ENERGIEPREMIE C6 – VERBUIZING VAN EEN
COLLECTIEVE SCHOORSTEEN
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2018 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 C6 :

Deze premie is toegankelijk voor :
Residentiële
(= eengezinswoning of appartement)

NEE

Collectieve woningen

JA

Tertiair en industrieel
(= andere)

NEE

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

De installatie of renovatie van een collectieve
schoorsteen met het oog op de aansluiting van
efficiënte individuele verwarmingsketels. De
plaatsing van een collectieve schoorsteen met het
oog op de vervanging van een collectieve
verwarmingsketel
door
individuele
verwarmingsketels komt niet in aanmerking voor
de premie.

JA

Nieuwbouw

NEE

B- BEDRAG VAN DE PREMIE
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 %.

Bedrag
A : 30 % van de in aanmerking komende kosten
B : 35 % van de in aanmerking komende kosten
C : 40 % van de in aanmerking komende kosten

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





De levering, werkuren en plaatsing van het materiaal dat exclusief gebruikt wordt voor de verbuizing van een
collectieve schoorsteen, eventueel met inbegrip van:
o De bekleding met synthetisch/composietmateriaal aangepast aan de condensatie.
o De verbuizing in synthetisch materiaal (gewoonlijk PP of PVDF) of in metaal (gewoonlijk inox 316)
aangepast aan de condensatie.
o Elke oplossing voor oppervlaktebehandeling die een gelijkwaardig resultaat oplevert.
De metselwerken die exclusief nodig zijn voor de plaatsing van de verbuizing van een collectieve schoorsteen.
De aansluitingswerken van de schoorsteen die de afvoer van condensaten mogelijk maken.

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





De werken of investeringen die onder de premie C1 vallen.
De verbindingswerken van de bestaande individuele schoorstenen met de collectieve schoorsteen.
De werken voor de plaatsing van een extractor en alle elektrische aansluitingswerken.
De kosten van het materiaal en de werkuren voor 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 afmetingen van de schoorsteen moeten beantwoorden aan de norm NBN EN 13384-2.

2.

De uitgevoerde oplossing moet:
o de voorschriften van de fabrikant van de aangesloten verwarmingsketels en die van de fabrikant
van de afvoerleiding of het bekledingsmateriaal naleven;
o voldoen aan de geldende normen.

D- LIJST VAN DE ONS TE BERZORGEN DOCUMENTEN


Aanvraagformulier voor Energiepremie(s)



Attest van de aannemer



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

1

Met minimale vermelding van :

het adres van het betroffen gebouw ;

merk en productreferentie ;

de gedetailleerde kosten per post ;

het ondernemingsnummer van de aannemer die de werken heeft uitgevoerd;
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:



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).

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

Voor meer informatie over verwarmingsinstallaties kunt u terecht op onze website www.leefmilieu.brussels.

1

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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