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De premie wordt toegekend voor een nieuwe warmtepomp geplaatst door een aannemer. De warmtepomp moet blijven 
staan op het adres dat je bij de aanvraag hebt vermeld.

De premie wordt toegekend voor gebouwen, anders dan woningen, wooneenheden (bv. appartementen) of woongebouwen 
in het Vlaamse Gewest, die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor 
een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2014.

De premie kan slechts één keer per gebouw toegekend worden.

Je premie-aanvraag moet worden ingediend binnen een jaar na datum van de eindfactuur. Tussentijdse facturen die ouder 
zijn dan één jaar, komen niet meer in aanmerking.

Waaraan moet je factuur voldoen?

De datum van je factuur ligt tussen 1 januari 2018 en  
31 december 2018.

Als je meer dan één factuur hebt, ligt de datum van je 
laatste factuur tussen 1 januari 2018 en 31 december 
2018. Voeg alle facturen voor de vloer- of kelderisolatie 
toe bij je aanvraag.

Offertes, leveringsbonnen, pro forma facturen, bijlagen 
bij de factuur, vordering of kastickets gelden niet als 
facturen.

De volgende gegevens moeten vermeld zijn op je  
facturen:

het adres waar de warmtepomp geplaatst is

de lever- en plaatsingsdatum

het merk

het type

het compressorvermogen of het geïnstalleerde 
vermogen

de kostprijs van het materiaal en van de plaatsing.

Voeg bij de premieaanvraag volgende documenten:

Een kopie van al je facturen.

Een foto van de geplaatste warmtepomp, met 
vermelding van de datum.

Een technische fiche waarop de installateur van de 
warmtepomp aangeeft hoe de actieve koelfunctie 
definitief is uitgeschakeld, als de warmtepomp over een 
actieve koelfunctie beschikt.

Een attest met het certificeringsnummer van de 
aannemer die de warmtepomp plaatste of van de 
aannemer die ter plaatse de installatie controleerde als 
de warmtepomp na 30 juni 2017 werd geplaatst. Je vindt 
het attest bijgevoegd bij dit informatieblad.

Het bewijs van de minimale energie efficiënte eis.

Een kopie van de aanvraag van de stedenbouw-
kundige vergunning als het gebouw niet aangesloten 
werd op het distributienet voor 1 januari 2014, maar de 
stedenbouwkundige vergunning wel is ingediend voor 
die datum.

ALGEMENE VOORWAARDEN
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De warmtepomp wordt geplaatst door een aannemer. 
De aannemer dient een attest in te vullen met de 
technische gegevens van de warmtepomp. Je vind dit 
attest in bijlage.

Als je na 30 juni 2017 een warmtepomp hebt laten 
plaatsen, moet ze geplaatst zijn door een aannemer 
die over een certificaat van bekwaamheid beschikt, 
of moet ze gecontroleerd worden door een aannemer 
met een certificaat van bekwaamheid. Dat is bepaald 
in het Energiebesluit van 19 november 2010. Het 
certificeringsnummer van de aannemer moet ingevuld 
worden op een attest en bij de premieaanvraag 
gevoegd worden. Je vindt het attest bijgevoegd bij dit 
informatieblad.

De warmtepomp voldoet aan de minimale energie-
efficiëntie eisen zoals hieronder vermeld, waarin Ns, 
de seizoensgebonden energie-efficiëntie is van de 
warmtepomp.

* Bepaald volgens Verordening 813/2013 van de Commissie van 2 augustus 2013 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125 EG van het 
EuropeesParlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen combinatieverwarmingstoestellen 
betreft.

** Bepaald volgens Verordening (EU) 206/2012 van de Commissie van 6 maart 2012 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees 
Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor airconditioners en ventilatoren betreft.

*** Als volgt vastgesteld: Ns = COP/2,5, met COP de prestatiecoëfficiënt gemeten bij 6°C natte bol buitentemperatuur en 20°C 
binnentemperatuur, volgens EN 14511

TYPE WARMTEPOMP MINIMUM EIS VOOR VERWARMING

≤12 KW THERMISCH 
VERMOGEN

>12 KW & ≤ 70 KW

THERMISCH 
VERMOGEN

> 70 KW THERMISCH 
VERMOGEN

Geothermische (lagetemeratuurtoepassing) 150% ≤ Ns* 150% ≤ Ns*) 150% ≤ Ns*

Geothermische (hogetemperatuurtoepassing) 150% ≤ Ns* 123% ≤ Ns* 123% ≤ Ns*

Lucht-water 123% ≤ Ns* 123% ≤ Ns* 123% ≤ Ns*

Hybride 123% ≤ Ns* 123% ≤ Ns* 123% ≤ Ns*

Lucht-lucht 160% ≤ Ns** 137% ≤ Ns*** 137% ≤ Ns***

TECHNISCHE VOORWAARDEN

De warmteafgiftetemperatuur van het systeem 
bedraagt maximaal 55 °C.

De warmtepomp mag niet als actieve koeling (airco) 
gebruikt worden. Als je warmtepomp over die functie 
beschikt, moet de aannemer ze definitief uitschakelen 
en dit aan de hand van de technische fiche bewijzen. 
Anders wordt de premie geweigerd of teruggevorderd.

Fluvius kan zowel voor als na de toekenning van de 
premie ter plaatse een controle komen uitvoeren. Als 
dat nodig is, kan Fluvius contact opnemen met de firma 
of aannemer die de installatie levert of plaatst, of die 
advies verstrekt. Als de installatie niet overeenstemt 
met de beschrijving in de aanvraag, heeft Fluvius het 
recht om de premie te weigeren of om de uitbetaalde 
premie terug te vorderen. Bij een overtreding kun je 
strafrechtelijk worden vervolgd.

Je blijft zelf verantwoordelijk voor de gebruikte 
toestellen, materialen en resultaten, ook al kent Fluvius 
een premie toe.



HEB JE EEN VRAAG?
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www.fluvius.be/premies   078 35 35 34   premies@fluvius.be

lucht-luchtwarmtepomp: 300 euro

• Tot 10 kW: 300 euro

• Van 11 tot 25 kW: 300 euro + 60 euro X  
(vermogen - 10)

• Van 26 tot 45 kW: 1200 euro + 46 euro X  
(vermogen – 25)

• Van 46 tot 60 kW: 2120 euro + 32 euro X  
(vermogen – 45)

• Van 61 tot 100 kW: 2600 euro + 18 euro X  
(vermogen – 60)

• Vanaf 100 kW: 3320 euro + 14 euro X  
(vermogen -100)

• Met een maximum van 4800 euro

In het volgende geval heb je recht op een 
verdubbeling van de premie: 
Je plaatst een warmtepomp in een gebouw in een 
straat waar geen aardgasleiding ligt. Je kan dit zelf 
opzoeken via www.fluvius.be/premies.

Voor een gebouw kun je maar één keer een premie 
voor een warmtepomp aanvragen. Het premiebedrag 
is maximaal 40% van de factuurbedragen voor de 
warmtepomp, exclusief btw en dit voor de facturen die 
op het moment dat de premie wordt aangevraagd niet 
ouder zijn dan één jaar.

Als je voor het eerst een warmtepomp plaatst, heb je 
recht op een van de volgende premies:

geothermische warmtepomp: 4000 euro

• Tot 10 kW: 4000 euro

• Van 11 tot 25 kW: 4000 euro + 800 euro X  
(vermogen - 10)

• Van 26 tot 45 kW: 16 000 euro + 600 euro X  
(vermogen – 25)

• Van 46 tot 60 kW: 28 000 euro + 400 euro X  
(vermogen – 45)

• Van 61 tot 100 kW: 34 000 euro + 200 euro X  
(vermogen – 60)

• Vanaf 100 kW: 42 000 euro + 150 euro X  
(vermogen -100)

• Met een maximum van 57 000 euro

lucht-waterwarmtepomp: 1500 euro

• Tot 10 kW: 1500 euro

• Van 11 tot 25 kW: 1500 euro + 300 euro X  
(vermogen - 10)

• Van 26 tot 45 kW: 6000 euro + 230 euro X  
(vermogen – 25)

• Van 46 tot 60 kW: 10 600 euro + 160 euro X  
(vermogen – 45)

• Van 61 tot 100 kW: 13 000 euro + 110 euro X  
(vermogen – 60)

• Vanaf 100 kW: 17 400 euro + 60 euro X  
(vermogen -100)

• Met een maximum van 23 500 euro

hybride lucht-waterwarmtepomp: 800 euro

• Tot 10 kW: 800 euro

• Van 11 tot 25 kW: 800 euro + 160 euro X  
(vermogen - 10)

• Van 26 tot 45 kW: 3200 euro + 123 euro X  
(vermogen – 25)

• Van 46 tot 60 kW: 5660 euro + 85 euro X  
(vermogen – 45)

• Van 61 tot 100 kW: 6935 euro + 58 euro X  
(vermogen – 60)

• Vanaf 100 kW: 9255 euro + 32 euro X  
(vermogen -100)

• Met een maximum van 12 500 euro

PREMIEBEDRAG


