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NAZARETH 

PREMIE VOOR VERBETERINGSWERKEN EN 
ENERGIEBESPARING 
 
Het gemeentebestuur geeft een verbeteringspremie voor maatregelen aan een woning die meer 

basiscomfort geven of energiebesparend zijn. 

Voorwaarden 

 

 Je vraagt de premie aan ten laatste één jaar na de facturatie van de werken. 

 Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan: 

o 20.561 euro voor een alleenstaande 

o 30.842 euro voor een persoon met gezinslast. Dit maximum wordt 

verhoogd met 1.723 euro per persoon ten laste. 
 

 Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning mag niet hoger zijn 

dan € 1.000. Dit KI moet in geval van duurzame en energiebesparende 

maatregelen al 5 jaar betekend zijn. 
 

Je kan een premie aanvragen voor: 

1. Verbeterings- en aanpassingswerken in het kader van basiscomfort en 

levenslang wonen 

 Je sluit de woning aan op het drinkwaternet en je installeert minstens één 

kraan in de keuken voor huishoudelijk gebruik. 

 Je installeert een toilet met waterspoeling met een spaartoets als er nog geen 

in je woning aanwezig is. Er kan maar 1 toilet gesubsidieerd worden. 

 Je installeert een lig-, zit- of stortbad met spaardoucheknop als die er nog niet 

zijn. 

 Je doet aanpassingen om je woning aan te passen aan je levensloop of om het 

vallen te verminderen, zoals  

o steunbeugels in douche of bad,  

o nivelleren van hoogteverschillen,  

o verhoging van het toilet,  

o verbreden van deuropeningen 

o … 

 Je installeert een traplift. 
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2. Duurzame en energiebesparende maatregelen  

 Je plaatst hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkele of dubbele 

beglazing. Veranda’s komen daarbij niet in aanmerking) 

 Je plaatst (thermische) isolatie van muur, dak (of zoldervloer) en/of vloer. 

 Je plaatst energiezuinig verwarmingssysteem zoals: 

o een condensatieketel (aardgas of stookolie),  

o een warmtepompsysteem,  

o een ventilatiesysteem met warmterecuperatie,  

o een zonneboiler,  

o fotovoltaïsche zonnepanelen  

o eventuele andere hernieuwbare energietechnieken. 

Bedrag 
 

Bij Verbeterings- en aanpassingswerken komen 30% van de gemaakte kosten (incl. 

btw) in aanmerking. Bij Duurzame en energiebesparende maatregelen: 15% van de 

gemaakte kosten (incl. btw). Je houdt ook rekening met onderstaande maximumpremies 

per woning of per werk. 

 

- De subsidie bedraagt maximum 650 euro per woning per jaar. Voor elk 

werk/maatregel kan je éénmaal per 10 jaar een premie krijgen 

 

- Per woning kan je per 10 jaar in totaal maximum 1.300 euro aan premies krijgen. 

 

Aanvraag 
 

Je bezorgt het aanvraagformulier aan het gemeentebestuur van Nazareth.  

 

Je voegt als bijlagen bij: 

 De facturen van de uitgevoerde werken die minder dan 12 jaar oud zijn 

 Het recentste aanslagbiljet van de persoonsbelasting. 

 

Meer informatie 
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