deleeftijdvanhetgebouwenzijnliggingbepalendetoekenning
vandesteunmaatregelen.Decentralewijken,bepaalddoor
deperimetersDWC–DuurzameWijkcontracten,RVOHR–
RuimtevoorVersterkteOntwikkelingvandeHuisvestingen
deRenovatieen SVG-Stadsvernieuwingsgebied,hebbenin
bepaaldegevallenrechtopvoordeligerpremies.
DeGCHEWSzoneskomenovereenmetdeGebieden
vanCulturele,Historische,EsthetischeWaardeofvoor
Stadsverfraaiing.DeSR–StructurerendeRuimtenzijnde
belangrijkstewegen,zoalsdelanenenboulevards.
Omteweteninwelkeperimeteruwwoninggelegenis,
consulteerwww.brugis.brusselsofcontacteerons.

Uw aannemer
ControleerofdeaannemerisingeschrevenbijdeKBO–
KruispuntbankvanOndernemingen,onderworpenisaan
Belgischebtwentoegangtothetberoepheeftwanneerdeze
bestaat.
KBO:https://kbopub.economie.fgov.be
OfEuropeesequivalent:ec.europa.eu/taxation_customs/vies

Uw aanvraag
Deaanvraagmoetdoormiddelvanhetgepasteformulier
gebeuren.
Voorbepaaldepremiesmoetdegoedkeuringvóórdewerken
gebeuren.
Metuitzonderingvandeenergiepremieblijvende
documentenvanjaartotjaargeldig.Voordeenergiepremie
ishetdefactuurdatumvanheteindederwerkendiehet
referentiejaarbepaalt.

Uw betalingen
Uzalbewijzenmoetenvoorleggen:voeruwbetalingenuitper
bank- of postoverschrijving,metvermeldingvandereferentie
vandefactuurof,bijgebrekhieraan,vanhetbestek.

Uw werken en stedenbouw
Sommigewerkenvoorderenovatieenvoordebinnen-
ofbuiteninrichtingvereiseneenstedenbouwkundige
vergunning,metnameindienmen:
• degebouwschilwijzigt:buitenaspect,materialen,volume...
• opzijnstructuuringrijpt:draagmuren,vloeren,balken...
• debestemmingvaneengebouwwijzigtofhetaantalwoningen
ineengebouw(bijvoorbeeldeeneengezinswoningomvormen
toteenappartementsgebouw,ofeenzolderinrichten).
Neemvóórdeaanvangvanuwwerkzaamhedencontactmet
onsopofganaarwww.stedenbouw.brussels

Aanvraag vóór de werken
Premie voor de renovatie
 oorgebouwenouderdan30jaar
V
Nateleventechnischevoorwaarden
Bedragvandeaanvaardewerkenvan
min.€1.250peraanvraag
max.€35.000(+verhogingen)inéénofmeerdereaanvragen
A
 anvraagmogelijkvanafdeondertekeningvaneen
verkoopovereenkomstofdeindieningvaneenvolledigdossiervan
stedenbouwkundigevergunning
Eentermijnvanminstenséénmaandvoorzienvóórhetakkoord
vanhetGewestenhetbeginvandewerken
M
 ogelijkheidomeenvoorschotvan90%vandepremiete
ontvangen
Geenuniekeaanvraagvoordeappartementsgebouwen
(1woning=1formulier)
Deuitbreidingenwordengesubsidieerdtoteentoenamemet
25%vandeoorspronkelijkeoppervlaktevandewoning
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www.wijken.brussels (beterwonen)

Het bedrag van de premie is een % op het bedrag van de aanvaarde
werken dat door het Gewest wordt bepaald (en niet op de reële kosten
van de werken)
• 80%voordeeigenaar-verhuurder,natuurlijkeofrechtspersoon,met
verplichthuurbeheerdooreenSociaalVerhuurkantoor
• %afhankelijkvanhetinkomenendeperimeterwaarindewoninggelegen
isvoordeeigenaar-bewoner,natuurlijkepersoon
I≥

€ 71.565,60

≥I≥

€ 35.782,80

≥I

Geen
premie

30%

70%

RVOHR

30%

40%

70%

D.W.C.

40%

50%

70%

Buiten perimeter

I = Inkomen verminderdmet€5.000perpersoonfiscaaltenlasteenmet€5.000
voorpersonenjongerdan35jaar(aanvragerenzijn/haarechtgeno(o)t(e))

Bedrag van de aanvaarde werken
Stabiliteit

• funderingen,structureleelementen(balken,kolommen),
draagmuren,gewelven,muurbogen,
gevelelementen(balkons,loggia’s)...
• openingendichtingvanopeningenindedraagmuren
• roosteringinhout,platenenbetonvloerplaat(chapeinbegrepen)

specifieke m²:
grondoppervlakte(vande
woning)waaropdewerken
rechtstreeksbetrekking
hebben

€130/m²specifieke

€100/m²uitgevoerde
€55/m²specifieke

Dak

• waterdichtingvanplatenhellenddak,afbraakbuitenschoorstenen
indiendakbedekkingvanhoutenspanen,keramischedakpannen,natuurlijkeleistenen,EPDM
• dakstructuur:geraamte,gordingen,kepers...
• bijhorigheden:goten,regenpijpen,dakvensters,vensters,schoorstenen...

€80/m²uitgevoerde
+€20/m²
€65/m²uitgevoerde
35%vande2vorigebedragen

Vocht

• droogmakenvandekeldermuren,tegendegrondofopdevollegrond

€100/m²specifieke

Huiszwam

• behandeling(verslagvaneenerkendlaboratoriumverplicht)

Verluchting

• individueelmechanischsysteem ,gecontroleerdenkeleflux ofdubbeleflux

Elektriciteit

• plaatsingofvervangingvandeinstallatie,metuitsluitingvandemeter(controleverslagverplicht)

€30/m²specifieke

Gas

• plaatsingofvervangingvandegasleidingen,metuitsluitingvandeteller(controleverslagverplicht)

€500/woning

Isolatie

• thermische:dak(Risolatiemateriaal≥4m².K/W),
vloerenenmuren(Risolatiemateriaal≥2m².K/W)
• geluid:murenenvloerentussen2woningen(volgensdecodevangoedepraktijk)

€20/m²uitgevoerde
+€5/m²alsnatuurlijkematerialen

Gevelbedekking

• opbuitenmuren(metuitzonderingvanPVCenasfaltvliezen)

€40/m²uitgevoerde
+€10-20/m²alsnatuurlijkematerialen

Coating

• opbuitenmuren:gedeeltelijkeofvolledigecementeringofopvoeging

€50/m²uitgevoerde

Raamwerk

• herstelling&plaatsingvandubbelebeglazinginbestaanderamenmetenkelebeglazing
• nieuwehoutenrameninexotischhout
uitdeEU
metFSC-PEFClabel(verplichtattest)
• herstellingvandedeuraandestraatkant

€300/m²uitgevoerde
€150/m²uitgevoerde
€200/m²uitgevoerde
€300/m²uitgevoerde
+€50/m²alsgeluidswerendglas
€200

Verwarming

• plaatsingvaneencondensatieketelopgasofbiomassa
+verwarmingsinstallatie:radiatoren...(verplichteopleveringdooreencontroleorganismevooraardgas)

€1.500voordeketel
+€20/m²specifieke

Sanitair

• plaatsingofvervangingvanWC,wastafels,douches,badkuipen,gootstenen&kranen,toevoer-
enafvoerleidingen

€700/toestel(maximum5
toestellen)

Waterverwarmer

• afzonderlijkegeslotengasgeiserzonderwaakvlamofelektrisch≤10liter

€600/woning

Rioleringen

• plaatsingofvervangingbinnenhetgrondvlakvanhetgebouw(leidingen>90mm)
+onderzoekskamer(1),rioolkolk(2),scheidingsduiker(3)

€80/strekkendemeter
€240(1)€80(2)€500(3)/element

Trappen

• volledigeofgedeeltelijkeplaatsingofvervangingvanbinnentrappeninhout,betonofmetaal

€80/trede

Toegankelijkh.
handicap

• aanpassingswerkenaaneenwoningenplaatsingvanspecifiekevoorzieningenvoor
gehandicapten(volgensdetechnischespecificaties)

€7.500/woning

Geluidsisolatie

• isolatievanrolluikkasten,brievenbussenenventilatieopeningenindegevel

€2.300/woning

Regenwatertanks

• herstelling,plaatsingofvervangingvanregenwatertank≥1.000liter+pomp(aansluitingop
tenminsteeenWC)

€1.500/woning
+€200alsbuffercapaciteit

Huizenblokken

• afbraakvanbijgebouwendienietvoorhuisvestingbestemdzijn
• doordringbaarheidvandebodem

€1.000/woning
€1.000/woning

Ereloon

• technischefollow-upvandewerkendooreenarchitect

12%vanhettotaalaanvaardebedrag

(1)

€100/m²geïnfesteerde
(2)

(3)

€75(1) €150(2) €250(3)
pergeventileerdekamer
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www.homegrade.brussels

Brusselse groene lening
• Consumentenkrediet(Crédal)ofhypothecairkrediet
(Woningfonds–enkelvoordeeigenaar-bewoners)
• Isolatiewerken(dak,muren,vloer),superisolerendglas,
gecontroleerdemechanischeventilatie,condenserende
verwarmingsketel,temperatuurregeling,warmtepomp,
zonneboiler,fotovoltaïschepanelen
L
 eningtot€25.000perjaarenperwoning(opbasisvandein
aanmerkingkomendekostenvandewerken)
Hetgeleendebedragbepaalt

Crédal
Inkomenscategorieën
0%

1%

Geen lening

Alleenstaande

I≤

€ 30.000

≤I≤

€ 48.913

≤I

Samenwonenden

I≤

€ 60.000

≤I≤

€ 76.086

≤I

bedragenverhoogdmet€5.435
perpersoontenlastevermeldopdegezinssamenstelling(max.4)

deterugbetalingstermijn:max.10jaar(CREDAL)en30jaar(WF)
demaandelijkseafbetaling:CREDALmax.€250(0%)of
€256,38(1%),WFmax.€70(0%)of€90(2%)
Technischevoorwaardenidentiekaandeenergiepremiesen
aandegroenestroomcertificaten(fotovoltaïschepanelen)
C
 rédal:voorwaardeonroerenderfgoedvoordeeigenaardie
meerderewoningenbezit,maaralleenwerkzaamhedenuitvoert
indewoningdiehijbewoont

Woningfonds

dans0%cadre deMax.couleur
pleine
2%
Geen lening

Alleenstaande

I≤

€ 15.000

≤I≤

€ 48.913

≤I

Gezin 1 inkomen

I≤

€ 15.000

Gezin 2 inkomens

I≤

€ 15.000

≤I≤

€ 59.782

≤I

≤I≤

€ 76.086

≤I

www.wijken.brussels (beterwonen)
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Premie voor de gevelverfraaiing
• Plaatsenvansteigerconstructies

G
 ebouwen

• Reinigingvandegeveldoorverstuiving
vanverzadigdestoom,verstuivingvan
wateronderlageofhogedrukofdoor
waterstralenvangranulaten
• (Her)schilderenvandegevel
• Aanbrengenvanvochtwerendelaagofeen
anti-graffitilaag(niet-duurzaam)
• Onderhouden(her)schilderenvanramen,
deurenenanderehoutenenmetalen
elementen
• Herstellingvanhetlijstwerkvande
bepleistering
• Herstellingswerkenaanbalkonsenloggia’s
• Anderewerken

ouderdan25jaar
waarvan2/3vandebouwlagen
bestemdzijnvoorhuisvesting
aangrenzendaanminstenséénzijde
Enkelvoorgevelsaandestraatzijdeof
gevelsdienietverderdan8mvande
rooilijninspringen(12minGCHEWS)
 énpremieaanvraagpergebouwvoor
E
allewerken
Bedragvandeaanvaardewerkenvan
min.€700
max.€25.000

Hetbedragvandepremieiseen%ophet
bedragvandeaanvaardewerkendatdoor
hetGewestwordtbepaald(opgelet:bedrag
veellagerdandereëlekostenvandewerken)
80%voordeS.V.K.’sende
"huisvesting"vzw’s
%afhankelijkvandeperimeterwaarin
hetgebouwgelegenis:30%(buiten
perimeter),50%(RVOHR,GCHEWSen
SR)of75%(DWC)
verhoogd%(55%,75%of85%)voor
devolleeigenaar,natuurlijkepersoon,
I < €40.000
I=Inkomenverminderdmet€2.500
perpersoonfiscaaltenlasteen
met€2.500voorpersonenjonger
dan35jaar(aanvragerenzijn/haar
echtgeno(o)t(e))

www.erfgoed.brussels

02 204 26 46

Subsidie voor klein erfgoed
• Herstellingswerkenvanbestaande
elementen+voorafgaandestudies
vandegevel:glasramen,sgraffiti,
keramiekbetegeling,mozaïekpanelen,
balkons,bel,brievenbus,...
vandeomheiningenvoortuintjes

 lementenzichtbaarvanafdepublieke
E
ruimte

 0%vandefactuur;max.€ 10.000 / 5
5
jaar

Niet-beschermdegebouwen

 5%vandefactuur;max.€15.000/5
7
jaarindien
inkomen<€40.000(verminderdmet
€ 2.500perpersoontenlaste)
ofgebouwgelegenindeperimetervan
eenduurzaamwijkcontract
ofopenbareeigenaars

www.erfgoed.brussels

02 204 25 75

Subsidie beschermd gebouw
• Werkenvoorstabilisering,bescherming,
onderhoud,restauratie,vervanging
enreconstructievanbeschadigdeof
verdwenenelementen
• Studiesenopmetingen

 itsluitendvoorbeschermdegebouwen
U
(DirectieCultureelErfgoed)

Van40tot80%vandefactuurvolgens
hetsoortwerken,hetinkomenende
liggingvanhetgebouw

Andere incentives

www.brugel.brussels

0800 97 198

Groenestroomcertificaten / fotovoltaïsche zonnepanelen
3GSCpergeproduceerde1000kWhvooreenindividueleinstallatievanminderdan5kWp(gegarandeerdtotheteindevanhetjaar)
HetaantalGSCwordtvoor10jaargegarandeerd
DeprijsvanhetGSCisvariabel
 edeeltelijkecompensatie(alleendenetwerkkostenwordeninrekeninggebrachtvoordeelektriciteitdieophetnetgeïnjecteerdwordt
G
ennadienwordtverbruikt)

www.financien.belgium.be

02 572 57 57

BTW aan 6% voor werken
Voorwoningendiesedertminstens10jaarbewoondzijn

Gemeentelijke premies
Sommigegemeentengevenbijkomendeofspecifiekeincentivesaantevragenvóórofnadewerken
Meer informatie:dienstpremie,stedenbouwofleefmilieuvandegemeentewaarinhetgoedgelegenis

www.leefmilieu.brussels

02 775 75 75

Bodempremies
Onderzoekenbehandelingvanverontreinigdebodems
VoordenatuurlijkepersonenendeKMO’s
 ijweesverontreiniging(nietveroorzaaktdoordehuidige
B
eigenaarofexploitant)ofuiteindelijkdeafwezigheidvan
verontreiniging
E
 nkelvoordeonderzoekenuitgevoerddooreen
bodemverontreinigingsdeskundigeenvoorwerkenuitgevoerd
dooreenbodemsaneringsaannemer,erkenddoorhetBrussels
HoofdstedelijkGewest

 tudiesterugbetaaldtegen100%(metmaxima):verkennend
S
bodemonderzoek,gedetailleerdbodemonderzoek,
risico-onderzoek,vereenvoudigderisicobeoordeling,
risicobeheersvoorstel,saneringsvoorsteleneindbeoordeling
Behandelingterugbetaaldtegen:
80%(max€90.000)voornatuurlijkepersonen
70%(max€60.000)voorKMO’s
+10%voordeterreinenindeZSH
+10%indiensaneringswerken

Aanvraag na de werken
www.premie.gas.be

02 383 02 00

Premies Gas.be
Premie voor de vervanging van een toestel op gas dat vóór 2000 is geïnstalleerd (verwarmingsketel, waterverwarmer, convector)
I ndividuelehuisvesting:éénaanvraagvoormax.1verwarmingstoestelof3toestellenvoorindividueleverwarmingen1toestelvoorde
productievanwarmwater
Collectievehuisvesting:éénaanvraagvoormax.2collectieveverwarmingstoestellen(cascade-opstelling)
OpleveringgasofCERGA-gecertificeerdeverwarmingstechnicus
 loopattestvanhetoudetoestelenofwelfotovanhetidentificatieplaatje,ofwelkopievandefactuur,ofwelgebruiksaanwijzingdiede
S
ouderdomvanhettoestelbewijzen,verplicht
Verwarmingsketel:

• Gascondensatieketel,gaswarmtepomp,condenserendewarmelucht
generator,hybridewarmtepompopgas,microcogeneratieopgas

€500tot70kW
+€5/extrakW(max.€2.500)

Waterverwarmer:

• Warmwatertoestelopgasvoordeonmiddellijkeproductievanwarmwaterof
voordeopslagervan

€200/toestel

Convector:

• Toestelvoorindividueleverwarming(kachel,convectorofinbouwhaardopgas)

€150/toestel

Premie voor het renoveren of installeren van collectieve schoorstenen om er gascondensatieketels op aan te sluiten
(begroting momenteel uitgeput)
Alleen
v oordeaansluitingvanindividuelecondensatieketelsopaardgas
(nietvantoepassingindienoverschakelingvaneencollectieveketelnaarindividueleketels)
voordeVMEmetondernemingsnr.

€300/aangesloten
ketel(max.€15.000/
appartementsgebouw)

Aanvraag na de werken
02 775 75 75

www.leefmilieu.brussels

Energiepremies

Inkomenscategorieën

Mogelijkheidtotbeloftevóórdewerkenindiendegeraamdepremiehogerligtdan€30.000

A

 enadministratiefformulierperaanvraag,vergezeldvaneentechnischattestvande
E
aannemerpertypevanwerken
Max. 12 maanden na laatste factuur
Min.€50/aanvraag&max.€200.000gecumuleerdepremies/gebouw/jaar
Premiesverhoogdmet10%voorwoninggelegeninRVOHRperimeterofSVG(behalvepremieC8)
 remiesverhoogdmet10%(20%voorcat.C)indienminstens3verschillendepremies(behalve
P
A1,C3enC8)indezelfdeaanvraagenindieneindfactuurwordtuitgereiktvanaf01/09/2020
R = premiesvoorbehoudenaangebouwenvanmeerdan10jaarmetinbegrip
vandeuitbreidingen.Voorwerkendienietonderworpenzijnaaneen
stedenbouwkundigevergunningofdiewelonderworpenzijnaaneen
stedenbouwkundigevergunningindien"eenvoudigeofzwareEPB-renovatie"
(nietgesubsidieerd"gelijkgesteldaannieuwbouw")
N&R = voorallegebouwen,nieuweenbestaande

A. Studies & audits
A1 Energieaudit

R

Verlichtingsaudit (gemeenschappelijke delen van het
gebouw)

R

€ 71.565,60

≥I≥

€ 35.782,80

≥I

Samenwonenden

I≥

€ 86.565,60

≥I≥

€ 50.782,80

≥I

I = Inkomen verminderdmet€5.000perpersoonfiscaal
tenlasteenmet€5.000voorpersonenjongerdan35jaar
(aanvragerenzijn/haarechtgeno(o)t(e))

Rechtspersoon:categorie A
Gelijkgesteld aan categorie C: SVK’s;OVM’s;vereniging
vanmede-eigenaars;verhuurdermetSVK;verhuurdermet
geregistreerdhuurcontractvanmin.3jaarenminstens1
premieaanvraagvoor1vande3eersteaanbevelingenvan
hetEPB-certificaat

 ax.50%vandefactuur
M
(70%voorcat.CindienBONUS)

B. Isolatie en ventilatie

€400/individuelewoning(500€indien
BONUS)
€3000/collectiefgebouw(3.750€indien
BONUS)

A

B1 Dakisolatie

R
BONUS =voorde
werkenwaarvoorde
eindfactuurwordt
uitgereiktvanaf
01/09/2020

C

+€10/m²alsnatuurlijkisolatiemateriaal
(15€/m2indienBONUS)

• via binnenkant
• buitenkant
• de spouw

 isolatiemateriaal≥3,5m².K/W
R
Risolatiemateriaal≥1m².K/W

R

B1 / B2 / B3: foto’s
makentijdensde
werken

B4: foto’smakenvan
debestaanderamen

B

M
 ax.70%vandefactuurvoorcat.CindienBONUS €20/m2 €30/m2 €40/m²geïsoleerd
(50€indienBONUS)
Risolatiemateriaal≥4m².K/W

 ax.50%vandefactuur
M
(70%voorcat.CindienBONUS)
Risolatiemateriaal≥2m².K/W

B3 Vloerisolatie:
• vloerplaat
• kelderplafond of geventileerde spouw

C

I≥

N&R
Technisch-economische haalbaarheidsstudie
(gemeenschappelijke installaties van collectieve woningen)

B2 Isolatie van de muren:

B

Alleenst.




€20/m² €25/m² €30/m²geïsoleerdemuur
(38€indienBONUS)
€55/m² €65/m² €75/m²(94€indienBONUS)
€8/m² €10/m² €12/m²(15€indienBONUS)
+€10/m²alsnatuurlijkisolatiemateriaal
(15€/m2indienBONUS)

R

M
 ax.70%vandefactuurvoorcat.CindienBONUS
€20/m² €25/m² €30/m²(38€indienBONUS)
Risolatiemateriaal≥2m².K/W
Risolatiemateriaal≥3,5m².K/W
€20/m² €25/m² €30/m²(38€indienBONUS)
+€10/m²alsnatuurlijkisolatiemateriaal
(15€/m2indienBONUS)

B4 Isolerende beglaz.:
• in bestaand raam /
bestaande ramen
• met nieuw raam/nieuwe ramen in bestaande
opening

R

M
 ax.70%vandefactuurvoorcat.CindienBONUS
€10/m² €15/m² €20/m²beglazing
Ubeglazing≤1.2W/m².K
(25€indienBONUS)
Ubeglazing≤1.1enUw≤1.8W/m².K
€10/m² €15/m² €20/m²venster
(25€indienBONUS)

B5 Mechanische ventilatie gecentraliseerd met regeling:
• Syst. C
• Syst. D

R

Max.50%vandefactuur
 yst.Dmetwarmterecuperatoren
S
rendement≥75%

C. Warmte
C1 Verwarmingsketel, condenserende
warmeluchtgenerator en luchtverhitter op gas met
modulerend vermogen en CE-markering

R

Max.10meter

+ Tuberen individuele schoorsteen
C3 Thermostatische kranen

 pleveringgasofverwarmings-technicus
O
CERGA
V
 erwarmingsketels:EPB-oplevering
V
 ereisteminimumrendementen
(verwarmingsketels≤70kW:KlasseA)

R

Thermostaat of optimizer

€1.250
€2.500

€1.500
€3.000

€1.750/woning
€3500/woning

A

B

C

€700

€800

€1200tot40kW

+€5/kWextra

€50

€60

€70/meter

€10

€20

€30/kraan

€25

€50

€100/thermostaat

C6 Schoorsteen collectief gebouw – installatie of renovatie
(nietvantoepassingindienoverschakelingvaneen
collectieveketelnaarindividueleketels)

R

E
 nkelaansluitingvanindividueleketels
DimensioneringvolgensNBN EN 13384-2

30%

35%

40%vandefactuur

C8 EPB-periodieke controle

R

 nkelvoordeindividueletoestellen
E
Max.1waterverwarmeren1
verwarmingsketelperwoning
Voorwaardevoordeaanvrager

Geen
premie

Geen
premie

€100/toestel

 ax.50%vandefactuur
M
Voorwaardenvoorde:
installateur
prestatie
installaties

€4.250

€4.500

€4.750/wooneenheid

€1.400

€1.500

€1.600/wooneenheid

€2.500

€3.000

€3.500tot4m²

C4 Warmtepomp – verwarming of gecombineerd, onomkeer- N&R
baar (water / water - pekel / water - lucht / water)
C5 Warmtepomp – sanitair warm water (lucht / water)

N&R

C7 Thermische zonneboiler

N&R

+€200/m²extra

Steun bij de aankoop
www.fiscaliteit.brussels

Korting op de registratierechten
Geeninningvanregistratierechtenvoordeaankoopvaneen
bestaandewoningop€175.000ofweleenkortingvan€21.875op
deaktekosten
 ankoopvaneenwoningdooréénofmeerderepersonenvoorde
A
geheelheideninvolleeigendom

 oofdverblijfplaats(binnen2jaarvanafdedatumvande
H
registratievandeakte)gedurendeminstens5jaar
 itsluitendvoornatuurlijkepersonendiegeenanderewoningen
U
involleeigendomenvoordegeheelheidbezittentotde
ondertekeningvandekoopakte

Verkoopprijsmax.€500.000

www.woningfonds.be

02 504 32 11

Hypothecair krediet van het woningfonds
Hypothecairkredietvoordeaankoop(+werken)ofdebouwvaneen
woning
 entevoet(omde5jaaraangepast)van1,7%tot3,5%volgenshet
R
inkomen,degezinssituatieendeleeftijdvandeaanvrager

 erugbetalingstermijnmax.30jaar(envolledigterugbetaaldvóór
T
deleeftijdvan70jaar)
 egroottevanhetgezinbepaaltdemaximalewaardenvanhet
D
kredietenvandeaankoopprijsvandewoning

M
 ax.belastbareinkomstenvan€48.913(alleenstaande),€59.782
(gezinmet1inkomen)en€76.086(gezinmet2inkomens),
verhoogdmet€5.435/persoontenlaste(max.4)

www.citydev.brussels

02 422 51 11

Aankoop van een citydev.brussels woning
Ingeschrevenzijninhetchronologischregistervancitydev.brussels
Zijnhoofdverblijfplaatsvestigenindewoninggedurende20jaar
 eeneigenaarofvruchtgebruikerzijnvaneenanderewoningin
G
België(ofdezeweerverkochthebbenbinnende6maanden)

AKOESTIEK

DUURZAME
GEBOUWEN

ENERGIE

Gratis infoloket:
Queteletplein 7
1210 Brussel
vandinsdagtotvrijdagvan10utot17u
zaterdag(behalvetijdensdeschoolvakanties)
van14utot17u

 elastbaarinkomenmax.€64.688,70,verhoogdmet€6.036,99
B
voor1persoontenlasteenmet€3.019,18perbijkomende
persoon.Inkomenvaneenkoppel=hettotaalvanhethoogste
inkomenendehelftvanhetandere

HUISVESTING

ERFGOED

RENOVATIE

Publicaties
www.homegrade.brussels

Facebook
@homegrade.brussels

Telefonische dienstverlening:
1
 810 vandinsdagtotvrijdag
van10utot12uenvan14utot16u
Uw vragen per e-mail:
info@homegrade.brussels

www.homegrade.brussels

Beroepen van het architecturaal
patrimonium
www.beroepenvanheterfgoed.brussels

STEDENBOUW

Verantwoordelijkeuitgever:Homegrade-Queteletplein7-1210Brussel/Dereproductievanditdocumentisenkeltoegestaaninzijngeheelen
mitsvermeldingvandebron/Versionfrançaisesurdemande./Gedruktop100%gerecycleerd&chloorvrijpapier.

Verminderingvan30%opdeaankoopprijs

