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 Premies enkel aangeboden binnen perimeter Menen centrum en Menen barakken
• Verbeteringspremie voor particulieren
• Slooppremie voor natuurlijk persoon of rechtspersoon
• Premie bij aankoop van een bestaande woning of 2 aaneenpalende woningen   

waarbij 2 woningen tot 1 geheel worden gemaakt

Premies toegankelijk voor alle woningen gelegen op grondgebied Menen
• Aanpassingspremie voor particulieren
• Verbeteringspremie Private Huurwoningen
• Premie voor het tijdelijk wegnemen van een OV-lichtpunt
• Premie voor gevelrenovatie aan een handelshuis
• Premie voor de binneninrichting van een winkel
• Premie voor groendaken
• Premie bij inbraakpreventie

1. VERBETERINGSPREMIE VOOR PARTICULIEREN

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

DE WONING

DEEL A
De woning is gelegen binnen de perimeter Menen barakken of Menen centrum (zie pag. 
10). De woning dient als hoofdverblijfplaats.

DEEL B
De woning is gelegen op het grondgebied Menen. De woning dient als hoofdverblijfplaats.

DE AANVRAGER

De aanvrager is een natuurlijk persoon (eigenaar-bewoner of vruchtgebruiker).

DEEL A
Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van twee jaar vooraf van de aanvrager en de 
persoon met wie hij op heden wettelijk of feitelijk samenwoont, moet lager liggen dan 
€ 59.200. 

DEEL B
Voor dit luik geldt geen inkomensgrens.
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 Welke bouwonderdelen komen in aanmerking?

DEEL A
• vernieuwen van buitenschrijnwerk en buitendeuren in minimum volledige gevel of vol-

ledige verdieping;
• dakwerken: het vernieuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of aanbouw van de 

woning. Het vernieuwde dak moet voorzien zijn van een goed onderdak en isolatie. 
Het plaatsen van isolatie alleen komt niet in aanmerking;

• werken die vochtproblemen door opstijgend grondvocht en/of slagregen efficiënt be-
strijden;

• grondige elektriciteitswerken;
• de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een bestaande badkamer of de installatie 

van een badkamer als deze nog niet aanwezig was in de woning. Onder een badkamer 
wordt verstaan: de afzonderlijke ruimte waarin minstens een bad of douche is geïnstal-
leerd en een of twee wastafels;

DEEL B
• gevelrenovatie: schilderwerken van de volledige voorgevel, plaatsen van een nieuwe 
steen, plaket of gelijkaardige tegen de volledige voorgevel; reinigen en hervoegen van de 
volledige gevel. Gevelrenovatie van zijgevels, gezien vanop de straatzijde, worden in aan-
merking genomen op voorwaarde dat de volledige voorgevel wordt gerenoveerd.
• het vervangen van dakgoten aan de voor- en zijgevel(s). De renovatie van dakgoten aan 
de zijgevels, gezien vanop de straatzijde, worden in aanmerking genomen op voorwaarde 
dat de dakgoot aan de voorgevel wordt gerenoveerd.

 Hoeveel bedraagt de premie?

DEEL A
Het premiebedrag bedraagt 1/3 van de kostprijs met een maximum van € 1.000 per 
bouwonderdeel. Bij het uitvoeren van maximum drie bouwonderdelen (binnen 3 jaar) 
kan als volgt een bonus verkregen worden. De eerste 3 bouwonderdelen moeten binnen 
een periode van 3 jaar uitgevoerd worden om de bonus te krijgen, de periode van 3 jaar 
start vanaf datum uitvoering bouwonderdeel 1.

1ste bouwonderdeel: 1/3 van de kosten met maximum € 1.000
2de bouwonderdeel: max. € 1.000 + € 500 bonus
3de bouwonderdeel: max. € 1.000 + € 1.000 bonus
Vanaf het 4de en volgende bouwonderde(e)l(en) wordt geen bonus meer verkregen.
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DEEL B
De premie per bouwonderdeel bedraagt 50% van de kostprijs. 
De totale premie voor DEEL B bedraagt maximum € 3.000.

 Aanvraag en uitbetaling van de premie?

De premie moet aangevraagd worden vóór de aanvang van de werken. 
De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van voldane facturen die niet ouder zijn 
dan een jaar per bouwonderdeel, foto’s van de nieuwe toestand en na gunstig verslag van 
de onderzoeker. Er wordt een kopie van de bouwvergunning en/of keuringsattest afgele-
verd bij de premie-aanvraag indien van toepassing. 

Tussen de eerste en de volgende aanvraag van hetzelfde bouwonderdeel zit een periode 
van 10 jaar. 

Aankoopbonus

VOORWAARDEN

De premie kan aangevraagd worden voor de aankoop van een eerste woning.

• De leeftijd van de oudste aanvrager is maximum 45 jaar. 
• De aanvrager moet de woning binnen de twee jaar na aankoop tot hoofdverblijfplaats 

hebben en ook effectief bewonen. 
• De werken moeten uitgevoerd worden binnen de 5 jaar na aankoop van de woning. 
• De woning mag niet verkocht worden binnen de 5 jaar na aankoop. 

AANVRAAG EN UITBETALING

De aanvraag gebeurt bij de aanvraag van de verbeteringspremie en geldt enkel voor 
woningen gelegen binnen de perimeter Menen barakken of Menen centrum. De aankoop-
bonus wordt uitbetaald na het voorleggen van de aankoopakte, bewijs eerste woning en 
facturen van de uitgevoerde werken. 

PREMIEBEDRAG

De aankoopbonus bedraagt maal factor 1,5 op de totale verbeteringspremie.
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2. SLOOPPREMIE VOOR EEN NATUURLIJK PERSOON
    OF RECHTSPERSOON

 Aan welke voorwaarden moet je  voldoen?

DE WONING OF HET GEBOUW 

De woning of het gebouw is gelegen binnen de perimeter Menen centrum of Menen ba-
rakken (zie pag. 10) en staat op een van de volgende gemeentelijke registers: leegstand, 
onbewoonbaar/ongeschikt, onveilig of verwaarloosde gebouwen of op de gewestelijke 
inventaris van leegstaande bedrijfsruimtes.

DE AANVRAGER

De aanvrager is een natuurlijk persoon of rechtspersoon. De sloop en heropbouw moet 
gebeuren door de aanvrager.

 Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt maximum de factuur van de sloop met een maximum van € 10.000. 
Dit bedrag is incl. BTW voor een niet-BTW-plichtige persoon en exclusief BTW voor 
BTW-plichtige natuurlijk persoon.

 Aanvraag en uitbetaling van de  premie?

AANVRAAG

De aanvraag gebeurt vóór de aanvang van de werken en moet voorzien zijn van een 
bouwvergunning voor sloop en vervangbouw. 

Er kan slechts één aanvraag gebeuren per project per jaar. 

UITBETALING

De premie wordt uitbetaald na voltooiing van de werken aan de aanvrager van de bouw-
vergunning voor sloop en heropbouw.
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3. PREMIE BIJ AANKOOP VAN EEN BESTAANDE WONING
     OF 2 AANEENPALENDE WONINGEN WAARBIJ
     2 WONINGEN TOT 1 GEHEEL WORDEN GEMAAKT

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

DE WONING

De woning is gelegen binnen de perimeter Menen centrum en Menen barakken (zie pag. 
10). Na het uitvoeren van de aanpassingswerken moeten de 2 woningen verenigd zijn tot 
1 geheel.

DE AANVRAGER

De aanvrager is een natuurlijk persoon of sociale huisvestingsmaatschappij.

 Wat komt in aanmerking?

• Aankoop van een aanpalende woning die reeds eigendom was van de aanvrager
• Aankoop van twee aanpalende woningen met als bedoeling 2 woningen tot 1 geheel 

te maken.

 Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt € 5.000.

 Aanvraag en uitbetaling van de premie?

AANVRAAG

De aanvraag gebeurt vóór de aanvang van de werken en moet voorzien zijn van een 
bouwvergunning voor vereniging.

UITBETALING

De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de geregistreerde koopakte van de 
aanpalende woning of van de twee aanpalende woningen, de goedgekeurde bouwvergun-
ning en het bewijs van de aanpassing van de kadastrale gegevens.
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Afbakening perimeters Menen centrum en Menen barakken 
 van toepassing op premie 1, 2 en 3 (zie pag. 5 t.e.m. 8)

         PERIMETER MENEN CENTRUM
Ambachtenstraat, Arkebrugweg, Arsenaalstraat, Aug. Debunnestraat, Benediktinessenstraat, 
Bevrijdingsplein, Blekerijvesting, Bruggestraat (t.e.m. huisnummers 275-322), Dolfijnstraat, 
Donkerstraat, Esplanadestraat, Fabiolalaan, Fr. Wallecanstraat, Grote Markt, Ieperstraat (t.e.m. 
huisnummers 219-246A), J.&M. Sabbestraat, Kanonstraat, Kapucijnenweg, Kazernestraat, 
Kerkomtrek, Kerkstraat, Koningstraat, Koopwarenstraat, Kortestraat, Kortrijkstraat (t.e.m. 
huisnummers 297-366), Kunstenstraat, Langestraat, Leopoldplein, Molenstraat, Nieuwstraat, 
Noordkaai, Ontvoogdingsstraat, Ooststraat, Ostenstraat, Oude Leielaan, Parkstraat, Piket-
poort, Poedermagazijnstraat, Poststraat, René Gombertstraat, Rijselstraat (t.e.m. huisnummers 
127-132), Rozenstraat, Sluizenkaai, St.-Jansmolenstraat, Stationsstraat, Ter Wallestraat, Vander 
Merschplein, Vaubanstraat, Waalvest, Wahisstraat, Warande, Wervikstraat (t.e.m. huisnum-
mers 105-118), Weststraat, Yv. Serruysstraat, Zwemkomstraat.

PERIMETER BARAKKEN
Bakkerstraat, Barakkenstraat, Basse Censestraat, Delorsplein, Demeystraat, Diefhondstraat, 
Dynastiestraat, Graaf v. Vlaanderenstraat, Grensstraat, Grondwetstraat, Halewijnstraat, Har-
moniestraat, Hoornwerk, Kon. Albertstraat, Kon. Elisabethstraat, Kongresstraat, Koningin-
nestraat, Koninklijke Prinsstraat, Leopoldstraat, Moeskroenstraat (t.e.m. huisnummer 540), 
Noordstraat, Oostkaai, Rijselstraat (vanaf huisnummers 131-148 t.e.m. 273-312), Schansstraat, 
St.-Hilariusstraat, St.-Jozefsplein, Vlamingenstraat, Voorzorgstraat, Vredesstraat, Watertoren-
straat, Weidestraat, Westkaai.
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 4. AANPASSINGSPREMIE VOOR PARTICULIEREN

Aan welke voorwaarden moet je  voldoen?

DE WONING

De woning is gelegen in Menen. De woning dient als hoofdverblijfplaats. 

DE AANVRAGER

De aanvrager is een natuurlijk persoon (eigenaar of huurder). De aanvrager van de aan-
passingspremie moet minstens 65 jaar zijn of minimum 66 % gehandicapt. De huurders 
leggen een huurcontract voor van 9 jaar.
Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager en de persoon met wie hij wette-
lijk of feitelijk samenwoont van twee jaar vooraf, moet lager liggen dan € 29.000.

 Welke werken komen in  aanmerking?

1. het maken van een badkamer (met minstens een douche of een wastafel) die aange-
past is aan de noden van een bejaarde of gehandicapte;

2. het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift.

 Hoeveel bedraagt de premie?

Per bouwonderdeel moeten € 2.000 kosten (incl. BTW) kunnen voorgelegd worden om 
recht te hebben op een premie van € 750 per bouwonderdeel.

 Aanvraag en uitbetaling van de premie?

AANVRAAG

De premie moet aangevraagd worden vóór de aanvang van de werken. 

Binnen een periode van 5 jaar kan de aanpassingspremie een tweede maal aangevraagd 
worden, mits de tweede aanvraag betrekking heeft op een ander bouwonderdeel. 

UITBETALING

De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen die niet ouder 
zijn dan 1 jaar, foto’s van de nieuwe toestand en na gunstig verslag van de onderzoeker.
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5. VERBETERINGSPREMIE PRIVATE HUURWONINGEN

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

DE WONING

De huurwoning is gelegen in Menen en moet minstens 10 jaar oud zijn. Enkel private 
huurwoningen die verhuurd worden met een geregistreerde huurovereenkomst kunnen 
in aanmerking komen voor deze premie. Na de uitvoering van de werkzaamheden dient 
de woning voor ten minste 9 jaar verhuurd te worden.

DE AANVRAGER 

Is een natuurlijk of rechtspersoon die over het zakelijk recht beschikt van de woning. De 
huurder moet de woning gebruiken als hoofdverblijfplaats en moet ook officieel gedomi-
cilieerd zijn op het ogenblik van de premie-aanvraag.

Hoeveel bedraagt de premie?

Het premiebedrag bedraagt 1/3 van de kostprijs met een maximum van € 5000 van de 
totale kostprijs. De totale kostprijs bedraagt minimum € 3000 (excl. BTW).
Bij resterende strafpunten is 1 strafpunt = 100 euro.
Het premiebedrag wordt verminderd met het aantal strafpunten.

Welke werken komen in aanmerking?

• Vernieuwen van buitenschrijnwerk en buitendeuren in minimum volledige gevel of 
volledige verdieping. De ramen zijn voorzien van ventilatieroosters en het glas moet 
minstens voldoen aan een U 1,1 W/m²K;

• Het vernieuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of bestaande aanbouw van de 
woning. Het vernieuwde dak moet voorzien zijn van een goed onderdak en isolatie. 
Het plaatsen van isolatie alleen of vervangen van goten alleen komt niet voor be-
toelaging in aanmerking. De isolatiewaarde (Rd-waarde) van de dakisolatie bedraagt 
minstens 3,5m² K/W;

• Werken die vochtproblemen door opstijgend grondvocht en of slagregen efficiënt 
bestrijden;

• Grondige elektriciteitswerken + keuringsattest;
• De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van een bestaande badkamer of de installatie 
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van een badkamer. Onder een badkamer wordt verstaan: de afzonderlijke ruimte 
waarin minstens een bad of douche is geïnstalleerd en een of twee wastafels;

• Gevelrenovatie: schilderwerken van de volledige voorgevel, plaatsen nieuwe steen, 
plaket of gelijkaardige tegen de volledige voorgevel; reinigen en hervoegen van de 
volledige voorgevel.  

• Werkzaamheden om de risico’s op CO-intoxicatie te verhelpen:
• Plaatsing één waterverwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte;
• De plaatsing van maximaal drie verwarmingstoestellen op gas, met gesloten 

verbrandingsruimte;
• Het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoog-

rendementsketel met label HR+ of HR Top gas of met het label Optimaz of 
Optimaz Elite (stookolie)

• De installatie van of omschakeling naar centrale verwarming;
• Het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal.

• Creëren van een afzonderlijke toegang tot het gedeelte boven of achter de winkel.

Alle werken dienen uitgevoerd te worden conform de stedenbouwkundige voorschriften. 

KWALITEITSLABEL
 
De verbeteringspremie voor particuliere huurwoningen is gekoppeld aan een kwaliteit-
slabel. Er wordt een onderzoek gedaan in de woning volgens de Vlaamse Wooncode. 
Indien een woning minder dan 15 strafpunten scoort, kan ze in aanmerking komen voor 
een premie. Als de woning meer dan 15 strafpunten scoort, volgt er een kwaliteitscon-
trole door de controleur van Wonen Vlaanderen.
Na de kwaliteitscontrole en het wegwerken van de vastgestelde gebreken, volgt een 
hercontrole door de technisch medewerker van de dienst huisvesting.
Het is de bedoeling om zo weinig mogelijk strafpunten over te houden. Elk strafpunt 
wordt gelijk gesteld aan 
€ 100. Dit bedrag wordt verminderd met het premiebedrag.
Er zijn 3 lokale kwaliteitslabels:
- C-label: 14-9 strafpunten
- B-label: 8-3 strafpunten
- A-label: 2-0 strafpunten
Dit attest is geldig voor een periode van 5 jaar. Woningen met een kwaliteitslabel A of B 
worden gepubliceerd op ‘de lijst met gezonde huurwoningen’ op de website van de stad 
Menen.
Woningen met een A en B-label krijgen een gratis conformiteitsattest.
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Aanvraag en uitbetaling van de premie?

AANVRAAG VAN DE PREMIE?

De premie wordt aangevraagd op de daartoe bestemde aanvraagformulieren vóór de 
aanvang van de werken. De aanvraag gaat gepaard met een vooronderzoek.

UITBETALING VAN DE PREMIE?

De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen die niet ouder 
zijn dan 1 jaar, foto’s van de nieuwe toestand en na gunstig verslag van de onderzoeker.

6. PREMIE VOOR HET TIJDELIJK WEGNEMEN VAN EEN
     OPENBAAR VERLICHTINGSPUNT

Aan welke voorwaarden moet je  voldoen?

DE WONING

Voor het wegnemen moet een technisch akkoord van Gaselwest bekomen worden.
De werken aan de voorgevel moeten uitgevoerd worden conform de stedenbouwkun-
dige voorschriften.

DE AANVRAGER

De aanvrager is een natuurlijk persoon (eigenaar of huurder).

 Hoeveel bedraagt de premie?

De premie is gelijk aan de kostprijs voor het tijdelijk wegnemen van het openbaar verlich-
tingspunt met een max. van € 500.

 Welke werken komen in  aanmerking?

Tijdelijk wegnemen van een openbaar verlichtingspunt ten gevolge van gevelrenovatie-
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werken (zoals het plaatsen van een nieuwe steen, plaket of gelijkaardige tegen de voor-
gevel of het afbreken en heropbouwen van de voorgevel)

 Aanvraag en uitbetaling van de premie?

AANVRAAG

De aanvraag gebeurt vooraf via het aanvraagformulier en ten laatste op de datum van 
aanvraag bij de bevoegde instanties tot het tijdelijk wegnemen van het openbaar verlich-
tingspunt.

UITBETALING

De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen.

7. PREMIE VOOR GEVELRENOVATIE 
     AAN EEN HANDELSHUIS

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

HET HANDELSPAND

Het handelspand is gelegen in Menen. 

DE AANVRAGER 

Is een privaatrechtelijk of natuurlijk persoon (eigenaar of huurder). Uitsluiting van de pre-
mie voor die handelspanden die tijdens de sluitingsuren afgesloten worden met een rol-
luik waardoor de winkelinriching niet meer zichtbaar wordt vanuit het openbaar domein. 

 Welke werken komen in aanmerking?

1. schilderwerken van de volledige gevel; 
2. aanpassen van gevelopeningen in een bestaand of nieuw handelspand zodat het plaat-

sen van een vol rolluik overbodig wordt; 
3. plaatsen van nieuwe steen, plaket of gelijkaardige tegen de volledige voorgevel; 
4. reinigen en hervoegen van de volledige voorgevel. 
Belangrijk: gevel = straatgevel. 
Kosten voor het plaatsen van een luifel, zonnescherm of dergelijke die gepaard gaan met 
de gevelrenovatiewerken, komen ook in aanmerking voor het berekenen van het pre-

STAD MENEN
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miebedrag. Van de bestaande woning die volledig wordt afgebroken en als handelsruimte 
weer wordt heropgebouwd, wordt de straatgevel in aanmerking genomen voor de bere-
kening van de gevelrenovatiepremie. 
De werken aan de voorgevel moeten uitgevoerd worden conform de stedenbouwkun-
dige voorschriften. De kostprijs van de werken bedraagt minimum € 5.000 (excl. BTW). 

 Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 20% van de kosten met een max. van € 1.500. Het premiebedrag 
wordt verhoogd met 10% als uitsluitend Nederlandstalige opschriften worden gebruikt. 
Aanvullend kan voor handelspanden gelegen in het kernwinkelgebied, (zie pag. 18) een 
bijkomende premie verkregen worden van 20% van de kosten met een maximum van 
1.500 euro, gecofinancieerd door Agentschap Innoveren en Ondernemen. Met uitzon-
dering van nieuwbouw, luifels en zonneschermen. 

 Aanvraag en uitbetaling van de  premie?

De aanvraag gebeurt voor het uitvoeren van de werken via het aanvraagformulier en 
wordt maar eenmalig uitbetaald. De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de 
voldane facturen die niet ouder zijn dan 1 jaar, foto’s van de gevel voor en na, betalings-
bewijzen en gunstig verslag van de onderzoeker.

8. PREMIE VOOR DE BINNENINRICHTING
     VAN EEN WINKEL

 Aan welke voorwaarden moet je  voldoen?

HET HANDELSPAND 

Het handelspand is gelegen in Menen.  

DE AANVRAGER 

De aanvrager is een privaatrechtelijk of natuurlijk persoon (eigenaar of huurder) die een 
nieuwe handelszaak start of een bestaande handelszaak herinricht. Uitsluiting van premie 
voor die handelspanden die tijdens de sluitingsuren afgesloten worden met een rolluik 
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waardoor de winkelinrichting niet meer zichtbaar wordt vanuit het openbaar domein. 

 Hoeveel bedraagt de premie?

De kostprijs van de werken bedraagt minimum € 12.400 (excl. BTW). De premie be-
draagt 10% van de kostprijs van de werken, met een maximum van € 2.500. 
Het premiebedrag wordt verhoogd met 20% indien na de werken de winkel toe-
gankelijk is voor rolstoelgebruikers. De premie kan voor hetzelfde handelspand 
slechts eenmaal aangevraagd worden binnen een ononderbroken periode van 10 jaar.  
Aanvullend kan voor handelspanden gelegen in het kernwinkelgebied, (zie pag. 18) een 
bijkomende premie bekomen worden van 10% van de kostprijs van de werken met een 
maximum van 2.500 euro, geconfinancieerd door Agentschap Innoveren en Onderne-
men. Met uitsluiting van nieuwbouw.

 Welke werken komen in  aanmerking?

• structurele werken aan de binneninrichting; 
• hiermee gepaard gaande toegankelijkheidswerken voor rolstoelgebruikers. 

 Aanvraag en uitbetaling van de  premie?

AANVRAAG

De aanvraag gebeurt voor het uitvoeren van de werken via het aanvraagformulier. 

UITBETALING
De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen die niet ouder zijn 
dan 1 jaar, foto’s voor en na en betalingsbewijzen..
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KAART HANDELSAS
 
Ieperstraat (huisnrs. t.e.m. 123-136)
Yv. Serruysstraat (huisnrs. 10 t.e.m. 22)
Grote Markt
Bruggestraat (huisnrs. t.e.m. 187-216)
Kortrijkstraat (huisnrs. t.e.m. 97-122A)
Rijselstraat
Hoornwerk
Moeskroenstraat (huisnrs. t.e.m. 43-48)
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 9. PREMIE VOOR INBRAAKPREVENTIE

 Advies op maat

De preventiedienst geeft diefstalpreventie-advies aan iedereen: huurders, eigenaars, winke-
liers, scholen, horecazaken... Heb je plannen voor een verbouwing of nieuwbouw? Het is een 
goed idee bij de planning reeds te denken aan inbraakbeveiliging. Ook aan nieuwbouwers en 
verbouwers geeft de preventiedienst advies. Het is bovendien: 
• gratis en vrijblijvend; 
• op maat bij u thuis, voor de beveiliging van uw woning of appartement.

 Premies

Inwoners van Menen, Lauwe of Rekkem die aan inbraakpreventie doen, kunnen hiervoor een 
aanmoedigingspremie krijgen. Deze premie bedraagt 25% (op de som zonder BTW) van de 
kosten gedaan voor de aankoop en/of installatie van inbraakvertragende beveiligingsmaatre-
gelen met een maximum van € 250 per woning of winkel (bewoond). Deze premie is enkel 
te verkrijgen voor mechanische beveiliging van gevelopeningen (deuren, ramen, koepels, kel-
deropeningen...), dus geen alarmsystemen en camera’s.

Contacteer:
Stedelijke Preventiedienst 
Yv. Serruysstraat 28 - 8930 Menen
T 056 529 423
preventiedienst@menen.be

10. PREMIE VOOR GROENDAKEN

 Aan welke voorwaarden moet je  voldoen?

De aanvrager is eigenaar of huurder van de woning. De huurder moet een schriftelijk ak-
koord van de eigenaar voorleggen. 

 Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt € 31 per vierkante meter groendak met een maximum van 50% van de 
bewezen kosten. De premie bedraagt per aanvrager maximaal € 1.500 en kan maar éénmaal 
per woning aangevraagd worden. De uitbetaling van de premie gebeurt op basis van de nut-
tige bewijsstukken (facturen niet ouder dan 1 jaar, foto’s, betalingsbewijzen…) 

STAD MENEN
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Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet dan zullen 
de subsidies teruggevorderd worden. De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar 
lang het groendak in goede staat te behouden. 

 Welke werken komen in aanmerking? 

Het aanleggen van zowel extensieve als intensieve groendaken waarbij minstens een drai-
neerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn. Minimale oppervlakte van 
het groendak moet 6m² bedragen.

 Aanvraag en uitbetaling van de premie?

De aanvraag moet gebeuren op de daartoe bestemde formulieren. Bij de aanvraag moe-
ten foto’s gevoegd worden die de huidige en de nieuwe toestand van het dak weergeven

STAD MENEN
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11. RENOVATIEPREMIE

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

DE WONING

De woning die u renoveert of het gebouw dat u omvormt tot een woning moet in het 
Vlaamse Gewest liggen en minstens 30 jaar oud zijn.  

AANVRAGER

Is eigenaar-bewoner:
De woning is zijn hoofdverblijfplaats en de aanvrager heeft het zakelijk recht over de wo-
ning. U mag geen andere woning in volle eigendom of in volle vruchtgebruik hebben.

Is eigenaar-verhuurder:
Eigenaars die hun woning gedurende minstens 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkan-
toor. Als u als eigenaars aan deze woning werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren door 
het SVK, kunt u onder bepaalde voorwaarden dezelfde premie krijgen.

INKOMEN
 
Het gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar geleden van de aanvrager die eigenaar-
bewoner is, en de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont, moet lager liggen 
dan:

• € 43.870 als alleenstaande;
• € 62.670 als alleenstaande met een persoon ten laste;  

(te verhogen met € 3.510 per persoon ten laste)
• € 62.670 als u gehuwd bent of samenwoont. 

(te verhogen met € 3.510 per persoon ten laste)

Er is geen inkomensgrens voor verhuurders die verhuren aan het SVK.

 Hoeveel bedraagt de premie?

Het maximale bedrag van beide premies bedraagt samen nog steeds € 10.000. 

• 30% van de goedgekeurde facturen (excl. BTW):
Voor alleenstaanden: € 31.340
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Voor alleenstaande met 1 persoon ten laste: € 43.870
Voor alleenstaanden met meerdere personen ten laste: € 43.870 + € 3.510 per persoon 
ten laste
Voor samenwonenden: € 43.870
Voor samenwonenden met personen ten laste: € 43.870 + € 3.510 per persoon ten laste 

• 20% van de goedgekeurde facturen (excl. BTW)
Voor alle andere hogere inkomens.

 Waaraan moeten mijn facturen voldoen?

• De facturen zijn van een aannemer of van de aankoop van materialen door de aanvra-
ger verwerkt of gebruikt.

• Kastickets en bestelbons tellen niet!
• De kostprijs per categorie moet minimaal € 2.500 (excl. BTW) bedragen.
• De facturen zijn op aanvraagdatum niet ouder dan 2 jaar.

 Welke bouwonderdelen komen in aanmerking?
 
Categorie 1: De structurele elementen van de woning: werken aan de funderin-
gen, de muren, de draagvloeren en de trappen.
• de funderingen voor de muren; 
• de afbraak van bestaande muren 
• de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren, inclusief de dragende of steunende elen-

ten in die muren, zoals kolommen, balken en lateien; 
• de afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in spe-

ciaal daartoe bestemde materialen; 
• de behandeling van muren tegen optrekkend vocht: 
• een waterkerende laag te plaatsen 
• de muren te injecteren met producten die de muur waterdicht maken; 
• de behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht; 
• het voegwerk van de gevel vernieuwen; gevelreiniging komt alleen in aanmerking als 

ook het voegwerk wordt vernieuwd; 
• de behandeling van de muren tegen huiszwam; 
• de natte of droge kalkbepleistering (bvb. gipsplaten) op de binnenmuren, de binnenkant 

van de buitenmuren en de onderkant van de draagvloeren; 
• de afbraak van bestaande draagvloeren en trappen; 
• de opbouw van draagkrachtige vloerelementen, funderingsplaten en dekvloer (“cha-

pe”); 
• de behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten; 
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• het aanbrengen of vervangen van een of meer vaste trappen in de woning zodat de 
verbinding tussen de verdiepingen veilig beloopbaar is; 

• het aanbrengen van gevelisolatie voor zover dit wordt aangevraagd samen met de 
structurele gevelwerkzaamheden “afbraak van bestaande muren en de bouw van nieu-
we binnen- en buitenmuren “ of “de afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevel-
bekleding of -bepleistering in speciaal daartoe bestemde materialen”; 

• het aanbrengen van zoldervloerisolatie, voor zover dit wordt aangevraagd samen met 
de “opbouw van draagkrachtige vloerelementen;

Categorie 2: Het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer.
• de afbraak van bestaande dakstructuren en de opbouw van draagkrachtige elementen; 
• de behandeling van houten dakstructuren tegen zwammen en insecten; 
• het herstellen of het vernieuwen van het onderdak en de waterdichte bedekking; het 

plaatsen van een overzetdak komt alleen in aanmerking over een asbestvrije dakbe-
dekking; 

• het herstellen of vernieuwen van de hulpstukken en toebehoren om het hemelwater 
af te voeren; 

• de dakdoorbrekingen, zoals de dak(vlak)ramen, de dakkapellen, de lichtkoepels, de 
lichtkokers en de schouwen; 

• de natte of droge kalkbepleistering (bijvoorbeeld gipsplaten) op de onderkant van de 
dakstructuren; 

• het aanbrengen van dak- of zoldervloerisolatie, voor zover dit wordt aangevraagd sa-
men met “de afbraak van bestaande dakstructuren en de opbouw van draagkrachtige 
elementen”

Categorie 3: Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren.
• de afbraak van de bestaande elementen en de plaatsing van ramen en buitendeuren, 

voorzien van glas met een warmtegeleidingscoëfficiënt (Ug) van maximaal 1,1 W/m²K. 
• de rolluiken en de afwerking, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant, op voor-

waarde dat daarbij ook nieuwe ramen of buitendeuren geplaatst worden; 
Let op: 
•  Voor buitenschrijnwerk dat wordt geplaatst vanaf 1 september 2019 mag de warmte-

geleidingscoëfficiënt (Ug) maximaal 1,0 W/m²K bedragen. 
•  Als de vervanging van het buitenschrijnwerk niet vergunningsplichtig is of niet onder-

worpen is aan de meldingsplicht, vermeld in de Vlaamse Codex RO, moet voor buiten-
schrijnwerk voldaan worden aan de ventilatievoorzieningen in woongebouwen (bijlage 
IX, het Energiebesluit van 19 november 2010). 

•  De aannemer of constructeur moet op de factuur attesteren dat aan deze voorwaar-
den voldaan is; 

• Voeg bij uw aanvraag ook steeds kopies van de offertes voor het geplaatste buiten-



VLAAMSE OVERHEID

25

schrijnwerk

Categorie 4: De technische installaties: werken aan de elektrische installaties, 
de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming.

de centrale verwarming:
• de plaatsing van een verwarmingsketel op gas of stookolie met hoog rendement of 

een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen. De verwarmingsketel op gas 
die geproduceerd is voor 26 september 2015, heeft het label HR+ of HR TOP. De 
verwarmingsketel op stookolie die geproduceerd is voor 26 september 2015, heeft 
het label Optimaz of Optimaz-elite. De verwarmingsketels op gas of stookolie die 
geproduceerd zijn vanaf 26 september 2015, voldoen qua energie-efficiëntie aan de 
Europese verordening 813/2013 van 2 augustus 2013; 

• samen met de plaatsing of vervanging van de CV-ketel komen alle installatieonderdelen 
om de hele woning te voorzien van centrale verwarming, in aanmerking; 

• de plaatsing van CO- of rookmelders; 

de elektrische installatie:
• het aanbrengen of vervangen van de elementen om stroom en telecommunicatie te 

verdelen in de woning, inclusief de aansluiting op het openbare net en de plaatsing van 
de meetinstallatie voor elektriciteit. 

Let op: 
• U moet bij de aanvraag een keuringsattest van een erkend keuringsorgaan voegen dat 

aantoont dat de elektrische installatie conform het AREI is. 
• Deze keuring moet gebeurd zijn nadat de werken zijn uitgevoerd. Het attest moet 

uiteraard dateren van voor de aanvraagdatum; 

de sanitaire installatie:
• de vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen 
• de plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc als die nog 

niet aanwezig zijn in de woning; 
• indien sanitaire toestellen vernieuwd of geplaatst worden komen volgende installatie-

onderdelen mee in aanmerking: 
• kranen, leidingen en toebehoren voor watertoevoer en –afvoer 
• leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water 
• de natte of droge kalkbepleistering van de badkamer 
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Investeringsbedrag?

Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van € 2.500 
exclusief BTW.

In categorie 4, de technische installaties gelden er maximumbedragen voor berekening van 
de premie:
• Elektrische installatie: maximaal € 3.750
• Sanitaire installatie: maximaal € 3.750
• Centrale verwarming: maximaal € 7.500 

Als u 20% terug krijgt, kunt u per categorie maximaal € 2.500 terugvorderen.
Als u 30% terug krijgt, kunt u per categorie maximaal € 3.333 terugvorderen met alleen 
voor eigenaar-bewoners een minimumpremie van € 1.250 per categorie.
Het maximale bedrag van beide premies samen is nog steeds € 10.000.

 Aanvraag en uitbetaling van de premie?

U kunt de premie aanvragen na de voltooiing en facturering van de werken uit een be-
paalde categorie.

U kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de 
eerste aanvraagdatum. Tussen twee aanvragen moet minstens één jaar liggen en maximaal 
twee jaar.

Iedereen kan per woning maximaal 2 aanvragen indienen in een periode van 10 jaar. Per 
categorie van werken kan slechts 1 keer in een periode van 10 jaar een premie worden 
aangevraagd.

Eigenaar-bewoners die recht hebben op 30% premie kunnen bij de eerste aanvraag het 
aantal categorieën vrij kiezen, zonder beperking. Een tweede aanvraag voor andere werken 
kan ingediend worden tot maximaal 10 jaar na de eerste aanvraag.

Als u verhuurt aan een SVK mag u de premie voor werken van de vier categorieën samen 
aanvragen. Daarna kunt u natuurlijk geen tweede aanvraag meer doen.
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12. VERBETERINGSPREMIE

AANVRAGEN VIA DE HUIDIGE VORM KUNNEN INGEDIEND 
WORDEN T.E.M. 31/05/2019 ! 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

WONING 
De woning is gelegen in het Vlaamse Gewest en moet minstens 25 jaar oud zijn (niet bij 
werken om overbewoning te verhelpen). 

AANVRAGER 
Is eigenaar- bewoner en heeft zijn hoofdverblijf in de woning en heeft het zakelijk recht. 

Is huurder 
heeft zijn hoofdverblijf in de woning en heeft een huurovereenkomst > 3 jaar. De huurder 
draagt de kosten van de werkzaamheden en de facturen staan op zijn naam. 

Is eigenaar-verhuurder 
bewoont de woning niet zelf maar verhuurt die gedurende minstens 9 jaar aan een sociaal 
verhuurkantoor. 

INKOMEN 
Het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden van de aanvrager en de persoon 
met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont 

Voor de bewoner: < € 31.340 + € 1.630/persoon ten laste 
Voor de verhuurder: < € 62.670 (geen verhoging voor personen ten laste) 
Let wel: het is de situatie op de aanvraagdatum die telt. 

 Hoeveel bedraagt de premie en welke werken komen in aanmerking? 

Per bouwonderdeel is een vast premiebedrag voorzien. U moet facturen kunnen voorleg-
gen voor een bedrag (incl. BTW) dat minstens het dubbele is van de premie (niet ouder 
dan een jaar!). 
Als het gaat om werkzaamheden om overbewoning op te lossen, geldt dat voor minstens 
€ 1.200 (incl. BTW) aan facturen moet kunnen voorgelegd worden. 
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VOLGENDE VERBETERINGSWERKZAAMHEDEN KOMEN IN AANMERKING: 

DAKWERKEN (premie € 1.250) 
Het herstellen of vernieuwen van een of meer onderdelen van het dak, in het bijzonder de 
draagstructuur, de dakbedekking, de goten en de randaansluitingen en de dak(vlak)ramen. 
Het plaatsen van dakisolatie komt enkel in aanmerking indien de draagstructuur van het 
dak wordt vernieuwd.
Komen NIET in aanmerking: daken boven niet-gesloten ruimten (afdaken) en verandadaken. 

BUITENSCHRIJNWERK (premie € 1.250) 
Vernieuwen van bestaande ramen, buitendeuren en rolluiken als ook dubbele beglazing 
wordt aangebracht. 
Nieuwe rolluiken worden mee betoelaagd als u ook de ramen laat vervangen. 
Alle kosten om een afgewerkt geheel te krijgen zowel aan binnen- als buitenzijde. 
Komt NIET in aanmerking: veranda’s, elektrificeren van rolluiken (enkel bij aanpassingspre-
mie) 
GEVELWERKEN
(premie € 1.500) 
• het metselen van een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen; 
• het aanbrengen van gevelbekleding of -bepleistering; 
• het aanbrengen van gevelisolatie; 
• het vernieuwen van het voegwerk, al dan niet gepaard met gevelreiniging. 

OPTREKKEND MUURVOCHT BEHANDELEN (premie € 750) 
• onderkapping; 
• de plaatsing van een waterkerende laag; 
• injectie of diffusie van waterdichtende middelen van binnen- of buitenmuren. 
Facturen voor de herstelling van de muurvoeten als gevolg van deze werken, worden even-
eens in aanmerking genomen.

PLAATSING OF AANPASSING VAN EEN SANITAIRE INSTALLATIE (premie € 750) 
• een badkamer of toilet plaatsen of vernieuwen indien dit nog niet aanwezig was in de 

woning. Een tweede badkamer of toilet is enkel subsidieerbaar als aanpassingwerk. 
• alle kosten samen met hierboven vermelde werken voor leidingen, toestellen en toe-

behoren voor (regen watertoevoer en -afvoer van het gebruikte water, de productie 
van warm water en de afwerking van de vloeren, muren en het plafond in badkamer 
en toilet. 

GEHELE OF GEDEELTELIJKE VERNIEUWING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
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(premie € 750) 
Voorzien van een veilige huishoudelijke installatie om in de woning stroom en telecommunicatie 
te voorzien, met uitzondering van de verbruikstoestellen, incl. kosten van aansluiting en plaatsing 
van de meetinstallatie. De installatie moet gekeurd zijn door een erkend keuringsorgaan. 

WERKEN OM HET RISICO’S OP CO-VERGIFTIGING TE VOORKOMEN:

• plaatsing één waterverwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte: € 250; 
• de plaatsing van maximaal drie verwarmingstoestellen op gas, met gesloten verbrandings-

ruimte: € 250/toestel; 
• het vervangen van een bestaande centrale verwarmingsketel door een hoogrendements-

verwarmingsketel met label HR+ of HR Top gas of het label Optimaz of Optimaz Elite 
(stookolie): € 250/toestel; 

• de installatie van of omschakeling naar centrale verwarming: € 1.000; 
• het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal: € 500. 

VERBOUWINGSWERKEN OM OVERBEWONING TEGEN TE GAAN

Voor uitbreiding van de woon-, kook- of slaapvertrekken. Na de verbouwingswerkzaamheden 
moet de woning minimaal voldoen aan de geldende bezettingsnorm. 
Als de verbouwingswerkzaamheden vergunningsplichtig zijn, moet bij de aanvraag een kopie van 
de bouwvergunning en van de plannen gevoegd worden. Als ze niet vergunningsplichtig zijn, is 
een schets met de toestand voor en na de werkzaamheden voldoende. 
Premie: 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen (incl. BTW), afgerond tot op het 
lagere tiental. De premie bedraagt maximaal € 1.250 en minimaal € 600. 

 Aanvraag en uitbetaling van de premie?

WANNEER? 
Als de werken voltooid zijn en u bewoont de woning. 

HOE? 
U dient uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen in uw provincie of via de dienst Huisvesting. 
U voegt in bijlage kopies van de facturen en het aanslagbiljet van u en evt. uw partner en uw 
factuur.
Indien u eigenaar-verhuurder bent die zijn woning verhuurt aan een SVK, moet u ook het con-
tract met dat SVK meesturen.
 
WAT NA DE AANVRAAG? 
• U ontvangt een ontvangstmelding met dossiernummer.
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Indien uw dossier onvolledig zou zijn, wordt u dat binnen dezelfde termijn gemeld. 

• Zodra uw dossier volledig is, neemt Wonen Vlaanderen een beslissing over uw aanvraag 
voor een verbeteringspremie.

Indien u niet akkoord zou gaan met de genomen beslissing; is er een mogelijkheid om in 
beroep te gaan. 

 Is de verbeteringspremie  cumuleerbaar?
 
Binnen een periode van 10 jaar kan je maximaal drie keer een verbetering- of aanpassingspre-
mie aanvragen. Elke nieuwe aanvraag heeft betrekking op een ander bouwonderdeel. 
Als voor dezelfde woning reeds een renovatiepremie werd uitbetaald, kan gedurende 10 jaar 
geen verbeteringspremie meer worden toegekend. 

Men kan voor dezelfde woning wel nog een verbeteringspremie krijgen voor verbouwingen 
om overbewoning te verhelpen, indien deze facturen niet gebruikt werden bij de renovatie-
premie. 

 13. AANPASSINGSPREMIE VOOR BEJAARDEN

AANVRAGEN VIA DE HUIDIGE VORM KUNNEN INGEDIEND 
WORDEN T.E.M. 31/05/2019 ! 

 Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

WONING 
De woning is gelegen in het Vlaamse gewest. De woning dient als hoofdverblijfplaats.

AANVRAGER 
De aanvrager, zijn partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn. 
De aanpassingspremie geldt specifiek voor bejaarde personen (65+), zowel met als zonder 
handicap. Personen die niet bejaard zijn, komen niet in aanmerking. Gehandicapten onder de 
65 jaar kunnen voor ondersteuning wel terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap
Is eigenaar-bewoner: heeft zijn hoofdverblijf in de woning en heeft het zakelijk recht. 
Is huurder: heeft zijn hoofdverblijf in de woning en heeft een huurovereenkomst > 3 jaar. De 
huurder draagt de kosten van de werkzaamheden en de facturen staan op zijn naam. 
Is eigenaar-verhuurder: bewoont de woning niet zelf maar verhuurt die gedurende min-
stens 9 jaar aan een sociaal verhuurkantoor.
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INKOMEN 
Het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden van de aanvrager en de persoon 
met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont is < € 31.340 + € 1.630 /persoon ten laste. 

 Hoeveel bedraagt de premie? 

Er moeten minstens € 1.200 facturen (incl. BTW) kunnen voorgelegd worden, niet ouder dan 
1 jaar.  
Premie: bedraagt 50% van het bedrag van de goedgekeurde facturen (incl. BTW), afgerond tot 
op het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal € 1.250 en minimaal € 600. 

 Welke werken komen in aanmerking? 

TECHNISCHE INSTALLATIES EN HULPMIDDELEN 
• het maken van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast 

is aan de noden van de bejaarde. Een tweede badkamer kan alleen gesubsidieerd worden 
als ze zich bevindt op een andere woonverdieping dan de eerste badkamer; 

• het plaatsen van een toilet en zo nodig een tweede toilet op een andere woonverdieping 
dan het eerste toilet; 

• het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift; 
• het aanbrengen van electro-mechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de wo-

ning voor zover het elementen zijn die vast verankerd zijn aan het gebouw; 
• het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen; 
• het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken. 

VERBOUWINGSWERKZAAMHEDEN MET HET OOG OP HET CREËREN VAN VOL-
DOENDE RUIMTE EN VEILIG BELOOPBARE VLOEREN & TRAPPEN IN DE WONING 
• het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken, een verbrede toegangsdeur 

(al dan niet automatisch), en door het wegwerken van hinderlijke drempels;
• het creëren van voldoende ruimte in de woning door het verbreden van de gang en de 

deuropeningen of het vergroten of herschikken van woonvertrekken of sanitaire ruimten;
• het verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen op de woonverdieping weg 

te werken;
• het plaatsen van een veilige trap om de verdiepingen beter toegankelijk te maken;
• verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken waarin de bejaarde 

zelfstandig en afzonderlijk kan wonen
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 Aanvraag en uitbetaling van de  premie?

WANNEER? 
Als de werken voltooid zijn en u bewoont de woning. 

HOE? 
U dient uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen in uw provincie of via de dienst Huisvesting. 
U voegt in bijlage kopies van de facturen en het aanslagbiljet van u en evt. uw partner. 
Indien u eigenaar-verhuurder bent die zijn woning verhuurt aan een SVK, moet u ook het 
contract met dat SVK meesturen. 

WAT NA DE AANVRAAG? 
• U ontvangt een ontvangstmelding met dossiernummer.
Indien uw dossier onvolledig zou zijn, wordt u dat gemeld. 
• Zodra uw dossier volledig is, neemt Wonen Vlaanderen een beslissing over uw aanvraag 

voor een aanpassingspremie. 
Indien u niet akkoord zou gaan met de genomen beslissing is er een mogelijkheid om in be-
roep te gaan.
Hiervoor hebt u een maand de tijd.

I
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INFO
Algemeen nummer 078 35 35 34

U kunt een premie ook elektronisch aanvragen via www.fluvius.be. De uitbetaling van elek-
tronisch aangevraagde premies verloopt sneller. Dit biedt u het voordeel dat de aanne-
mer geen deel van het formulier meer moet aanvullen. Op de factuur moeten volgende 
gegevens vermeld worden: het merk, het type, de soort, het aantal m², de Rd-waarde of 
warmteweerstand, de dikte, de lambdawaarde (spouwmuur), de datum van uitvoering en 
de kostprijs van de isolatie en plaatsing. 

 Algemene voorwaarden

Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmerking voor de premie. De 
premie is strikt gebonden aan het installatieadres en wordt uitbetaald door overschrijving 
op uw bankrekening.
De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken uiterlijk 12 maanden na factuurdatum en 
kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.
Indien er meerdere facturen zijn, dienen deze samen te worden ingediend in 1aanvraagdos-
sier. De recentste factuur bepaalt welk aanvraagformulier van toepassing is. Enkel facturen 
die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.
Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 50% verhoogd met uitzondering 
van de premie voor condensatiekete. Het premiebedrag voor E-peil wordt verhoogd met 
20%.
Hiervoor dient een kopie van het attest ‘beschermde afnemer’ bij de premieaanvraag ge-
voegd te worden.

WIE IS BESCHERMDE AFNEMER?
De term ‘beschermde afnemer’ wordt gebruikt om personen aan te duiden die recht heb-
ben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. De beschermde afnemer 
heeft recht op een verhoging van 50%.   Welke categorieën tot beschermde afnemer beho-
ren kunt u raadplegen op www.fluvius.be.

ATTESTEN KUNT U AANVRAGEN BIJ:
FOD Sociale Zekerheid - Algemene directie Personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 150 - 1000 Brussel
T 02 507 87 99 - handin@minsoc.fed.be
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 Welke werken komen in aanmerking  en hoeveel bedraagt de premie?

Alle werken dienen uitgevoerd te worden door een geregistreerde aannemer, behalve da-
kisolatie die zelf aangebracht kan worden.

14. PREMIES ISOLATIE EN VENTILATIE
       BESTAANDE WONINGEN

Hoogrendementsbeglazing: 
Het installeren van nieuw geplaatst hoogrendementsglas met Umax van 1,0 W/m²K.
De premie bedraagt € 10 per m².

Spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie uitgevoerd  door een aannemer:

Spouwmuurisolatie in bestaande spouw | premie: € 5 per m² 
Muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande buitenmuur (Rd-waarde min. 3,0 m² 
K/W) | premie: € 15 per m² 
Muurisolatie aan de binnenzijde van een bestaande buitenmuur (Rd-waarde min. 2,0 m² 
K/W). De werken moeten uitgevoerd worden via architect of aannemer met certificaat van 
bekwaamheid. | premie: € 15 per m²

Dak- of zoldervloerisolatie:

Rd-waarde ≥ 4,5 m² K/W
Uitvoering door aannemer: € 4 per m² Uitvoering doe-het-zelf: € 2 per m²

Vloer- of kelderisolatie uitgevoerd door aannemer:

Vloerisolatie op volle grond (Rd-waarde2 m²K/W)
premie: € 6 per m²
Isolatie op het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte 
(Rd-waarde 2 m²K/W)
premie: € 6 per m²

15. PREMIES VERWARMING EN WARM WATER
       BESTAANDE WONINGEN
 
Condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie:
Enkel voor beschermde afnemers: 40% van de kostprijs met max. € 1.800 
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Warmtepomp: 
• Geothermisch: € 4000
• Lucht-water: € 1500
• Hybride lucht-water: € 800
• Lucht-lucht: € 300
(Max. 40%  van de factuur. De werken worden uitgevoerd met een aannemer die beschikt 
over een certificaat van bekwaamheid (RESCERT))

Zonneboiler
€ 550/m² zonnecollector (Max. € 2.750, max 40 % van de factuur. De werken worden uitge-
voerd met een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid (RESCERT)).

Nieuw vanaf 1 januari 2019:
Warmtepompboiler
Enkel voor productie van sanitair warm water. Deze premie is niet cumuleerbaar met een 
zonneboiler.

Per wooneenheid is er een premie van € 400 met een maximum van 40% van de factuur.

Opgelet: deze premie telt niet mee voor de totaalrenovatiebonus!

Hemelwaterput met pompinstallatie
De premie bedragt € 250 wanneer minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte 
wordt aangesloten op de hemelwaterput. 

Het volume van de hemelwaterput bedraagt minimum 50l/m² totaal horizontaal dakop-
pervlak met een minimum van 3000 liter. 

Infilitratievoorziening
De premie bedraagt 250 euro wanneer minstens 50% van de totale
horizontale dakoppervlakte wordt aangesloten op de infiltratievoorziening.

Minstens 50% van de totale horizontale dakoppervlakte dient te worden
aangesloten op de infiltratievoorziening.
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Voucher bij totaalrenovatie

Vanaf 1 januari 2017 kan een voucher geactiveerd worden bij totaalrenovatie van een 
woning, wooneenheid of woongebouw. Om de voucher te verkrijgen moeten er binnen 
een periode van 5 jaar minstens 3 van de volgende 7 energiebesparende investeringen 
uitgevoerd worden:
• Dak- of zoldervloerisolatie (min. 30m²);
• Muurisolatie of spouwisolatie (min. 30m²);
• Vloerisolatie (min. 30m²);
• Hoogrendementsbeglazing (min. 5m²);
• Zonneboiler;
• Warmtepomp;
• Ventilatiesysteem 

Enkel investeringen waarvan de eindfactuur dateert vanaf 1 januari 2017 worden in aan-
merking genomen. 
De voucher totaalrenovatie geeft recht op een forfaitair premiesupplement boven op de 
premies die voor de individuele investeringen worden toegekend.

Supplement per woning Supplement per wooneenheid

Derde investering € 1250 € 625

Vierde investering + € 500 (= € 1750) + € 250 (= € 875)

Vijfde investering + € 1000 (= € 2750) + € 500 (= € 1375)

Zesde investering + € 1000 (= € 3750) + € 500 (= € 1875)

Zevende investering + € 1000 (= € 4750) + € 500 (= € 2375)

Vanaf de vijfde investering moet er een energieprestatiecertificaat (EPC) voorgelegd wor-
den. Per woning of wooneenheid kan maar één voucher totaalrenovatie worden geacti-
veerd.

16. PREMIES VOOR NIEUWBOUWWONINGEN

Bouwaanvraag vóór 01/01/2010 
≤ E80   
Voor woningen: 400 euro + 30 euro x (E80 - E-peil van de woning) 
 Voor appartementen: 200 euro + 10 euro x (E80 - E-peil van de wooneenheid) 
≤ E60   
 Voor woningen: 1 000 euro + 40 euro x (E60 - E-peil van de woning) 
 Voor appartementen: 400 euro + 20 euro x (E60 - E-peil van de wooneenheid) 
≤ E40   

PREMIES FLUVIUS



38

WOONGERELATEERDE INFO

Voor woningen: 1 800 euro + 50 euro x (E40 - E-peil van de woning) 
Voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E40 - E-peil van de wooneenheid) 

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2010 tot 31/12/2011 
≤ E60   
 Voor woningen: 1 000 euro + 40 euro x (E60 - E-peil van de woning) 
 Voor appartementen: 400 euro + 20 euro x (E60 - E-peil van de wooneenheid) 
≤ E40   
 Voor woningen: 1 800 euro + 50 euro x (E40 - E-peil van de woning) 
 Voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E40 - E-peil van de wooneenheid) 

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2012 tot 31/12/2013 
 Van E50 t.e.m. E41   
Voor woningen: 1 400 euro+ 40 euro x (E50 - E-peil van de woning) 
 Voor appartementen: 600 euro + 20 euro x (E50 - E-peil van de wooneenheid) 
≤ E40  
 Voor woningen: 1 800 euro + 50 euro x (E40 - E-peil van de woning) 
 Voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E40 - E-peil van de wooneenheid) 

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2014 tot 31/12/2014 
≤ E40   
 Voor woningen: 1 800 euro + 50 euro x (E40 - E-peil van de woning) 
 Voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E40 - E-peil van de wooneenheid) 

Bouwaanvraag vanaf 1/1/2015 tot 31/12/2015 
≤ E30  
Voor woningen: 1 800 euro+ 50 euro x (E30 - E-peil van de woning) 
Voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E30 - E-peil van de wooneenheid) 

Bouwaanvraag vanaf 1/1/2016 tot 31/12/2016 
≤ E20  
Voor woningen: 1 800 euro+ 50 euro x (E20 - E-peil van de woning) 
Voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E20 - E-peil van de wooneenheid) 

Bouwaanvragen vanaf 1/1/2017 komen niet meer in aanmerking 
voor de energiepremies

PREMIES FLUVIUS
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DE VLAAMSE ENERGIELENING

Heeft u plannen om energiebesparende werken uit te voeren? Bent u eigenaar, verhuur-
der of huurder van een woning die dienst doet of zal doen als hoofdverblijfplaats op het 
grondgebied van Menen? Informeer dan zeker of u in aanmerking komt voor de renteloze 
of goedkope lening via het stadsbestuur.

 Welke werken komen in  aanmerking?

1. Dak- of zoldervloerisolatie 
2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en –poorten 
3. Muurisolatie 
4. Vloerisolatie 
5. Luchtdichting en blowerdoortest 
6. Energiezuinig ventilatiesysteem 
7. Zuinige verwarmingsinstallatie 
8. Fotovoltaïsche zonnepanelen 
9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water 
10. Re-lighting of re-lamping 
11. Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep) 
12. Energie-audit 
13. Energieopslagtechnieken en -beheersystemen 
Andere energiebesparende maatregelen zijn niet mogelijk.

 Hoeveel kunt u ontlenen?

U kunt tot maximum € 15.000 ontlenen. U betaalt de lening maximaal binnen de 10 jaar 
terug. U kan de lening inkorten of het maandelijks te betalen bedrag verlagen door ontvan-
gen premies onmiddellijk terug te storten.

Onderstaande groepen kunnen de renteloze lening (0%) aanvragen: 
1. Beschermde afnemers – recht op sociaal tarief voor energie
2. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming bij hun ziekenfonds (klevertje ziekenfonds 
eindigt op 1)
3. Mensen met een beperkt inkomen
4. Mensen in schuldbemiddeling die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
5. Mensen die begeleid worden door het OCMW voor betalingsproblemen bij hun ener-
giefacturen
6. Eigenaars die hun woning verhuren via Sociaal VerhuurKantoor
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 Contact

Meer info:

0% leningen - OCMW - Els Boddin - T 056 527 100

GRATIS VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

Koopt of bouwt u een woning en heeft u een hypothecaire lening aangegaan voor minstens 
€ 50.000?

Of renoveert u een woning en ging u hiervoor een lening aan van minimum € 25.000? 

Misschien komt u dan in aanmerking voor de verzekering gewaarborgd wonen. 

 Wat? 

• gratis verzekering voor een periode van tien jaar; 
• u hoeft dus geen premies te betalen;
• tegemoetkoming in de aflossing van de hypothecaire lening bij onvrijwillige arbeidson-

geschiktheid of werkloosheid. 

 Voorwaarden

• u heeft minimum € 50.000 geleend om een woning te bouwen of te kopen OF u heeft 
minimum € 25.000 geleend om een woning te renoveren;

• de woning is gelegen in het Vlaams gewest;
• er is minder dan een jaar verstreken tussen uw eerste kapitaalopname en het indienen 

van de aanvraag om de verzekering te bekomen;
• 1 jaar ononderbroken gewerkt hebben;
• de geschatte verkoopwaarde van de woning bedraagt maximum € 320.000.  
• er gelden geen inkomensgrenzen behalve als u leent voor een nieuwbouw waarvoor 

de bouwaanvraag aangevraagd werd voor 01/01/2012. 

 Aanvragen

U kunt het formulier downloaden op de website van Wonen Vlaanderen. Vul dit in en be-
zorg het formulier samen met de nodige documenten per post aan Wonen Vlaanderen. 

 Contact
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Meer info: 
www.wonenvlaanderen.be
www.verzekeringgewaarborgdwonen.be
Het Vlaams Woningfonds biedt een woonlening aan vanaf 1,55 %. 

 VLAAMS WONINGFONDS

Waarvoor kan je bij het Vlaams Woningfonds terecht?

• goedkope hypothecaire leningen voor gezinnen met minstens 1 kind; 
• vanaf 1 januari 2014 kunnen ook eenoudergezinnen en gezinnen zonder kinderen bij 

het Vlaams woningfonds terecht; 
• voldoen aan de inkomensvoorwaarden;
• voor nieuwbouw, aankoop van en/of werken aan een woning.

 Waar vind je het  Vlaams Woningfonds?

Van maandag tot en met vrijdag kan je op het provinciaal kantoor van West-Vlaande-
ren in Roeselare vrij of op afspraak terecht:
in de voormiddag van 8.30 u. - 12 u. (behalve op donderdag)
in de namiddag op maandag en dinsdag van 12.45 u.-18 u., op woendag en donderdag van 
12.45 u.-16.30 u, op vrijdag van 12.45 u.-16 u.

Of op volgende ontvangdagen in jouw buurt (enkel op afspraak): 
Ieper -  ‘t Hofland Dienstencentrum
Dikkebusseweg 15A
elke dinsdagnamiddag van 13.30 u. tot 16.30 u.
Kortrijk - Zypteland, Sint Janslaan 16
elke dinsdag en vrijdag van 9 u. - 12 u. en van 13.30 u. - 16.30 u.

 Contact 

Meer info:
www.vlaamswoningfonds.be
Brugstesteenweg 221, 8800 Roeselare
T  051 43 19 45 - F  050 34 60 24
ddlwvl@vlaamswoningfonds.be
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VLAAMSE WOONLENING

De VMSW verstrekt leningen voor de aankoop van een woning met renovatie, voor de re-
novatie van een eigen woning, voor de aankoop van een sociale woning en voor een nieuw-
bouw. De duur van de sociale lening is vastgesteld op 20 jaar. De lening is gebonden aan 
inkomensvoorwaarden. U mag geen andere woning in volle eigendom of 100 % in vrucht-
gebruik hebben. U mag bijlenen bij de bank indien u niet toekomt met de sociale lening. 

 Contact
Waar vind je de Vlaamse woonlening?
Zuid-West-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij
Zonder afspraak 
Nieuwstraat 13 - 8500 Kortrijk 
T 056 260 550
Op afspraak
Damkaai 5 bus 1 - 8500 Kortijk
T 056 230 120 - F 056 230 121 - info@zwh.woonnet.be
 

Ons Onderdak
Ter Waarde 65 - 8900 Ieper 
T 057 219 220 - F 057 219 203 - info@onsonderdak.be 

Meer info omtrent de voorwaarden? Twijfel je als je in aanmerking komt?
Doe de test op www.vlaamsewoonlening.be of bel naar 1700.

BLIJF ACTIEF WONEN VZW

Waarvoor kan je bij Blijf Actief Wonen terecht?
‘Blijf actief wonen’ biedt gratis advies en begeleiding bij elke woningaanpassing bij personen 
waar zorg en hulp in de thuissituatie nodig is. Doelstelling is om de eigen woning aan te 
passen of van basiscomfort te voorzien. Zij geven advies, zoeken een aannemer of klusjes-
dienst, volgen de werken op en vragen premies aan. 

 Contact
Steunpunt Woningaanpassing West-Vlaanderen
Etienne Sabbelaan 51 - 8500 Kortrijk
T 0800 95 700 - info@blijfactiefwonen.be
www.blijfactiefwonen.be



43

WOONGERELATEERDE INFO

 ENKELE HANDIGE TIPS

 Wist u dat? 
U zelf uw aanslagbiljetten kan downloaden indien u beschikt over een kaartlezer?
Surf naar www.myminfin.be 

 Bent u op zoek naar aannemers, architecten, bouwvakkers… ?
Surf dan naar www.menen.be/bedrijvengids 



Deze uitgave is een realisatie in het kader van de intergemeentelijke samenwerking 
‘Kwalitatief wonen in de grensstreek’ tussen de stad Menen, de stad Wervik 
en de stad Mesen.


