WARMTEPOMPEN VOOR PARTICULIEREN
OVERZICHT SUBSIDIES 2008
Wie een warmtepomp wil installeren, kan genieten van diverse financiële
steunmaatregelen. Deze tekst geeft een overzicht van subsidies, met verwijzing
naar andere documenten voor meer details.

1 Premies van de elektriciteitsdistributienetbeheerders
•

De elektriciteitsdistributienetbeheerders (vroeger intercommunales voor elektriciteit)
kennen voor een aantal energiebesparende maatregelen een premie toe. De maatregelen
waarvoor een premie wordt toegekend, de hoogte van de tegemoetkomingen en de
toekenningsvoorwaarden kunnen verschillen per netbeheerder en kunnen steeds wijzigen.

• De premie voor warmtepompen voor 2008 bedraagt, afhankelijk van de netbeheerder:
AGEM
geen premie
EANDIS

210 euro per kVA, min. 850 euro, maximaal 1680 euro voor
bodem/water of water/water warmtepompen, geen premie voor luchtlucht of lucht-water warmtepompen

GHA

210 euro per kVA, min. 850 euro, maximaal 1680 euro voor
bodem/water of water/water warmtepompen, voor lucht-lucht of luchtwater warmtepompen en voor directverdamping/water warmtepompen

INFRAX

210 euro per kVA, min. 850 euro, maximaal 1680 euro voor
bodem/water of water/water warmtepompen, voor lucht-lucht of luchtwater warmtepompen en voor directverdamping/water warmtepompen

PBE

210 euro per kVA, min. 850 euro, maximaal 1680 euro voor
bodem/water of water/water warmtepompen, voor lucht-lucht of luchtwater warmtepompen en voor directverdamping/water warmtepompen

2 Belastingvermindering
•

Particulieren kunnen de kost van hun warmtepomp gedeeltelijk aftrekken als
belastingvermindering in de personenbelasting, in het kader van de federale maatregel
“Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen”.

•

Vanaf aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008) bedraagt deze vermindering 40% van de
investeringskost, met een bovengrens van 2650 euro voor dit jaar.

•

Bovendien geldt de belastingvermindering maar één maal per aanslagjaar voor alle
goedgekeurde maatregelen (extra isolatie, vervanging van CV-ketel enz.), dus is het
aangewezen om investeringen te spreiden over verschillende aanslagjaren.
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3 Premies van de gemeenten
•

Enkele gemeenten geven een lokale subsidie voor warmtepompen, warmtepompboilers
en/of hernieuwbare energie in het algemeen, meestal een percentage van de
investeringskost met een bovengrens van 250 tot 1000 euro. In de praktijk wordt deze
bovengrens altijd bereikt en gaat het hier dus om een vaste premie.

•

Premies van de gemeenten:
Alken, As, Balen, Beringen, Bocholt, Boom, Borgloon, Diepenbeek, Gingelom, Halle,
Harelbeke, Hasselt, Hoeselt, Hoegaarden, Hooglede, Izegem, Kinrooi, Knesselare,
Kontich, Kuurne, Laakdal, Lanaken, Lendelede, Lichtervelde, Lommel, Lummen,
Maasmechelen, Nijlen, Oosterzele, Overijse, Ranst, Rumst, Schelle, Sint-Katelijne-Waver,
Tessenderlo, Wommelgem, Zulte, Zwevegem.
Na te vragen bij uw gemeentebestuur (ook als uw gemeente nog niet op deze lijst staat).

4 Meer informatie
4.1
•

Steunmaatregelen
Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen
http://minfin.fgov.be

•

Subsidies voor warmtepompen algemeen
informatie per gemeente via zoekfunctie op http://www.energiesparen.be

4.2
•

Rationeel energiegebruik in bestaande woningen
Brochures van de Vlaamse overheid
http://www.energiesparen.be

•

Greenpeace energiegids
http://ecohouse.greenpeace.be/Eco_NL/

•

Subsidies voor energiebesparende maatregelen
informatie per gemeente via zoekfunctie op http://www.energiesparen.be

4.3
•

Energiezuinig bouwen
Energieprestatieregelgeving EPR
http://www.energiesparen.be/energieprestatie/index.php

•

Rekenprogramma voor isoleren van woningen: de Bouwteamwoning van Dialoog
http://www.bouwteamwoning.be

4.4
•

Informatieve brochures
Warmtepompen voor woningverwarming (algemene brochure over warmtepompen, 40 p.)
http://www.energiesparen.be

4.5. Informatieve website
•

Website van het warmtepompenplatform
http://www.warmtepompenplatform.be
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