ENERGIEPREMIE C2 – EFFICIËNTE GASCONVECTOR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2017 houdende goedkeuring
van het uitvoeringsprogramma betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie

A- BEDOELDE WERKEN EN GEBOUWEN
Werken die in aanmerking komen voor de
toekenning van de premie C2 :

Deze premie is toegankelijk voor :
Residentieel
(= eengezinswoning, appartement of
appartementsgebouw)
Tertiair en industrieel
(= andere)

JA
NEE

Installatie van een efficiënte gasconvector.

Opgelet : Deze premie is niet cumuleerbaar met de
premie C1, C4 of C6.

Deze premie is toegankelijk voor een :
Renovatie (gebouw ≥ 10 jaar)

JA

Nieuwbouw

NEE

B- BEDRAG VAN DE PREMIE
Betreft

Bedrag
A : 100 € / convector

Efficiënte gasconvector

B : 200 € / convector
C : 300 € / convector

Maximum
50 % van de in aanmerking
komende kosten van de
factuur

Opgelet : deze premie is enkel toegankelijk voor huurders. Een maximum van 5 apparaten is toegelaten per wooneenheid.
Voor woongebouwen die gelegen zijn in een R.V.O.H.R.-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en
de Renovatie) of in het SVG (Stadsvernieuwingsgebied) wordt het premiebedrag automatisch verhoogd met 10 %.
De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn :


De levering en de werkuren voor uitsluitend de convector met, in voorkomend geval, inbegrip van :
o het demonteren en wegvoeren van de oude installatie;
o de aansluitings- en vasthechtingsaccessoires als die specifiek zijn voor de convector.



in voorkomend geval de kosten van de oplevering door een controle-instantie als uw installateur niet
CERGA erkend is.

De werken of investeringen die niet in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn :


de afwerking en decoratie.

De verschillende posten moeten op de saldofactuur worden uitgesplitst. In geval van een globale factuur, voegt de aanvrager
het gedetailleerde bestek toe, zodat de verschillende kostenposten kunnen worden gescheiden.
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C- NA TE LEVEN TECHNISCHE VOORWAARDEN
1.

De werken moeten worden uitgevoerd door een verwarmingsinstallateur met
een CERGA-kwaliteitslabel dat is toegekend door de KVGB. De lijst van
CERGA-verwarmingsinstallateurs kan telefonisch worden aangevraagd bij de
KVGB op het nummer 078/15.51.25 of via www.aardgas.be
Indien de geregistreerde installateur geen CERGA-kwaliteitslabel heeft dat is toegekend door de KVGB, moet na de
1
installatie een beroep worden gedaan op een erkend controleorganisme voor het keuringsattest. In dat geval is het
controleverslag van dit organisme dat verklaart dat de installatie zonder voorbehoud aan de normen NBN D 51-003 en
NBN B 61-001 of NBN B 61-002 beantwoordt, nodig om te premie te bekomen. Om de lijst met erkende
controleorganismen te bekomen, dient u de website van de FOD Economie te raadplegen (selecteer “gasinstallaties” in
“product / dienst”).

2. Het apparaat moet nieuw zijn.
3. Het apparaat moet beschikken over de CE-markering en het HR+-label. Indien het apparaat niet over het HR+-label
beschikt, moet het een minimaal rendement, op COW (of Hi), bij nominaal vermogen (Pn in kW) groter dan of
gelijk aan 85 % zijn.

4. Het apparaat moet uitgerust zijn met een modulerende thermostaat.
5. De aansluiting van dit apparaat moet van het type B (aansluiting op een schoorsteen) of type C (aansluiting op een
gevel) zijn.

6. Deze premie kan niet worden toegepast op kachels of haarden en decoratieve inzethaarden op gas.

D- LIJST VAN DE ONS TE BERZORGEN DOCUMENTEN


Aanvraagformulier voor energiepremie(s)



Attest van de aannemer



Kopie van alle GEDETAILLEERDE FACTUREN voor de uitgevoerde prestaties op naam van de aanvrager.

2

Met minimale vermelding van :
o het adres van het betroffen gebouw ;
o merk, model en vermogen van de installatie ;
o de gedetailleerde kosten per post ;
o het ondernemingsnummer van de aannemer die de werken heeft uitgevoerd.
o In voorkomend geval, het CERGA-nummer van de aannemer.
Voor de belofteaanvragen: In plaats van de gedetailleerde facturen, een kopie van het bestek of de gedetailleerde
prijsopgave, vergezeld van een beschrijvende nota van de uit te voeren werken en de te plaatsen materialen.



Kopie van de BETALINGSBEWIJZEN:
o
o

Voor werken voor een bedrag < 3.000 €: een kopie van de/het bankuittreksel(s) of een factuur met de
vermelding ‘voldaan’, de datum en de handtekening van de schuldeiser;
Voor werken voor een bedrag ≥ 3.000 €: enkel een kopie van het (de) bankuittreksel(s).



Indien de installateur het CERGA-label niet heeft, het controleverslag opgemaakt door een erkend
controleorganisme dat verklaart dat de installatie overeenkomstig de normen NBN D 51-003 en NBN B 61-001 of
NBN B 61-002 is, in functie van het vermogen van de verwarmingsinstallatie.



Kopie van het huurcontract dat bewijst dat de aanvrager het goed huurt
1

Erkend controleorganisme: controleorganisme dat erkend is krachtens artikel 8 van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de te
nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasvervoer door middel van leidingen, of die na 15
oktober 2003, de BELTEST-accreditatie (BELAC) gekregen heeft overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot oprichting van
het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen en tot vaststelling van de procedures en de
voorwaarden voor accreditatie overeenkomstig de criteria van de normen van de reeks NBN-EN 45000
2
Opgelet: Gelieve geen eindfactuur te accepteren voor het beëindigen van de werken. Dit om de tijdsmarge van 12 maanden om uw dossier in te
dienen niet in het gedrang te brengen. Indien deze tijdsmarge niet gerespecteerd wordt, zal uw aanvraag bij gevolg geweigerd worden.
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E- MEER INFORMATIE
Voor alle informatie over de premies, documentatie of vragen over de verwerking van de premieaanvragen kunt u
terecht bij :

Leefmilieu Brussel
Infodienst op het nummer 02/775.75.75
info@leefmilieu.brussels
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