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 Mijn VERBOUWPREMIE 

Voorwaarden toestel  
DOEL productie sanitair warm water, eventueel ook voor ruimte- of 

zwembadverwarming 
 Als het sanitair warm water voorheen volledig verwarmd werd 

door een elektrische boiler, wordt naverwarming uitsluitend o.b.v. 
elektrische weerstandsverwarming aanvaard 

KWALITEITSLABEL Solar Keymark. Meer info: http://www.solarkeymark.nl/DBF/  
Indien geen Solar Keymark: 

• collectoren getest volgens systeemtest EN12976 of EN/TS 12977 

• systemen volledig geproduceerd in de fabriek conform EN12976-1 

VOLUME 

OPSLAGVAT (1) 
• vlakkeplaatcollectoren: ≥ 40 l/m² apertuuroppervlakte 

• buiscollectoren: ≥ 55 l/m² apertuuroppervlakte  
De apertuuroppervlakte wordt berekend volgens NEN-EN12975 

(1) Deze voorwaarde geldt enkel voor huizen, appartementen en appartementsgebouwen 

Gebouw  
• Ofwel vóór 2014 aangesloten op elektriciteitsdistributienet 

• Ofwel omgevingsvergunning verleend > 5 jaar vóór eindfactuur 

o én voldaan aan EPB-eisen  

o én EPB-aangifte tijdig ingediend 

Doelgroepen  
Elke eigenaar van en investeerder in bestaande woon- en niet-woongebouwen 

Plaatsing  
• Door aannemer, eventueel voorbereidende werken begeleid door aannemer 

• Installatie/validatie door RESCert-installateur, zie lijst voor 

o zonneboilers: https://rescert.be/nl/list?res_category=4 

o combi-zonneboilers: https://rescert.be/nl/list?res_category=5 

Aanvraag en documenten  

WACHTTIJD 
• 1 premie om de 10 jaar, eerdere premies van Fluvius tellen ook mee 

 Ook eerdere premies voor warmtepompboiler tellen mee! 

FACTUREN 
• Op aanvraagdatum van de premie max. 2 jaar oud (24 mnd.) 

 Overgangsmaatregel: tussen 01-10-22 en 31-12-22 max. 2 jaar en 3 maand 

• Totaalbedrag van aanvaarde facturen ≥ € 1.000 (excl. btw) 

ANDERE VERPLICHTE DOCUMENTEN 
• Attest aannemer (Rescert) met technische info toestel 

• Gedateerde foto zonnecollectoren met gebouw ook zichtbaar 

• Indien gebouw niet/vanaf 2014 aangesloten op elektriciteitsnet: omgevingsvergunning 

• Indien gebouw vanaf 2014 aangesloten op elektriciteitsnet: EPB-aangifte 

• Indien relevant: attest beschermde afnemer 

Link met andere premies   
Kan meetellen voor BENO-pass als deze vóór 01-07-22 werd geactiveerd 

Woordenlijst  
APERTUUR-
OPPERVLAKTE 

oppervlakte van de zonneboiler die het zonlicht kan opvangen en 
omzetten naar warmte. Deze oppervlakte is < de bruto-oppervlakte 
(= exacte buitenafmetingen), omdat de randafwerking niet meetelt. 
Ze is terug te vinden op de technische fiche 

EPB-AANGIFTE rapport dat beschrijft hoe een bouwproject is uitgevoerd op het 
vlak van energieprestatie en binnenklimaat 

NAVERWARMING toestel (vb. elektrische boiler, geiser, centrale verwarmingsketel of 
warmtepomp) dat wordt gekoppeld aan de zonneboiler om het 
hele jaar door warm water te hebben 

RESCERT-
INSTALLATEUR 

installateur met een certificaat van bekwaamheid 

SOLAR KEYMARK kwaliteitslabel voor thermische producten dat (ook) aangeeft dat 
het product voldoet aan de Europese standaard 

SVK-VERHUURDER verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor/woonmaatschappij 

VME vereniging van mede-eigenaars 

ZONNEBOILER 
(-INSTALLATIE) 

systeem dat bestaat uit een zonnecollector (vlakke plaat of buizen), 
een opslagvat en een regelsysteem, waarbij een zonnecollector op 
het dak van een gebouw de warmte van de zon opvangt en deze 
doorgeeft aan een opslagvat (boiler) van water 

http://www.solarkeymark.nl/DBF/
https://rescert.be/nl/list?res_category=4
https://rescert.be/nl/list?res_category=5
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Premies voor huizen en individuele appartementen  

EIGENAARS-BEWONERS LAAGSTE-INKOMENSCATEGORIE EN SVK-VERHUURDERS EIGENAARS-BEWONERS MIDDELSTE- EN HOOGSTE-INKOMENSCATEGORIE EN ANDERE INVESTEERDERS 

€660/m² apertuuroppervlakte  

• en ≤ € 3.300  

• en ≤ 50% van totaalbedrag aanvaarde facturen (excl. btw) 

€550/m² apertuuroppervlakte  

• en ≤ € 2.750  

• en ≤ 40% van totaalbedrag aanvaarde facturen (excl. btw) 

 

Premies voor appartementsgebouwen -gemeenschappelijke installatie  

 De premie komt toe aan de investeerder van het appartementsgebouw of de VME 

€550/m² apertuuroppervlakte  

• en ≤ €2.750 per appartement x (aantal appartementen + andere niet-residentiële eenheden in gebouw) 

• en ≤ 40% van totaalbedrag aanvaarde facturen (excl. btw) 

 

Premies voor niet-woongebouwen  

€ 200/m² apertuuroppervlakte met max. €20.000 

• en ≤ 40% van totaalbedrag aanvaarde facturen (excl. btw) 
 indien laatste factuur dateert van vóór 01-07-22: premie ≤ € 10.000 

 

 

 

  
 

 

 
 

 


