Hervorming Vlaamse energielening
!!

26 sep 2018
Vanaf 2019 ziet de Vlaamse energielening er anders uit: de 2%-lening valt weg. De
energiehuizen blijven de lening nog verstrekken, maar enkel aan mensen die aan de
inkomensvoorwaarden voldoen en recht hebben op de 0%-lening.
Vandaag liggen de kaartjes nog een tikje anders. Iedereen kan een Vlaamse
energielening aanvragen. Afhankelijk van je inkomen betaal je 2% of 0% rente. Omdat
de 2%-lening in 2019 wegvalt, heeft de overheid de inkomensvoorwaarden voor de
0%-lening versoepeld.
Gezinnen met een belastbaar inkomen van maximaal € 30.640 (gebaseerd op het
inkomen van 3 jaar geleden) komen vanaf oktober 2017 in aanmerking voor de 0%lening.
Waarvoor dient de lening?
De Vlaams energielening dient voor tal van energiebesparende ingrepen, waaronder:
-

het vernieuwen van je dak, in aanloop naar dakisolatie
plaatsing van dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie
plaatsing van hoogrendementsglas,
plaatsing van zonnepanelen
vernieuwen van het verwarmingssysteem

Wie kan komt in aanmerking vanaf 2019?
gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 30.640 euro
(het inkomen van 3 jaar geleden dient als referentie).

personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het
ziekenfonds (klevertje eindigt op 1)
gezinnen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager dan of gelijk aan €
18.363,39. Dit bedrag mag je verhogen met € 3.399,56 per persoon ten laste (meest
recente aanslagbiljet)
personen in schuldbemiddeling die hun verwarmingsfactuur niet kunnen
betalen
personen in OCMW-begeleiding, omdat die hun energiefactuur niet kunnen
betalen
-

beschermde afnemers

Als je niet tot één van deze doelgroep behoort en toch een energielening wil
aanvragen, moet je snel zijn. De meeste energiehuizen hanteren 1 december 2018 als
deadline. Anders raakt je aanvraag niet tijdig verwerkt.

Info regio Brugge
Het energiehuis voor het regio Brugge is vereniging De Schakelaar. Je vindt ons in het
Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.
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Vereniging De Schakelaar
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 8000 Brugge
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