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 Warmtepompboiler 
 

Snelstartkaart 

 Mijn VERBOUWPREMIE 

Voorwaarden toestel  
• Dient enkel voor productie sanitair warm water 

• Beschikt over regeling om warmwatertemperatuur te verhogen bij extern signaal om 

zo aan thermische opslag te doen 

• Minimaal Europees productlabel A+ 

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 

Aanvraag en documenten  

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

 Geen recht op premie indien in de afgelopen 10 jaar al een premie werd 

ontvangen voor warmtepomp (behalve lucht-luchtwarmtepomp) of voor zonneboiler 

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

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

ANDERE VERPLICHTE DOCUMENTEN 
• Attest aannemer met technische info toestel 

• Europees productlabel 

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

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

• Indien relevant: attest beschermde afnemer 

Woordenlijst  
EPB-AANGIFTE rapport dat beschrijft hoe een bouwproject is uitgevoerd op het 

vlak van energieprestatie en binnenklimaat 

KW kilowattuur, eenheid van elektrisch vermogen of energieverbruik 
van een elektrisch toestel 

SVK-VERHUURDER verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor/woonmaatschappij 

VME vereniging van mede-eigenaars 

WARMTEPOMPBOILER toestel dat warmte uit de lucht haalt en afgeeft aan sanitair 
warm water 
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 Warmtepompboiler 
 

Snelstartkaart 

 Mijn VERBOUWPREMIE 

Premies voor huizen en individuele appartementen  

 Eigenaars-bewoners laagste-inkomenscategorie en SVK-verhuurders: premie begrensd tot 50% van totaalbedrag aanvaarde facturen (excl. btw) 

 Eigenaars-bewoners middelste- en hoogste-inkomenscategorie en andere investeerders: premie begrensd tot max. 40% van totaalbedrag aanvaarde facturen (excl. btw) 

 
 EIGENAARS-BEWONERS LAAGSTE-INKOMENSCATEGORIE  

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

BASISPREMIE eindfactuur t.e.m. 30-06-22 €360 €300 

eindfactuur vanaf 01-07-22 en aanvragen  
t.e.m. 31-12-25 

€1.080 €900 

UITSLUITEND NACHTTARIEF 

• eindfactuur vanaf 01-01-21 

• aanvraag t.e.m. 31-12-25 

eindfactuur t.e.m. 30-06-22 €540 €360  

eindfactuur van 01-07-22 en aanvragen  
t.e.m. 31-12-25 

€1.620 €1.080 

Premies voor appartementsgebouwen -gemeenschappelijke installatie  

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

 Berekening premie: premiebedrag/appartement x (aantal appartementen + andere niet-residentiële eenheden in gebouw) 

 Premie begrensd tot 40% van totaalbedrag aanvaarde facturen (excl. btw) 

BASISPREMIE eindfactuur t.e.m. 30-06-22 €300  

eindfactuur van 01-07-22 en aanvragen  
t.e.m. 31-12-25 

€900 

Premies voor niet-woongebouwen  

 Berekening premie: in functie van het elektrisch compressorvermogen van de warmtepompboiler, uitgedrukt in kW 

 Premie begrensd tot 40% van totaalbedrag aanvaarde facturen (excl. btw) 

≤ 2 KW eindfactuur t.e.m. 30-06-22 €300  

eindfactuur van 01-07-22 en aanvragen  
t.e.m. 31-12-25 

€900 

> 2 KW eindfactuur t.e.m. 30-06-22 €300 + €60/kW en ≤ €3.780  

eindfactuur van 01-07-22 en aanvragen  
t.e.m. 31-12-25 

€450 + €180/kW en ≤ €11.340 

 


