Art. 4. Artikel 6.4.1/1/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij besluit van 29 november
2013, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 6.4.1/1/1. Aan investeerders in woningen, wooneenheden of woongebouwen die
voor 1 januari 2014 werden aangesloten op het elektriciteitsdistributienet of waarvan de
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dateert van voor 1 januari 2014, worden
de volgende premies verleend voor energiebesparende werkzaamheden in de
betreffende woningen, wooneenheden of woongebouwen:
1° een premie voor een door een aannemer nieuw geplaatste thermisch
zonnecollectorsysteem, volgens volgende criteria:
Datum van de
eindfactuur
1/7/201630/06/2017

Koppeling aan
kwaliteitssysteem
/

Premie

Vanaf 1/7/2017

Vanaf 1 juli 2017 moeten
de installaties worden
uitgevoerd door een
aannemer die over een
certificaat van
bekwaamheid, vermeld in
artikel 8.5.1, §1, 2° of 3°,
beschikt.

550 euro per m2
apertuuroppervlakte van door een
aannemer nieuw geplaatste
thermische zonnecollectoren die
voor de productie van sanitair
warm water worden gebruikt, tot
maximaal <2.750 euro> per
woning of wooneenheid en
begrensd tot 50% van de
investeringskosten vermeld op de
betreffende facturen
550 euro per m2
apertuuroppervlakte van door een
aannemer nieuw geplaatste
thermische zonnecollectoren die
voor de productie van sanitair
warm water worden gebruikt, tot
maximaal <2.750 euro> per
woning of wooneenheid en
begrensd tot 50% van de
investeringskosten vermeld op de
betreffende facturen

2° een premie voor een door een aannemer nieuw geplaatste warmtepomp, volgens
volgende criteria:
Datum van de
eindfactuur
1/7/201630/06/2017

Vanaf 1/7/2017

Koppeling aan
kwaliteitssysteem
/

Vanaf 1 juli 2017
moeten de installaties
worden uitgevoerd door
een aannemer die over
een certificaat van
bekwaamheid, vermeld
in artikel 8.5.1, §1, 6°
of 7°, beschikt.

Type warmtepomp

Premie

Geothermische
warmtepomp
Lucht/Water warmtepomp
Hybride lucht/water
warmtepomp
Lucht/Lucht warmtepomp
Geothermische
warmtepomp
Lucht/Water warmtepomp
Hybride lucht/water
warmtepomp
Lucht/Lucht warmtepomp

4000 euro
1500 euro
1200 euro
300 euro
4000 euro
1500 euro
1200 euro
300 euro

Als de plaatsing van de warmtepomp, vermeld in het eerste lid, het gevolg is van de
vervanging van de bestaande elektrische weerstandsverwarming door de betreffende
warmtepomp, wordt de premie vermeld in het eerste lid, verdubbeld als het betreffende
gebouw al sinds 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met
toepassing van het uitsluitend nachttarief.
De premies vermeld in het eerste lid kunnen slechts 1 keer per woning of per
wooneenheid worden toegekend.
De minister kan nadere regels bepalen en technische vereisten vastleggen waaraan de
werkzaamheden en installaties, vermeld in het eerste lid, of de uitvoerders
respectievelijk plaatsers van deze werkzaamheden en installaties moeten voldoen om in
aanmerking te komen voor de premies. ”

