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Informatieblad EPB

Informatie in verband met de 
energieprestatieregelgeving en de EPB-procedure vind 
je op www.fluvius.be/premies.

Als de nieuwe woning of wooneenheid het gevolg is van 
een volledige afbraak en heropbouw van één of meerdere 
bestaande woningen of wooneenheden, worden de 
E-peilpremies verdubbeld.  De extra premie voor zonneboiler 
wordt niet verdubbeld.

De premie wordt toegekend voor nieuwbouw 
woningen en wooneenheden (bv. appartementen) 
in het Vlaamse Gewest, die aangesloten zijn op het 
elektriciteitsdistributienet van Fluvius. Je vindt meer 
informatie op www.fluvius.be/premies.

Gedeeltelijke herbouw, uitbreidingen en ingrijpende 
energetische renovaties komen niet in aanmerking. 
Hiervoor kan je beroep doen op de premies voor 
‘bestaande woningen’

Je ontving je energieprestatiecertificaat ‘bouw’ vanaf 
01/01/2019

Je vraagt de premie aan ten laatste 12 maanden na 
afgifte van het energieprestatiecertificaat ‘bouw’

De premie wordt maar één keer uitbetaald aan

• ofwel de EPB-plichtige
• ofwel de persoon die het EPC bezit, met toestem-

ming van de EPB-plichtige

Is je woning of wooneenheid aangesloten op het 
elektriciteitsdistributienet van Eandis vóór 1 januari 
2014, of is je aanvraag van een stedenbouwkundige 
vergunning ingediend vóór 1 januari 2014, dan kan je 
ook nog een premie krijgen voor een warmtepomp of 
zonneboiler. Hiervoor dien je een afzonderlijke aanvraag 
in voor een premie voor zonneboiler of warmtepomp.

Voor andere maatregelen kan Fluvius geen 
premie toekennen aan nieuwbouwwoningen of 
-appartementen.

Voeg volgende documenten bij je premieaanvraag:

• het ondertekend energieprestatiecertificaat ‘bouw’
• de ondertekende EPB-aangifte
• de toelating tot uitbetaling van de premie aan de 

aanvrager als de aanvrager van de premie niet de 
aangifteplichtige is die vermeld wordt op de EPB 
aangifte. Je vindt het toelatingsattest bijgevoegd bij 
dit informatieblad.

• Een bewijs van afbraak als ‘herbouw’ niet vermeld is 
op het energieprestatiecertificaat op de EPB-aangif-
te, als dat van toepassing is

• Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent, als 
dat van toepassing is

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHNISCHE VOORWAARDEN

PREMIEBEDRAG
E-peil Premie

Bouwaanvraag voor 01/01/2010

≤E80 Voor woningen: 400 euro + 30 euro x  
(E80 - Epeil van de woning) 

Voor appartementen: 200 euro + 10 euro x  
(E80 - Epeil van de wooneenheid)

≤E60 Voor woningen: 1000 euro + 40 euro x  
(E60 - Epeil van de woning)

Voor appartementen: 400 euro + 20 euro x  
(E60 - Epeil van de wooneenheid)

≤E40 Voor woningen: 1800 euro + 50 euro x  
(E40 - Epeil van de woning)

Voor appartementen: 800 euro + 30 euro x  
(E40 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2010 tot 31/12/2011

≤E60 Voor woningen: 1000 euro + 40 euro x  
(E60 - Epeil van de woning)

Voor appartementen: 400 euro + 20 euro x  
(E60 - Epeil van de wooneenheid)

≤E40 Voor woningen: 1800 euro + 50 euro x  
(E40 - Epeil van de woning)

Voor appartementen: 800 euro + 30 euro x  
(E40 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2012 tot 31/12/2013

≤E50 tem E41 Voor woningen: 1400 euro + 40 euro x  
(E50 - Epeil van de woning)

Voor appartementen: 600 euro + 20 euro x  
(E50 - Epeil van de wooneenheid)

≤E40 Voor woningen: 1800 euro + 50 euro x  
(E40 - Epeil van de woning)

Voor appartementen: 800 euro + 30 euro x  
(E40 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2014 tot 31/12/2014

≤E40 Voor woningen: 1800 euro + 50 euro x  
(E40 - Epeil van de woning)

Voor appartementen: 800 euro + 30 euro x  
(E40 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2015 tot 31/12/2015

≤E30 Voor woningen: 1800 euro + 50 euro x  
(E30 - Epeil van de woning)

Voor appartementen: 800 euro + 30 euro x  
(E30 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2016 tot 31/12/2016

≤E20 Voor woningen: 1800 euro + 50 euro x  
(E20 - Epeil van de woning)

Voor appartementen: 800 euro + 30 euro x  
(E20 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvragen vanaf 01/01/2017 komen niet meer in aanmerking voor 
de energiepremies



www.fluvius.be/premies   078 35 35 34           premies@fluvius.be

HEB JE EEN VRAAG?
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Een extra premie van 300 euro wordt toegekend als aan 
de volgende 3 voorwaarden is voldaan:

• je energieprestatiecertificaat dateert van 2019,
• je aanvraag stedenbouwkundige vergunning dateert 

van vóór 01/01/2012
• en je eindfactuur van de zonneboiler dateert van 

vóór 01/01/2014

Werd een collectieve zonneboiler geplaatst? Dan 
ontvangt iedereen die hierop aangesloten is een extra 
premie van 300 euro op voorwaarde dat aan de eis voor 
de E-peilpremie voldaan is.

De zonneboiler wordt geplaatst door een aannemer. 
De aannemer moet een attest invullen met technische 
gegevens over de geplaatste zonneboiler. Je vindt het 
attest bijgevoegd bij deze informatiefiche.

Voeg volgende documenten bij je premieaanvraag:

• een kopie van je facturen. De volgende gegevens 
moeten hierop vermeld zijn:
• de leverings- en plaatsingsdatum

• het merk van de collectoren

• het type van de collectoren

• het aantal m² apertuuroppervlak

• de inhoud van het opslagvat

• de kostprijs van de zonneboiler en collectoren.

• een attest van de aannemer voor de zonneboiler;
• een foto van de zonnecollectoren. Op deze foto 

is ook het gebouw waarop de collectoren werden 
geplaatst duidelijk zichtbaar;

• een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkun-
dige vergunning als de woning niet aangesloten 
werd op het distributienet voor 1 januari 2014, maar 
de stedenbouwkundige vergunning wel is ingediend 
voor die datum;

• een kopie van de opbrengstberekening;
• een kopie van de schriftelijke rapportering van de 

technische controle.

De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de 
aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in 
combinatie met woningverwarming.

• De inhoud van de boiler moet voldoen aan volgende 
minimale inhoudsmaten:

• 40l per m² apertuuroppervlakte bij vlakkeplaatcol-
lectoren

• 55l per m² apertuuroppervlakte bij buiscollectoren

Normeringen

• De collectoren voldoen aan EN12976 of EN/TS 12977. 
Of ze bezitten een Solar KeyMark (www.solarkey-
mark.dk)

• De systemen zijn volledig geproduceerd in de fa-
briek zijn gemarkeerd conform EN 12976-1

Ben je een beschermde afnemer?

• Beschermde afnemers hebben recht op de sociale 
maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Wil 
je nagaan of je een beschermde afnemer bent? 
Surf naar www.energiesparen.be/sociaal. Als je 
beschermde afnemer bent, voeg dan een bewijs 
hiervan toe bij je premieaanvraag

• Als beschermde afnemer heb je recht op een verho-
ging van de premie met 20%

EXTRA PREMIE VOOR EEN ZONNEBOILER 


