- MILIEUPREMIE 2018 NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN

1. DOEL VAN DE PREMIE
In mei 2014 ondertekende Dilbeek het Burgemeestersconvenant. Door haar verbintenis streeft de
gemeente tegen 2020 naar 20% minder CO2, 20% hernieuwbare energie en 20% meer energieefficiëntie.
Om de CO2-uitstoot te verminderen wil de gemeente onder andere het woningbestand verduurzamen.
Een goed-geïsoleerd huis zorgt namelijk voor minder CO2.
Bovendien zijn er voldoende natuurlijke isolatiematerialen van uitstekende kwaliteit op de markt.
Dilbeek stimuleert zijn inwoners door bovenop de isolatiepremies van netbeheerder Eandis een extra
premie te geven aan wie duurzame natuurlijke isolatiematerialen gebruikt.
2. BEDOELDE WERKEN EN GEBOUWEN
Werken die in aanmerking komen voor de toekenning van de premie :
Het isoleren van
a. platte en schuine daken;
Deze premie is toegankelijk voor :
b. de vloer van niet-ingerichte zolders zonder dakisolatie.
c. buitenmuren
Residentieel
JA
d. spouwmuren
Tertiair en
industrieel
(= andere)

3. BEDRAG VAN DE PREMIE
De premie van de gemeente Dilbeek voor natuurlijke
isolatiematerialen wordt beschouwd als een aanvullende
premie op volgende premies van netbeheerder EANDIS:
- Dakisolatie of zoldervloerisolatie
- Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren.

Deze premie is toegankelijk voor :
Renovatie
(bouwjaar < 2006)
Nieuwbouw

Uitvoering door aannemer
Dak/zoldervloerisolatie

5 euro per m²
(max. 500 euro)

Muurisolatie aan de
buitenzijde van een
bestaande muur

5 euro per m²
(max. 500 euro)

Spouwmuurisolatie
Combinatiepremie*
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2 euro per m²
(max. 200 euro)
+ 2 euro per m²
(max. 200 euro)

NEE

zelfplaatsing
3 euro per m²
(max. 300 euro)
-

+ 2 euro per m²
(max. 200 euro)

JA
NEE

4. VOORWAARDEN
1. De Rd-waarde van het nieuw geplaatste natuurlijke isolatiemateriaal voor
- zoldervloer en dak moet ≥ 4,5 m²K/W bedragen
- de buitenmuur moet ≥ 3,5 m²K/W bedragen.
- de spouwmuur moet ≥ 1,0 m²K/W bedragen en de spouw heeft een minimale breedte van 50 mm.
Dit mag in meerdere lagen geplaatst worden.
2. Enkel natuurlijke isolatiematerialen die opgenomen zijn in de lijst van VIBE komen in aanmerking:
www.vibe.be/adressen_en_producten/producten.php?p=isolatie
Wat zijn natuurlijke isolatiematerialen? Natuurlijke isolatiematerialen zijn materialen waarbij minstens
85% van het isolatiemateriaal uit nagroeibare grondstoffen moet bestaan.
De volgende isolatiematerialen worden aanzien als natuurlijke isolatiematerialen:
- isolatiemateriaal uit hennep
- isolatiemateriaal uit vlas
- isolatiemateriaal uit schapenwol
- houtvezelisolatieplaten met een dichtheid < 230 kg/m³
- inblaasisolatie uit houtvezel
- isolatieplaten op basis van cellulose
- inblaasisolatie op basis van cellulose
- inblaasisolatie op basis van houtsnippers- of spanen
- isolatie op basis van katoen
- isolatie op basis van kokos
- isolatie op basis van stro en riet-inblaasisolatie op basis van roggengranulaat
- isolatie uit kurk
3. Alleen aanvragen die voldoen aan de voorwaarden van EANDIS zullen behandeld worden.
5. MEER INFORMATIE
Voor alle informatie over de premies en documentatie kan je terecht bij:

de Heetveldelaan 4
1700 Dilbeek

ma - di: 9–12u

vr: 9–12u
02 451 68 70
wonenenondernemen@dilbeek.be
voor meer info over natuurlijke isolatiematerialen: www.vibe.be
voor meer info over de premies van Eandis: www.eandis.be
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6. EEN PREMIE AANVRAGEN
1. Vraag je premie voor isolatie aan bij Eandis.
Word je aanvraag bij Eandis goedgekeurd? NEE

Je komt NIET in aanmerking voor
een gemeentelijke premie.

2. Heb je geïsoleerd met natuurlijke materialen (zie lijst VIBE)? NEE
Heeft je isolatiemateriaal de juiste Rd-waarde?

3. Vul het aanvraagformulier voor de gemeentelijke premie in.
Indienen en vragen over verwerking van de premie-aanvragen:
Wonen en Ondernemen
de Heetveldelaan 4
1700 Dilbeek
Telefonisch bereikbaar:
ma-vr: 9-12u30, 13u30-16u
02 451 68 70

ma - di: 9–12u
wo: 9–12u, 14-16u
do: 9–12u, 17-19u
vr: 9–12u

wonenenondernemen@dilbeek.be
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- MILIEUPREMIE 2018 NATUURLIJKE ISOLATIEMATERIALEN
AANVRAAGFORMULIER

Vul binnen de 6 maanden vanaf de datum van
de saldofactuur van de werken je
aanvraagformulier in en stuur het volledig
ingevulde en ondertekende formulier met de
bijlagen terug.

per mail: wonenenondernemen@dilbeek.be
of per post:
Team wonen en ondernemen
Gemeenteplein 1
1700 Dilbeek

1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER

NAAM
STRAAT
POSTCODE

VOORNAAM
NR
GEMEENTE

TEL/GSM
2. ADRES VAN DE WERKEN

e-mail

RIJKSREGISTERNUMMER
BANKREKENINGNUMMER BE

STRAAT
POSTCODE

NR
GEMEENTE

bouwjaar:
het betreft:

⃝
⃝
⃝
⃝

DAK/ZOLDERVLOERISOLATIE door aannemer:
DAK/ZOLDERVLOERISOLATIE zelfplaatsing:
MUURISOLATIE:
SPOUWMUURISOLATIE:

⃝ ik kom in aanmerking voor de combinatiepremie:
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m²
m²
m²
m²

x
x
x
x

5 euro
3 euro
5 euro
2 euro
m²

x 2 euro



3. VERPLICHTE BIJLAGEN




3.1. volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
3.2. bij zelfplaatsing: foto’s van de geplaatste dakisolatie
3.3. een bewijs van de technische specificaties van het gebruikte isolatiemateriaal (bv.
verpakking)
3.4. een kopie van de factuur van aankoop en/of plaatsing natuurlijk isolatiemateriaal, waarop
duidelijk het type en merk vermeld wordt in overeenstemming met het bewijs van de
technische specificaties (R-waarde & dikte)
3.5. een betalingsbewijs van de factuur
3.6. een bewijs van premie-aanvraag bij EANDIS (enkel aanvragen die voldoen aan de
voorwaarden van EANDIS zullen behandeld worden)

4. REGLEMENT
1° De premie wordt aangevraagd door de eigenaar van de woning, gelegen op het grondgebied van
Dilbeek.
2° Binnen de perken van de daartoe in het gemeentelijke budget goedgekeurde kredieten en in
overeenstemming met de bepalingen van dit reglement, kan de gemeente een premie toekennen voor
natuurlijke isolatiematerialen.
Deze premie van de gemeente bedraagt:
- voor dakisolatie €5/m² indien geplaatst door een aannemer (max €500), €3/m² indien zelf geplaatst
(max €300)
- voor muurisolatie aan de buitenzijde van een bestaande muur: €5/m² (max €500)
- voor spouwmuurisolatie: €2/m² (max €200)
- €2/m² (max €200) extra indien zowel dak (of zoldervloer)isolatie als muurisolatie wordt aangebracht.
3° De premies zijn eenmalig en gelden voor woningen gebouwd voor 2006.
4° De premie geldt voor installaties met factuurdatum vanaf 1 februari 2017.
5° De premie moet aangevraagd worden binnen de 6 maanden na factuurdatum.
6° Enkel voor dak- en zoldervloerisolatie komt zelfplaatsing in aanmerking.
7° Enkel natuurlijke isolatiematerialen die opgenomen zijn in de lijst van VIBE komen in aanmerking;
Voor een volledige lijst zie: http://www.vibe.be/adressen_en_producten/producten.php?p=isolatie of
het volledige milieupremiereglement op www.dilbeek.be > milieu > premies
8° De Rd-waarde van het nieuw geplaatste materiaal voor dak of zoldervloer moet ≥ 4,5 m²K/W
bedragen, voor muur moet ≥ 3,5 m²K/W bedragen, voor spouwmuur moet ≥ 1,0 m²K/W bedragen. Dit
mag in meerdere lagen geplaatst worden

5. HANDTEKENING EN VERBINTENIS VAN DE AANVRAGER
Ondergetekende
NAAM:
verklaart hierbij:

VOORNAAM:

✓ kennis te hebben genomen van het reglement en de voorwaarden 2015 voor de
aangevraagde premie en deze te aanvaarden;
✓ dat alle op dit aanvraagformulier vermelde gegevens juist en oprecht zijn ingevuld;
✓ dat hij/zij zich ertoe verbindt om alle benodigde documenten die in dit formulier worden
gevraagd, ter beschikking te stellen van de administratie, evenals alle gegevens met
betrekking tot de installatie
Datum:
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Handtekening van de aanvrager:

