ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN
Gaat jouw klant investeren in rationeel energieverbruik of groene energie?
Wat en hoe?
Bedrijven die investeren in rationeel energieverbruik of groene energie kunnen naast de steunmaatregelen van Vlaanderen
(energieadvies via KMO-portefeuille; ecologiepremie, groenestroomcertificaten) ook enkele premies en tussenkomsten via de
netbeheerders ontvangen.

Wie is mijn netbeheerder?
https://www.vreg.be/nl/wie-is-mijn-netbeheerder

Premies Fluvius voor gebouwen zonder woonfunctie
1.

Premies voor gebouwen die vóór 1-1-2006 op het elektriciteitsnet waren aangesloten
> voor isolatie van daken, zoldervloeren, muren (aan buitenzijde/spouwen), vloeren, kelders (premie/m2)
> voor hoogrendementsbeglazing (premie/m2)
> voor zonneboilers, warmtepompen en warmtepompboilers (max 10K)
> voor relighting
• de volledige verwijdering van de bestaande verlichting (armaturen en lampen)
• de uitvoering van een lichtstudie en het plaatsen van een volledig nieuwe verlichtingsinstallatie
• premie kan slechts éénmaal per binnenruimte worden toegekend en werken werden uitgevoerd door aannemer
• max 15K zonder en 20K met daglichtsturing

2.

Premies voor gebouwen die vóór 1-1-2014 op het elektriciteitsnet waren aangesloten
> voor zonneboilers, warmtepompen en warmtepompboilers

3.

Investeringspremie na energiestudie :
> het gebouw minstens 5 jaar oud is op de datum van de premie-aanvraag
> een uitgevoerde energiestudie of -audit dient aan te tonen dat de investering(en) in het gebouw een belangrijke
energiebesparing oplevert in vergelijking met de huidige situatie
> investering voor 'state of the art' of best beschikbare technieken
> investering heeft een terugverdientermijn (TVT) > 2 jaar en de investering daadwerkelijk werd uitgevoerd
> max van 25K euro per project en per jaar

Premies Elia voor gebouwen zonder woonfunctie
1.

Investeringspremie na energiestudie:
> een uitgevoerde energiestudie of -audit dient aan te tonen dat de investering(en) in het gebouw een belangrijke
energiebesparing oplevert
> investering heeft een terugverdientermijn (TVT) > 2 jaar
> voor de investering uitgevoerd wordt, dient de energieaudit ter goedkeuring aan Elia te worden voorgelegd
> pas na de goedkeuring kan de klant de bestelling plaatsen.
> Max 200K per klant per site

Waarin kan VGD de klant helpen?
•
•
•

Assistentie bij het opstellen van de aanvraag
Assistentie doorheen het traject
Assistentie in regie

Contact?
Katrien Geuns
Bedrijfsadviseur subsidies & investeringen
Telefoon: +32 11 45 78 88
Mail: katrien.geuns@vgd.eu

