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Havenlaan 86c/3000 

1000 Brussel 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

HEBT U HULP NODIG OM UW AANVRAAGFORMULIER VOOR PREMIE(S) TE VULLEN ? 

 Homegrade : aan 1810 of www.homegrade.brussels 

 Netwerk Wonen : aan 02/500.87.36 of www.netwerkwonen.be  

HEEFT U EEN VRAAG BETREFFENDE DE VERWERKING VAN UW BESTAND ? 

 Onze dienst Info-Leefmilieu: aan 02/775.75.75 of info@leefmilieu.brussels  

 
 
 
 
 
 
 
 

Besluit van 2 december 2021 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het uitvoeringsprogramma 
betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie. 

http://www.homegrade.brussels/
http://www.reseauhabitat.be/
mailto:info@leefmilieu.brussels
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1.  GEGEVENS VAN DE AANVRAGER 

De aanvrager kan alleen een huishouden (natuurlijk persoon) zijn. Controleer a.u.b. welk type huishouden een van 
de volgende is (één enkele keuze mogelijk) : 

 Bewonend eigenaar 

 Niet-bewonend eigenaar 

 Huurder 

 

2.   GEGEVENS 

Contactgegevens van de aanvrager (de begunstigde van de premie): 

 Dhr   Mevr  Naam  Voornaam  

Rijksregistersnummer _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ . _ _ 

Straat  Nr.  

Bus  Verdieping  Rechts / links / voor / na  

Postcode   Gemeente  Land  

e-mail  Telefoon  

 
Alle correspondentie aangaande uw premieaanvraag zal persoonlijk aan de aanvrager of aan een contactpersoon 
gericht worden, naargelang uw keuze hieronder (één enkele keuze mogelijk): 

  Mail aan de aanvrager 

  Brief per post aan de aanvrager 

  Mail aan de contactpersoon (om hieronder in te vullen) 

Gegevens van de contactpersoon: 

 Dhr   Mevr    Naam  Voornaam  

e-mail  Telefoon  

 

3.  ADRES VAN DE WERKEN 

Waar bevindt zich het pand waar de werken uitgevoerd werden? 

 op het adres van de aanvrager: ga naar punt 4 

 op een ander adres: vul hieronder in, per werkadres één formulier in te vullen 

Straat  Nr.  

Bus  Verdieping  Rechts / links / voor / na  

Postcode  Gemeente  

 

4.  INFORMATIE OVER HET GEBOUW 

Één enkele keuze mogelijk: 

 Eengezinswoning 

 Appartement                  

Bouwjaar van het gebouw:      _ _ _ _ 
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5.  FINANCIËLE GEGEVENS 

5.1 BELGISCH BANKREKENINGNUMMER VAAN DE AANVRAGER 

Het moet gaan om een rekening waarvan de aanvrager de houder (of medehouder) is. 

IBAN-code :  B E _ _ . _ _  _ _ . _ _  _ _ . _ _  _ _ 

5.2 INDIEN TOEPASSELIJK, BETALINGSMANDAAT (OPTIONEEL) 

Let op, als u dit onderdeel invult, wordt de premie uitbetaald op de onderstaande bankrekening. 
De betalingsprocedure via een mandaat is administratief gezien veel complexer, gelieve er notie van te nemen 
dat bij premies vergezeld door een betalingsmandaatformulier de verwerkingstermijn met verschillende weken 
verlengd wordt. 
 
De aanvrager (begunstigde van de premie zoals vermeld in punt 2) geeft een volmacht aan : 

 

 Dhr     Mevr    Naam  Voornaam  

Vertegenwoordiger  
(benaming rechtspersoon) 

 

Straat  Nr.  Bus  

Postcode   Gemeente  Land  

voor het ontvangen van onderhavige premie op bankrekening: 

IBAN-code B E _ _ . _ _  _ _ . _ _  _ _ . _ _  _ _ 

in zijn naam en voor zijn rekening. 

Gedaan op  _ _ / _ _ / _ _ _ _, in 

Handtekening van de aanvrager 

Gedaan op  _ _ / _ _ / _ _ _ _, in 

Handtekening van de gevolmachtigde 

 

 
 

6.  BEHOREN TOT DE CATEGORIE III (LAAG INKOMEN) 

Deze premie is alleen beschikbaar voor gezinnen in categorie III (lage inkomens, vroeger categorie C).  
Kruis a.u.b. aan welk type bewijs van categorie III u wilt overleggen, onder andere (één enkele keuze mogelijk) : 

 Met uw inkomen: gezingssamenstelling en kopie van het meest recentste aanslagbiljet afgeleverd; 

 Rechthebbende op het « leefloon »: attest van het OCMW ; 

 RVV-begunstigde: attest van het ziekenfonds ; 

 Beschermde klanten: attest van Sibelga ; 

 Gebouw ter beschikking van een  SVK: huurcontract die de aanvrager met een SVK verbindt. 

 

7.  LIJST VAN TE BIJVULLEN DOCUMENTEN 

 Bewijs van lidmaatschap van categorie III, of : 

o gezinssamenstelling en kopie van het/de aanslagbiljet(ten) van alle meerderjarige gezinsleden; 

o voor rechthebbende op het « leefloon »: attest van het OCMW; 

o voor RVV-begunstigde: attest van het ziekenfonds; 

o voor beschermde klanten : attest van Sibelga; 
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o voor gebouw ter beschikking van een SVK: huurcontract die de aanvrager met een SVK verbindt. 

 Kopie van alle gedetailleerde facturen of een interventiebon voor de uitgevoerde prestaties op naam van 
de aanvrager. 

Op deze factuur of interventiebon dient minimaal vermeld te worden :  

o het adres van het betroffen gebouw; 

o type en aantal gecontroleerde apparaten (verwarmingsketel op gas en gasboiler); 

o de gedetailleerde kosten per post; 

o het ondernemingsnummer en het erkenningsnummer van de technieker die de controle uitgevoerd 
heeft. 

 Kopie van de betalingsbewijzen: 

o ofwel rekeninguittreksel; 

o ofwel kopie van de factuur met vermelding dat de betaling contant verricht werd; 

o owel kopie van de interventiebon. 

 Het EPB-periodieke controleverslag (model van Brussel Leefmilieu) opgemaakt door een EPB-
verwarmingsketeltechnicus GI of GII, één per gecontroleerd apparaat. 

 Kopie van het huurcontract indien de aanvrager niet de eigenaar van de gecontroleerde installatie is. 

 

8.  HANDTEKENING EN VERBINTENIS VAN DE AANVRAGER :  

Ondertekende : 

 Dhr.  Mevr. Naam  Voornaam  

 kennis te hebben genomen van de algemene en technische voorwaarden voor het bekomen van 
de premie C8 EPB-Periodieke controle te aanvaarden; 

 Dat alle op dit aanvraagformulier vermelde gegevens juist en oprecht zijn ingevuld ; 

 In voorkomend geval, Leefmilieu Brussel toestemming te geven om de belastinggegevens bij de FOD 
Financiën en de gezinssamenstelling te controleren bij het gemeentebestuur ;  

 Dat hij/zij zich ertoe verbindt om alle benodigde documenten die in dit formulier worden gevraagd, ter 
beschikking te stellen van de administratie (Leefmilieu Brussel), evenals alle gegevens met 
betrekking tot de de uitgevoerde EPB-periodieke controle ; 

 dat hij/zij ermee instemt om, in voorkomend geval, het bedrag van de ten onrechte ontvangen 
premie(s) terug te betalen. 

☐ Ik ga ermee akkoord, maximum één keer per jaar, gecontacteerd te worden voor een feedback aangaande 

mijn ervaringen met betrekking tot mijn energiepremieaanvraag 

Gedaan op  _ _ / _ _ / _ _ _ _, in 

Handtekening van de aanvrager  

 

 

 

Bescherming van persoonlijke gegevens : 
Uw gegevens worden door Leefmilieu Brussel verwerkt om uw premiedossier(s) te kunnen behandelen, overeenkomstig het besluit van 2 december 2021 
van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot goedkeuring van het uitvoeringsprogramma voor het verlenen van financiële bijstand op het 
gebied van energie. Ze worden tevens verwerkt voor statistische doeleinden, waarin geen identificeerbare gegevens kunnen worden gevonden. Ze worden 
bewaard voor een periode van 10 jaar vanaf de datum van indiening van uw aanvraag. 
U kunt toegang tot uw gegevens krijgen, deze wijzigen en verwijderen door contact met ons op te nemen (zie eerste pagina van het formulier). U kunt 
eveneens contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@environnement.brussels ) en, indien nodig, een klacht indienen bij de 
gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel). 

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/form_20190821_cp_nl_long.pdf
mailto:privacy@environnement.brussels

