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DE OPKNAPPREMIE
Binnenkort ga je je huis of appartement  
verbouwen of zelfs uitbreiden. Misschien zijn 
de werken al uitgevoerd en je vraagt je af 
waar je een premie voor kunt krijgen. Bij Stad 
Brugge kun je terecht voor de opknappremie.
In het eerste deel van deze brochure krijg je 
een woordje uitleg over de opknappremie. In 
het midden vind je een handig uitneembaar 
mapje dat dienst doet als  aanvraagformulier. 
Achteraan in de brochure is het volledig reglement 
opgenomen waar je alles in detail kunt nalezen. 
Heb je vragen? Stel ze ons. Je vindt onze 
contactgegevens op de rugzijde. Bel, 
e-mail of kom gerust even langs bij de 
woondienst. We helpen je graag verder.
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WELKE WONINGEN KOMEN 
IN AANMERKING (ART 2 & 3)?

 - ieder type woning vanaf 40 jaar en ouder
 - niet-geïndexeerd kadastraal inkomen max. 

1100 euro
 - permanent bewoond.

ZIJN ER NOG ANDERE VOOR-
WAARDEN?
Facturen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar.

 - Facturen daterend van voor 22 maart 2016 
worden niet aanvaard.

 - Ben je een goede doe-het-zelver dan dien 
je facturen in voor de materialen die je hebt 
aangekocht. Kastickets, bestelbonnen of 
offertes worden niet aanvaard.

 - Onze controleurs kennen de gangbare prij-
zen. Te hoge prijzen worden afgetopt of he-
lemaal niet uitbetaald (art 7 §3).

 - Huurders moeten een schriftelijke toe-
stemming voorleggen van de eigenaar, 
want in ruil voor de premie mag de huur-
prijs gedurende 5 jaar niet verhoogd wor-
den (zie aanvraagformulier).

 - Voor sommige werken moet je bepaalde 
normen halen. Meer uitleg hierover krijg je 
verder in deze brochure.

HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE?
De maximale premie bedraagt 5000 euro om 
de 10 jaar. Binnen dit maximum is er een limiet 
per groep werken:

 - €3000 voor werken in functie van woon-
comfort;

 - €2500 voor werken in functie van duur-
zaamheid met een beperking van €500 
voor hemelwaterbeheer;

 - €1000 voor werken in functie van veilig-
heid;

 - €1000 voor werken in functie van gezond-
heid;

 - €5000 voor een afzonderlijke toegang tot 
de woongelegenheid; afzonderlijke teller- 
en meterkasten in functie van wonen bij 
een buurtwinkel.

Is het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen la-
ger of gelijk aan 745 euro dan is het bedrag van 
de premie vastgesteld op 50% van de kostprijs 
van de uitgevoerde werken en/of aankoop van 
materialen (BTW incl.).
Is het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen 
tussen 746 euro en 1100 euro dan is het bedrag 
van de premie vastgesteld op 30% van de kost-
prijs van de uitgevoerde werken en/of aankoop 
van materialen (BTW incl.).
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HOE VRAAG IK DE PREMIE AAN?
Je kunt de opknappremie aanvragen nadat de 
werken uitgevoerd zijn en je over facturen  
beschikt. Vul het aanvraagformulier en de 
facturenlijst in via de website van Stad Brugge  
of gebruik het inschrijvingsformulier dat in het 
midden van deze brochure zit. Er is slechts 
één persoon aanvrager van de premie.

Zorg dat je facturen voldoende gedetailleerd 
zijn en duid die zaken aan waarvoor je een pre-
mie aanvraagt. Als je factuur niet duidelijk ge-
noeg is dan sturen we je alles terug met vraag 
om uitleg (zie art. 7 § 2). Vermijd dus dubbel 
werk en vul alles correct en volledig in!

Zorg er ook voor dat de facturen op naam van 
de aanvrager staan.

WAT IS HET DERDE BETALERS - 
SYSTEEM (ART. 9)?
Laat je huis opknappen door een sociaal eco-
nomiebedrijf en betaal enkel de restfactuur na 
aftrek van de opknappremie. Je moet het be-
drag van de opknappremie dus niet voorschie-
ten. Stad Brugge regelt dat rechtstreeks met 
het erkend sociaal economiebedrijf.

Het stadsbestuur heeft nu al een overeen-
komst met De Schakelaar en met Sobo@werk. 
Wil je met een ander erkend sociaal econo-
miebedrijf werken dan kan dat ook, maar dan 
moet dat bedrijf eerst met ons een overeen-
komst opmaken.

WERKEN IN FUNCTIE VAN WOON-
COMFORT (MAX. 3000 EURO)

SANITAIR
Al wat behoort tot de installatie van was- en 
badgelegenheid en wc̀ s. Met andere woorden: 
de aan- en afvoerleidingen voor water, de was-
bak met onderkast, douchebak, badkuip en de 
kranen.

Kasten, (douche-)wanden, tegels en accessoi-
res zijn geen sanitair.

BEKABELING
Dit omvat alle elektrische bedrading. Opgelet, 
als je facturen indient voor elektriciteitswer-
ken aan de woning dan moet je een gunstig 
keuringsattest voor de elektriciteitsinstalla-
tie kunnen voorleggen dat werd opgemaakt na 
de uitvoering van de werken. Stad Brugge wil 
immers zeker zijn dat de werken waarvoor ze 
een premie geeft, uitgevoerd worden volgens 
de geldende normen.

Als je domotica introduceert in je woning dan 
krijg je ook een premie voor de schakelmodu-
le. Heb je nood aan bijkomende internetbedra-
ding dan krijg je ook hiervoor een premie. Er 
is geen premie voor domotica- of internettoe-
stellen.

LEVENSLANG WONEN
Voordat je begint te verbouwen moet je goed 
nadenken of je woning geschikt is om er te wo-
nen met een beperking. Een brede deur plaat-
sen of zorgen dat je naar de wc kunt met een 
rolstoel is meestal geen grote technische in-
greep’ als je toch bezig bent met verbouwen. 
Moet je nadien alles terug openbreken dan is 
het minder leuk. Daarom geven we voor ieder-
een die zijn woning inricht in functie van le-
venslang wonen een premie. Ook bezoekers 
met een gebroken been zullen je dankbaar zijn.

Voor levenslang wonen is er geen lijst met wat 
wel of niet in aanmerking komt. Je moet mo-
tiveren waarom je een ingreep wil doorvoeren. 
Dit kan in functie zijn van verminderde fysieke 
mogelijkheden of voor zeer specifieke beperkin-
gen. Voor senioren kan een bad met een deur of 
een huislift noodzakelijk zijn. Voor een slecht-
ziende kan dat aangepaste verlichting zijn.
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DAKBEDEKKING
Wat doe je als het binnen regent? Zet geen emmer 
maar herstel het gat.
Als je kleine herstellingswerken aan je dak uitvoert 
dan ben je niet verplicht het dak te isoleren al raden 
we dit wel aan.

Als je het volledige dak wil vernieuwen dan moet je 
het dak isoleren volgens de isolatienorm die wij op-
leggen: 0.24W/m²K of kleiner (zie art. 4§5,2.dakisola-
tie of zoldervloerisolatie).

Een voorbeeld:12 jaar geleden isoleerde je je dak vol-
gens de normen die toen van toepassing waren. Je 
hebt van je zolder mooie slaapkamers gemaakt. Als 
je nu nieuwe dakpannen wil leggen dan moet je meer 
isolatie aanbrengen om aan onze norm te voldoen 
(0.24W/m²K) . Desnoods kan het dak uitgedikt wor-
den (dit betekent dat er bijkomende houten planken 
op je dak worden getimmerd om de bijkomende iso-
latie er tussen te steken). Uitdikken komt trouwens in 
aanmerking voor de opknappremie.
Uiteraard mag je de bestaande isolatie volledig weg-
nemen en vervangen door nieuwe, maar dat moet 
niet. Je kunt je dak dus bijkomend isoleren zonder de 
binnenkant af te breken. De ingerichte slaapkamers 
in de zolder blijven zoals ze waren.

Dakisolatie maakt deel uit van werken in functie van 
duurzaamheid (max. 2500 euro).
Dakbedekking maakt deel uit van werken in functie 
van wooncomfort(max.3000 euro). Als je het dak ver-
nieuwt met plaatsing van isolatie dan is de maximale 
premie 5000 euro (zie art.4 §1 en §5, en art.6 §2).

Voer je de dakisolatiewerken niet uit volgens de norm, 
dan krijg je ook geen premie voor dakbedekking.

Wil je een plat dak vernieuwen, denk dan ook eens 
aan een groendak. Als je geen regenwaterput kunt 
steken dan krijg je een premie voor het plaatsen van 
een groendak (zie art. 4 §5 Hemelwaterbeheer).

Let op! Er is enkel een premie om het bestaande dak 
te vernieuwen. Bij uitbreiding van de woning krijg je 
geen premie voor dakbedekking.

Zijn er problemen met de dakgoot of met de afvoer-
pijp dan heb je er alle baat bij om dit zo snel mogelijk 
te herstellen. Doe je dat niet dan worden de muren 
vochtig. Dit is de ideale kweekbasis voor schimmels.

Ook voor zulke kleine herstellingen krijg je een premie. 
Het minimumbedrag op je facturen samen moet 300 
euro zijn. Je kunt dus ook voor kleine herstellingen be-
roep doen op een dakwerker (zie art.4§1 en art.6 §3).

GELUID
Maak je graag veel lawaai pro-
beer dan eerst om het geluidsni-
veau naar een aanvaardbaar ni-
veau te verminderen. Is dat niet 
voldoende dan is geluidsisolatie 
mogelijk een oplossing. Heb je 
last van geluidsoverlast van de 
buren of uit de buurt dan kan ge-
luidsisolatie jouw woonkwaliteit 
verbeteren. We raden je aan om 
hiervoor beroep te doen op een 
vakman. Geluid ontsnapt immers 
door het kleinste gaatje. Doe je 
het zelf dan moet je toch eerst 
voldoende kennis opdoen voor je 
eraan begint.

Je krijgt een premie voor geluids-
isolatie op voorwaarde dat de 
muur ook voldoende geïsoleerd is 
tegen warmteverlies. Geluidsiso-
latie behoort tot de groep woon-
comfort en isolatie hoort thuis in 
de groep duurzaamheid. Je kunt 
dus de 2 maxima samenvoegen 
(zie art.6§2).
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WERKEN IN FUNCTIE VAN  
GEZONDHEID (MAX. 1000 EURO)

PREVENTIE KOOLSTOFMONOXIDE
Heb je nog een geiser met een luchtaan-
voer binnen dan loop je gevaar op kool-
stofmonoxide vergiftiging (de stille doder) 
als je toestel niet naar behoren werkt. In 
dat geval kun je een premie krijgen voor 
een nieuw en veilig toestel met luchtaan-
zuiging van buitenaf. Voor de vervanging 
van zo’n modern toestel krijg je uiteraard 
geen premie.

BESTRIJDING VAN SCHIMMELS, 
VOCHT EN HUISZWAM.
Vochtige muren en houten balken zijn de 
ideale kweekplaats voor schimmels en 
veroorzaken een ongezond binnenkli-
maat. In Brugge zijn er nog steeds veel 
huizen die gebouwd werden zonder wa-
terkerende laag net boven de grond. Is er 
wel een waterkering dan is die misschien 
aangetast door ouderdom. Daardoor zui-
gen de muren water op uit de grond. Dit 
probleem is gemakkelijk op te lossen door 
een waterdichtend product in de muur te 
spuiten of door een membraan in de muur 
te plaatsen. Hiervoor krijg je een premie.

Wanneer de muur uitgedroogd is, hebben 
schimmels normaal gezien geen kans 
meer behalve als de woning onvoldoende 
verlucht wordt. Het vocht dat je uitademt 
condenseert dan tegen de muren en dat 
veroorzaakt schimmels. Zet enkele keren 
per dag het raam open zodat de ruimte 
krachtig verlucht wordt. Als je huis uit-
gerust is met een ventilatiesysteem dan 
moet je dat correct gebruiken.

WERKEN IN FUNCTIE VAN  
VEILIGHEID (MAX. 1000 EURO)

Bij de diefstalpreventieadviseur van de 
stad kun je inbraakbeveiligingsadvies krij-
gen voor je bestaande woning of apparte-
ment. Ga langs met je bouwplan of nodig 
de adviseur uit voor een kijkje bij je thuis. 
Samen met de adviseur overloop je enkele 
organisatorische maatregelen en ga je na 
welke bouwkundige en/of elektronische 
maatregelen je best kan gebruiken.

Stad Brugge geeft een premie voor ver-
stevigde scharnieren, hengsels, sloten, 
schuiven, grendels, inbraak vertragend 
glas of polycarbonaat, traliewerk en deur-
spionnen die voldoen aan de vastgelegde 
normen (art4§3).

KINDVRIENDELIJKE 
MAATREGELEN
Ieder jaar lees je het in de krant in de lente 
of in de zomer: kind uit het raam geval-
len. De gevolgen zijn meestal verschrik-
kelijk. Dit is nochtans te voorkomen door 
het raam af te sluiten of door er een ba-
lustrade voor te zetten. Als je een dege-
lijke balustrade plaatst dan krijg je een 
premie van Stad Brugge. Alle plaatsen in 
huis waar een kind naar beneden kan val-
len komen in aanmerking.

Wist je dat je brandwonden kan oplopen 
door water vanaf 50°C. Om dat te voor-
komen kun je een warmteslot op 38°C 
plaatsen op de warmwaterkraan. Iede-
re kraan komt in aanmerking. Dit is een 
kleine investering als je het vergelijkt met 
de levenslange verminking en de pijn die 
brandwonden veroorzaken.
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WONEN BIJ EEN BUURTWINKEL
(ART 2 & 4 §4) (MAX. 5000 EURO)

Buurtwinkels zijn een belangrijke plaats in 
een woonwijk. Mensen komen er met elkaar 
spreken over dagdagelijkse dingen en le-
ren elkaar kennen. De buurtwinkelier speelt 
hierin een cruciale rol.

Stad Brugge wil buurtwinkeliers aanspo-
ren om bij hun winkel te wonen zodat ze hun 
buurt nog beter leren kennen. Daarom geven 
we een premie om een woning bij de winkel 
te voorzien. Eerst moet er een aparte toe-
gang zijn met aparte tellers voor water, gas 
en elektriciteit. De opknappremie kan hier-
voor gebruikt worden. Als de aparte toegang 
en tellers in orde zijn dan kan de winkelier 
ook gebruik maken van alle andere moge-
lijkheden die voorzien zijn in het reglement 
van de opknappremie.

In het aanvraagformulier moet je invullen 
hoe groot de verkoopsruimte is en wat je ver-
koopt. We willen dit weten om er zeker van te 
zijn dat het om kleine winkels gaat met een 
buurtverzorgend karakter.

WERKEN IN FUNCTIE VAN DUUR-
ZAAMHEID (MAX.2500 EURO)

HEMELWATERBEHEER  
(MAX. 500 EURO)

Regenwater is gratis. Vang het op en ge-
bruik het voor alle functies waar drinkbaar 
water niet nodig is. In de tuin, de wc, de 
wasmachine. Als je minder drinkbaar wa-
ter gebruikt dan moeten drinkwatermaat-
schappijen minder water zuiveren of uit de 
grond oppompen. Wist je dat het gemiddeld 
10 jaar duurt vooraleer een regendruppel 
diep genoeg in de grond geraakt om er 
drinkbaar water van te maken? Wist je dat 
het meer geld kost om rioolwater dat ge-
mengd is met regenwater te zuiveren dan 
enkel rioolwater? Wist je dat regenwater 
dat niet hergebruikt wordt de kans op over-
stromingen overal in Vlaanderen vergroot?

Doe een goede daad voor het milieu en voor 
je portemonnee. Gebruik het regenwater 
dat op jouw dak valt. Wij geven je een op-
knappremie voor het herstellen van je re-
genwaterput, maar ook voor het plaatsen 
van een nieuwe. Vergeet het regenwater 
niet af te sluiten van de rioolafvoer.

Wanneer het niet mogelijk is om een regen-
waterput met voldoende capaciteit te ste-
ken (3000 liter in Brugge Centrum of 10000 
liter erbuiten) dan krijg je een premie voor 
het plaatsen van een groendak. Groenda-
ken houden het regenwater vast tot na de 
regenbui. Door deze vertraagde afvoer ver-
kleint de kans op overstromingen in jouw 
buurt maar ook verderop.

Plaats je een groendak, vergeet dan niet 
dat je ook moet voldoen aan de warmte-
isolatienormen (0.24W:m²K of kleiner)
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Je kunt een opknappremie 
aanvragen voor:

 - dakisolatie;
 - zoldervloerisolatie;
 - vloerisolatie in volle 

grond;
 - isoleren van buitenmuren 

aan de buitenzijde;
 - isoleren van buitenmuren 

aan de binnenzijde indien 
het niet anders kan.

In Vlaanderen moeten alle 
nieuwbouwwoningen tegen 
2021 Bijna EnergieNeutraal  
(= BEN) zijn.

Bereid je dus nu al voor op 
de toekomst en isoleer meer 
dan moet. Dikker isoleren is 
slechts een kleine meerkost 
in vergelijking met het geld 
dat je zult sparen op de ener-
giekost en je woning is direct 
voor vele jaren in orde. De U- 
waarde van isolatie is 0.24W/
m²K of kleiner om een premie 
te krijgen. Dit komt overeen 
met een minimale isolatiedikte 
van ca. 15 cm glaswol.

Brugge heeft een rijk bouw-
kundig patrimonium. Huizen 
worden hier niet zomaar ge-
sloopt. En toch willen we dat 

zoveel mogelijk woningen 
BEN zijn. Daarom gebruiken 
we voor verbouwingen dezelf-
de norm als voor nieuwbouw. 
Om de mensen te belonen ge-
ven we een premie voor dak-, 
zolder- muur- en vloerisola-
tie. In het reglement vind je de 
plaatsingsvoorwaarden.

De beste manier om te isole-
ren is aan de buitenzijde van 
de buitenmuur. Als dat niet 
lukt dan mag je ook aan de 
binnenzijde isoleren. Aan bei-
de zijden van de muur werken 
kan natuurlijk ook.

Vergeet trouwens de spouw 
niet op te vullen met isola-
tie. Op sommige plaatsen in 
Brugge is het stedenbouw-
kundig niet mogelijk om aan 
de buitenzijde te isoleren. In-
formeer je tijdig over de ste-
denbouwkundige voorschrif-
ten bij de dienst ruimtelijke 
ordening.

Ook voor isolatie geven we je de 
raad om met vakmensen samen 
te werken. De Schakelaar is 
een goede partner. Bovendien 
kun je via De Schakelaar ge-

nieten van het derde betalers- 
systeem.

Doe je het toch liever zelf dan 
moet je wel zorgen dat alles 
luchtdicht is afgeplakt met 
dampremmende folie aan de 
warme zijde van de muur. Een 
dampremmende folie moet 
ervoor zorgen dat de isolatie 
niet nat wordt door vocht (con-
densatie) van binnenshuis.

Een goed geplaatste dam-
premmende folie maakt de 
woning tochtdicht. Dit zorgt 
voor een groter wooncomfort, 
minder stookkosten en meer 
brandveiligheid.

Zorg dat je factuur de gehaal-
de isolatiewaarde duidelijk 
vermeldt. De lambdawaarde 
van het isolatiemateriaal en 
de dikte van de isolatielaag 
moeten op de factuur staan.

Zo kan de U-waarde gecon-
troleerd worden. Op je factuur 
moet ook dampremmende folie, 
afdichtingstape en eventueel 
de uitdikking van de dakcon-
structie te vinden zijn.

ISOLATIE VAN DE WOONSCHIL
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WANNEER DIEN JE DIT FORMULIER IN?
Bij het indienen van de eerste facturen.

WELKE DOCUMENTEN VOEG JE BIJ DIT FORMULIER?
Een ingevuld factuurblad, kopieën van de op het factuurblad vermelde facturen, en een kopie van het
huurcontract (indien het om een huurwoning gaat).

WAAR EN HOE DIEN JE DIT FORMULIER IN?
Op kantoor, via post of via e-mail t.a.v.: Woondienst, Oostmeers 17 8000 Brugge of woondienst@brugge.be

Gegevens aanvrager  (één aanvrager per premie) 

Naam en Voornaam (1)    ..............................................................................................

Rijksregisternummer (1) _ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ . _ _ 

Naam onderneming of organisatie (2)  .............................................................................................. 

Ondernemingsnummer (2) _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ 

Adres   ..........................................................................................................

  ..........................................................................................................

Telefoon tijdens kantooruren   ................................................................. 

  ..........................................................................................................

BE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _

E-mail-adres

IBAN-Rekeningnummer 

Gegevens woning  

Adres (indien anders dan adres aanvrager)   ...................................................................................... 

Ik ben eigenaar / huurder  van de woning   (schrappen wat niet past) 

Ik huur of verhuur de woning: ja / neen  (schrappen wat niet past) 

Verkoopsoppervlakte:  _ _ _ _ m²

Soort winkel:  ........................................................................................................................... 

Motivering van de werken
Indien je werken uitvoerde in het kader van levenslang wonen moet je deze hieronder motiveren. 

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

De ondertekenaar verklaart het reglement van de Opknappremie gelezen te hebben en dit te begrijpen. 

Ondertekening aanvrager Bij aanvraag door huurder: Akkoord eigenaar(s)
(naam en handtekening)

(1) Indien aanvraag door rechtspersoon: gegevens gedelegeerd bestuurder of bedrijfsleider vermelden
(2) Enkel in te vullen bij aanvraag door rechtspersoon 

Ik ben eigenaar of huurder van een buurtwinkel en voerde werken uit aan de bijhorende woning : ja / nee

Maandelijkse huurprijs  ............................................................................................................... 

(schrappen wat niet past)

De gegevens hier medegedeeld, worden opgeslagen in één of meer bestanden. Ze zijn nodig voor de behandeling van het dossier en kunnen ook gebruikt worden voor statistieken of wetenschappelijke doeleinden. 
Je hebt het recht om kennis te nemen van die gegevens in deze bestanden en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

OPKNAPPREMIE BRUGGE
AANVRAAGFORMULIER

Wij verhuizen! Vanaf 15 oktober alle dienst-
verlening op één adres: Huis van de Bruggeling, 
Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein).
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Hoe werkt het systeem van derde betaler?
Als je verbeteringswerken aan je woning laat uitvoeren door een erkend sociaal eco-
nomiebedrijf dan moet je het bedrag van de opknappremie niet voorschieten. Dit 
wordt rechtstreeks van je factuur afgetrokken en geregeld tussen stad Brugge en het 
erkend sociaal economiebedrijf. Jij betaalt enkel het verschil. Alle voorwaarden van 
het reglement blijven uiteraard van kracht.

Vraag inlichtingen bij:
 - de woondienst Oostmeers 17 open van ma tot vrij van 9u tot 12u dinsdag ook van 

14u tot 18u , t 050 44 85 39
 - de erkende sociaal economiebedrijven die al een opknappremie-overeenkomst 

hebben gesloten:
* vereniging de schakelaar: Sociaal Huis Brugge Hoogstraat 9,  t 050 32 74 55
* SOBO@work vzw Pathoekeweg 9, t 050 67 37 99

Andere erkende sociaal economiebedrijven komen ook in aanmerking. Je vindt de 
lijst op deze website: http://www.sociale-ondernemingen.be/

Een voorbeeld.
Je beslist om het dak van jouw huis te isoleren. De totale kostprijs van deze werken 
bedraagt 1325 euro. Als je niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (K.I.) lager is dan 
745 euro dan krijg je een premie van 50% of in dit geval 662,5 euro. Het erkend  
sociaal economiebedrijf stuurt een factuur voor dit bedrag naar Stad Brugge. Voor het  
resterend bedrag krijg je van het erkend sociaal economiebedrijf een factuur - ook 
662,5 euro. Dat bedrag betaal je zelf.

Is je K.I. hoger dan 745 euro maar minder dan 1100 euro dan krijg je een premie 
van 30% of in dit geval 397,5 euro. Dit bedrag wordt rechtstreeks door Stad Brugge  
betaald en jij krijgt een factuur van het erkend sociaal economiebedrijf te betalen van 
927,5 euro.

Werk je niet samen met een erkend sociaal economiebedrijf dan krijg je dezelfde  
premie, maar je moet het geld eerst voorschieten. Je moet dan 1325 euro ter beschik-
king hebben om de factuur van de aannemer te betalen.

Door met een erkend sociaal economiebedrijf samen te werken heb je dus minder 
eigen geld nodig om de kwaliteit van je woning te verbeteren. Bovendien help je ook 
mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt aan een job.

Stad Brugge en het OCMW Brugge hebben een erkend sociaal economiebedrijf op-
gericht: Vereniging De Schakelaar. Iedereen kan beroep doen op de Schakelaar.  
Mensen die het soms financieel wat moeilijker hebben kunnen vaak een voordeliger 
tarief verkrijgen.
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CONTROLEBEZOEKEN 
(ART.4 & 8)

Niet elke premieaanvraag 
zal ter plaatse gecontroleerd 
worden. Toch kan het zijn dat 
een controleur de uitgevoer-
de werken wil inspecteren. De 
premieaanvrager is verplicht 
om dergelijk bezoek toe te 
staan. Laat je dit niet toe dan 
krijg je geen premie, zo simpel 
is dat.

Als er vastgesteld wordt dat 
er te hoge prijzen aangere-
kend werden of dat er fraude 
is dan wordt de premie terug-
gevorderd. De controleurs die 
de facturen nazien kennen de 
gangbare prijzen en houden 
rekening met de omstandig-
heden waarin de werken wor-
den uitgevoerd.

DE OPKNAPPREMIE 
VOOR HUURWONINGEN 
(ART. 10)

Zowel eigenaar als huurder 
kunnen een premie aanvragen.

Wanneer een premie wordt aan-
gevraagd voor een huurwoning 
dan moet er bij de aanvraag een 
verklaring van de eigenaar ge-
voegd worden waarin staat dat 
de basishuurprijs gedurende 5 
jaar niet zal wijzigen. De huur 
indexeren kan natuurlijk wel. 
Er mag tijdens die periode ook 
geen nieuwe huurovereenkomst 
met een hogere basishuurprijs 
bedongen zijn.

De woondienst zal jaarlijks een 
brief naar de huurder sturen 
met de vraag of de afgesproken 
prijs wel klopt. Stijgt de huur-
prijs toch dan wordt de premie 
teruggevorderd van de eigenaar 
(ook al heeft de huurder de pre-
mie gekregen omdat hij/zij aan-
vrager was).

NOTARIËLE INLICHTINGEN
Wie een huis koopt zal via de notaris te weten komen welk deel van 
de maximale opknappremie al gebruikt werd. Dit is belangrijk om 
weten want er is per woning €5000 beschikbaar gedurende 10 jaar. 
Wie een huis of appartement koopt dat bijvoorbeeld 3 jaar geleden 
al een premie kreeg van 3000 euro kan in de volgende 7 jaar nog 
2000 euro gebruiken. Ook de limiet per groep werken zal dan mee-
gedeeld worden. Huurders kunnen deze informatie opvragen bij de 
woondienst.

Ben je niet akkoord met de afhandeling van je dossier dan zijn er 
drie mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

1. Ga eerst eens langs bij de woondienst. De ambtenaren van de 
woondienst zijn er om jou te helpen. Hou er wel rekening mee dat ze 
zich moeten houden aan wetten en reglementen.

2. Ga langs bij de ombudsman. Hij is onafhankelijk en vraagt de 
woondienst om uitleg.

Jaarlijks maakt de ombudsman een rapport op voor het college van 
burgemeester en schepenen.

3. Dien een bezwaar in bij het college van burgemeester en schepe-
nen (CBS). Alle betwistingen worden door het CBS beslecht.
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INWERKINGTREDING EN OVERGANGSBEPALINGEN.

De opknappremie gaat op 1 juni 2016 van start. Facturen mogen niet 
ouder zijn dan 22 maart 2016.

Je kunt nooit facturen indienen in een 
dossier functionele verbeteringspremie 
en ze daarna nog eens indienen voor 
de opknappremie. Je kunt met ande-
re woorden geen twee keer langs de 
kassa passeren.

Heb je een lopend dossier voor de 
functionele verbeteringspremie 
dan moet je éénmalig en schrif-
telijk kiezen tussen volgende 
mogelijkheden:

1. Je behoudt je dossier voor 
de functionele verbeterings-
premie voor de volledige loop-
tijd (10 jaar).

Pas na afloop van die 10 jaar 
kan je een opknappremie aan-
vragen.

2. Je trekt je dossier voor de 
functionele verbeteringspre-
mie in. Dit heeft tot gevolg dat 
je vanaf nu geen facturen meer 
mag indienen voor de functio-
nele verbeteringspremie. Van-
af nu mag je een opknappremie 
aanvragen voor het volledige 
premiebedrag van €5000.

Pas op als je je woning ver-
koopt! Zowel voor de functio-
nele verbeteringspremie als 
voor de opknappremie moet je 
alle uitbetaalde premiebedra-
gen die je tot 5 jaar voor de ver-
koop van je woning kreeg, te-
rugbetalen.

De voordeligste keuze is af-
hankelijk van de resteren-
de looptijd van het dossier 
functionele verbeteringspre-
mie en van het bedrag van de 
premie(s) die al uitbetaald zijn. 
Ook je geïndexeerd kadastraal 
inkomen speelt een rol. Bij de 
woondienst helpen we je om te 
bepalen wat voor jou de voor-
deligste keuze is.
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REGLEMENT OPKNAPPREMIE
ARTIKEL 1 :  
ALGEMEEN PRINCIPE
Binnen de perken van de jaar-
lijks op de stadsbegroting 
goedgekeurde budgetten kent 
het stadsbestuur van Brugge 
een premie toe voor het ver-
beteren van de woonkwaliteit 
(comfort, gezondheid, veilig-
heid) van Brugse woningen. Om 
voor de premie in aanmerking 
te komen moet voldaan worden 
aan de voorwaarden van het 
reglement.

ARTIKEL 2 : DEFINITIES 
EN VERDUIDELIJKINGEN
Voor de toepassing van dit re-
glement wordt verstaan onder:

Woning: wooneenheid (zoals 
een huis, appartement of stu-
dio) bestemd voor het huisves-
ten van één gezin (inclusief een 
alleenstaande en samenwonen-
den). De woning moet als hoofd-
verblijfplaats gebruikt worden. 
Als bewijs geldt de inschrijving 
in het bevolkingsregister.

Huurwoning: een woning 
waarvoor een geregistreerde 
huurovereenkomst bestaat op 
het ogenblik van de aanvraag 
van de premie.

Buurtwinkel: kleinhandelszaak  
met een netto verkoopopper-

vlakte kleiner dan 400m² die 
voorziet in dagelijkse aan-
kopen. De winkel heeft een 
buurtverzorgend karakter en 
bevoorraadt hoofdzakelijk de 
plaatselijke bevolking. Zowel 
voedingsproducten als non-
food komen in aanmerking. Er 
kan ook dienstverlening wor-
den aangeboden zoals post-
punt, strijkpunt, …

ARTIKEL 3 : VOOR-
WAARDEN
§ 1. Het niet-geïndexeerd ka-
dastraal inkomen (K.I.) van 
de woning mag niet meer dan 
€1100 bedragen. Het K.I. is 
geen voorwaarde voor de pre-
mie wonen bij buurtwinkels 
(art. 4 § 4).

§ 2. De woning moet minstens 
40 jaar oud zijn bij de eerste 
betoelaagde werken (factuur-
datum). 

§ 3 De premie kan aangevraagd 
worden door de opdrachtge-
ver van de werken. Ingeval 
de huurder aanvrager is dan 
moet de eigenaar-verhuurder 
schriftelijk akkoord gaan met 
de werken en zich verbinden tot 
naleving van artikel 8 § 3 en4 
en artikel 10.

§ 4. De premie kan pas uitbe-
taald worden wanneer de wo-
ning effectief bewoond is. Dit 

wordt door de woondienst ge-
controleerd in het bevolkings-
register.

§ 5. Binnen de looptijd van het 
dossier (10 jaar) mogen dezelf-
de werken geen 2 keer uitge-
voerd worden.

ARTIKEL 4 : LIJST VAN 
WERKEN DIE IN AAN-
MERKING KOMEN
De werken moeten doelma-
tig de woonkwaliteit verbete-
ren volgens de vereisten van 
wooncomfort, gezondheid en 
veiligheid. In geval van twijfel 
oordeelt een controleur van de 
dienst ruimtelijke ordening van 
Stad Brugge over de woonkwa-
liteit en over de noodzakelijk-
heid van de werken.

Volgende werken (limitatieve 
lijst) die betrekking hebben op 
het verbouwen en uitbreiding 
van bestaande woningen ko-
men in aanmerking voor een 
premie.
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§ 1. WERKEN IN FUNCTIE VAN  
     WOONCOMFORT
SANITAIR
Installeren van sanitair eventueel met bijho-
rende nutsleidingen en rioleringswerken.

BEKABELING
Elektriciteitswerken (mits indienen gunstig 
keuringsattest daterend van na de uitvoe-
ring van de werken), domotica (enkel scha-
kelmodule), internet. Toestellen worden niet 
betoelaagd.

LEVENSLANG WONEN
Het uitvoeren van specifieke en noodzakelijke 
werken ten behoeve van of in het vooruitzicht 
van een inwonende persoon met een beper-
king. Bij de premieaanvraag moet een moti-
vering voor deze werken gevoegd worden.

DAKBEDEKKING
Gedeeltelijk vernieuwen van de dakbedekking. 
Indien het volledig dak wordt vernieuwd dan 
moet voldaan worden aan de normen voor 
dak- of zolderisolatie (zie art. 4 § 5, 2°).
Vernieuwen van goten en/of afvoerpijpen 
(dit is mogelijk zonder de dakbedekking te 
vernieuwen).

GELUID
Isoleren met akoestische wanden.
Bij wanden in contact met de buitenomgeving 
moet tevens minstens volgende isolatiewaar-
de gehaald worden: normen U: 0.24W/m²K.
Gebruik van harde isolatieplaten is niet 
toegelaten.
De akoestische wand wordt zwevend geplaatst 
+ afwerking met dubbele gips-kartonplaat.

§ 2. WERKEN IN FUNCTIE VAN  
      GEZONDHEID
PREVENTIE KOOLSTOFMONOXIDE
Het vervangen van onveilige toestellen voor 
het produceren van sanitair warm water, 
door veilige toestellen ter voorkoming van 
koolstofmonoxidevergiftiging.

BESTRIJDING SCHIMMELS EN VOCHT EN 
HUISZWAM
Het bestrijden van schimmels en huiszwam.
Het weren van grondvocht uit de muren door 
middel van inspuiting of onderkapping met 
plaatsingvan een waterdicht membraan.

§ 3. WERKEN IN FUNCTIE VAN  
      VEILIGHEID
INBRAAKPREVENTIE
De woning inbraakveiliger maken door ramen, 
rolluiken, dakramen, lichtkoepels, deuren, 
garagepoorten, keldergaten te voorzien van 
verstevigde scharnieren, hengsels, sloten, 
schuiven, grendels, inbraak vertragend glas 
of polycarbonaat, traliewerk en deurspion die 
voldoen aan volgende normen:

 - Europese normen voor schrijnwerkele-
menten EN 1625-1630 vanaf weerstands-
klasse 2;

 - Nederlandse norm voor hang en sluit-
werk vanaf SKG**;

 - Vlaamse Slotenmakers norm voor hang- 
en sluitwerk S3 label.

Toestellen worden niet betoelaagd (dus geen 
alarmsystemen). 

KINDVRIENDELIJKE MAATREGELEN
Kinderveiligheid op ramen op de verdieping.
Het plaatsen van borstweringen met een hoog-
te van minstens 85 cm en met verticale spijlen 
met geringe tussenafstand (max. 10 cm).
Het plaatsen van een stop op +38°C op kra-
nen om te vermijden dat kinderen hun han-
den verbranden aan te warm water.
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 § 4. WONEN BIJ EEN BUURTWINKEL
Om in aanmerking te komen moet:

 - de woning en de buurtwinkel op hetzelfde 
kadastraal perceel met bestemming han-
del/huis gelegen zijn;

 - er een afzonderlijke toegang tot de woon-
gelegenheid zijn alsook afzonderlijke tel-
ler- en meterkasten.

De werken om een afzonderlijke toegang tot 
de woongelegenheid en afzonderlijke teller- 
en meterkasten te voorzien komen in aan-
merking voor de premie.
Pas wanneer er een afzonderlijke toegang 
tot de woongelegenheid is en er afzonderlij-
ke teller- en meterkasten zijn dan komen de 
werken vernoemd in § 1,§ 2, § 3 en § 5 in aan-
merking volgens de maximale premiebedra-
gen en -percentages vermeld in art. 6.

 § 5. WERKEN IN FUNCTIE VAN  
      DUURZAAMHEID
1° HEMELWATERBEHEER
Plaatsen, aansluiten en/of herstellen van een 
regenwaterput of wanneer dit juridisch of 
technisch niet mogelijk is de aanleg van een 
groendak.

Voorwaarden:
 - de capaciteit van de regenwaterput moet 

minstens 3000 liter zijn in Brugge Cen-
trum en 10000 liter erbuiten;

 - een groendak boven een woonruimte 
moet voorzien zijn van dakisolatie (mini-
male normen U: 0.24W/m²K);

 - het groendak moet minstens bestaan uit 
een wortelkerende laag, een drainage-
laag, een substraatlaag en een vegetatie-
laag.

2° ISOLATIE VAN DE WOONSCHIL 
(NORM U: MAX. 0.24W/M²K)

DAKISOLATIE
Voorwaarden:

 - uitvoering van een winddicht onderdak;
 - uitvoering van een afgekleefde damprem 

aan de warme zijde van het dak + lucht-
dichte afwerking van aansluiting vloer-
dak en dak-muur;

 - spijkerflensdekens zijn niet toegelaten.

ZOLDERVLOERISOLATIE
Voorwaarden:

 - uitvoering van een winddichte afwerking;
 - spijkerflensdekens zijn niet toegelaten.

VLOERISOLATIE OP VOLLE GROND
Voorwaarden:

 - uitvoering in gespoten PUR-isolatie is niet 
toegelaten;

 - lambda waarde van het isolatiemateriaal 
kleiner of gelijk aan 0.065W/mK.

ISOLEREN VAN BUITENMUREN AAN DE BUITEN-
ZIJDE
Voorwaarden:

 - tenzij de gevelsteen bij de bestaande lege 
spouwmuur wordt afgebroken, moet de 
spouw volledig gevuld worden vooraleer 
buitenisolatie kan worden aangebracht.

ISOLEREN VAN BUITENMUREN AAN DE BIN-
NENZIJDE
Voorwaarden:

 - uitvoering van een luchtdichte afwerking 
aan de warme zijde van de muur door het 
afkleven van een dampremmende folie en 
aansluitingen tussen muur, wand en dak;

 - enkel toegelaten wanneer isoleren langs 
de buitenzijde onmogelijk is.



18

ARTIKEL 5 : TIJDSTIP 
VAN AANVRAAG VAN 
DE PREMIE & INFOR-
MATIEVERSTREK-
KING BIJ VERKOOP
§ 1. De aanvraag moet in-
gediend worden door mid-
del van een formulier dat het 
stadsbestuur (woondienst) 
daarvoor ter beschikking 
stelt. Bij de aanvraag worden 
de facturen bijgevoegd van 
de reeds uitgevoerde wer-
ken.

§ 2. De aanvraag is pas volle-
dig als het dossier alle docu-
menten bevat waaruit blijkt 
dat voldaan is aan de voor-
waarden gesteld in dit regle-
ment.

§ 3. Facturen die maximaal 
3 jaar oud zijn op het ogen-
blik dat het dossier volledig 
is worden in aanmerking ge-
nomen. Oudere facturen ko-
men niet in aanmerking voor 
de premie. 

§ 4. De premie is woningge-
bonden. Het maximale pre-
miebedrag kan binnen de 10 
jaar na de eerste factura-
tiedatum toegekend worden 
ongeacht de eigenaar of be-
woner. Facturen kunnen op 
verschillende tijdstippen tij-
dens deze periode ingediend 
worden tot de maximale pre-
mie is bereikt.

De facturatiedatum geldt als 
referentiedatum. Alle factu-
ren voor eenzelfde woning 
worden bijgehouden in een-
zelfde administratief dossier 
bij de woondienst.

Een nieuw administratief 
dossier kan 10 jaar na de 
eerste facturatiedatum ge-
opend worden waarbij op-
nieuw de maximale pre-
mie (€5000) kan toegekend  

worden tijdens een nieuwe 
periode van 10 jaar.

Lopende dossiers waarvoor 
de uitbetaalde premies we-
gens vroegtijdige verkoop 
werden teruggevorderd wor-
den afgesloten. Daarna kan 
een nieuw dossier geopend 
worden waarbij opnieuw de 
maximale premie (€5000) 
kan toegekend worden tij-
dens een nieuwe periode 
van 10 jaar. Facturen mogen 
twee looptijden van dossiers 
niet overlappen.

§ 5. De woondienst zal infor-
matie betreffende terugvor-
dering wegens vroegtijdige 
verkoop melden aan notaris-
sen die om stedenbouwkun-
dige inlichtingen vragen naar 
aanleiding van de verkoop 
van een onroerend goed.

Betrokkenen (bvb. huurders) 
kunnen informatie over de 
huurprijs op eigen vraag krij-
gen bij de woondienst.

ARTIKEL 6 : PREMIE-
BEDRAGEN EN -PER-
CENTAGES
§ 1. Voor woningen met een 
niet-geïndexeerd kadastraal 
inkomen tot €745 wordt het 
bedrag vande premie vastge-
steld op 50% van de kostprijs 
van de uitgevoerde werken 
en/of aankoop van materia-
len (BTW incl.) met een maxi-
maal bedrag van €5000 per 
woning.

Voor woningen met een niet-
geïndexeerd kadastraal in-
komen tussen €746 en €1100 
wordt het bedrag van de pre-
mie vastgesteld op 30% van 
de kostprijs van de uitge-
voerde werken en/of aan-
koop van materialen (BTW 
incl.) met een maximaal be-
drag van €5000 per woning.

Voor woningen met buurtwin-
kel op hetzelfde kadastraal per-
ceel met bestemming handel/ 
huis wordt het bedrag van de 
premie vastgesteld op 30% 
van de kostprijs van de uitge-
voerde werken en/of aankoop 
van materialen (BTW incl.) 
met een maximaal bedrag van 
€5000 per woning met buurt-
winkel.

§ 2. Binnen deze maximale 
premie van €5000 is er per 
groep werken een maximale 
tegemoetkoming van toepas-
sing, zijnde:

 - €3000 voor werken in 
functie van wooncomfort;

 - €2500 voor werken in 
functie van duurzaam-
heid, met een beperking 
van €500 voor hemelwa-
terbeheer;

 - €1000 voor werken in 
functie van veiligheid;

 - €1000 voor werken in 
functie van gezondheid;

 - €5000 voor een afzon-
derlijke toegang tot de 
woongelegenheid, afzon-
derlijke teller- en meter-
kasten in functie van wo-
nen bij een buurtwinkel.

§ 3. Het minimumbedrag 
voor de som van de ingedien-
de facturen is €300 (BTW 
incl.) per ingediend dossier.

ARTIKEL 7 : DE PRE-
MIEBEREKENING EN 
-TOEKENNING
§ 1. De premie wordt bere-
kend, definitief toegekend en 
uitbetaald op basis van een 
kopie van de officiële factuur 
van de uitvoerende aanne-
mer en/of van de aankoop-
factuur van de materialen.

Kastickets, offertes en be-
stelbonnen worden niet aan-
vaard.
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§ 2. De facturen moeten vol-
doende gedetailleerd zijn om 
een correcte berekening van 
de premie mogelijk te maken. 
Het bewijs dat voldaan is aan 
de gestelde normen moet bij 
de facturen gevoegd zijn. In 
geval van twijfel is het aan de 
premieaanvrager om het be-
wijs te leveren dat de gefac-
tureerde werken en/of mate-
rialen betrekking hebben op 
de uitgevoerde werken.

§ 3. Het niet verstrekken 
van de nodige gegevens 
voor controle, het opgeven 
van onjuiste gegevens of het 
aanrekenen van te hoge prij-
zen of het niet voldoen aan 
artikel 10 kan het verval van 
recht op de premie of beper-
king van het premiebedrag 
met zich meebrengen.

§ 4. Een controleur van de 
dienst ruimtelijke ordening 
van Stad Brugge oordeelt 
of er te hoge prijzen wor-
den aangerekend. Indien dit 
het geval is dan berekent hij/
zij de premie volgens de op 
de markt gangbare prijs. De 
gangbare prijs houdt reke-
ning met de concrete om-
standigheden van het te le-
veren werk.

ARTIKEL 8 : CON-
TROLEBEZOEKEN EN 
MOGELIJKHEID TOT 
TERUGVORDERING
§ 1. Het College van Burge-
meester en Schepenen kan 
alle onderzoeken laten ver-
richten door ambtenaren 
van de stedelijke diensten 
voor het controleren van de 
verstrekte gegevens. Weige-
ring van medewerking aan 
dergelijk onderzoek brengt 
verval van het recht op een 
premie met zich mee.

§ 2. Indien na uitbetaling van 
de premie alsnog vastge-
steld wordt dat zij geheel of 
gedeeltelijk onterecht werd 
verkregen, wordt ze geheel of 
gedeeltelijk teruggevorderd.

§ 3. Wordt de woning ver-
kocht of het huurcontract 
door de eigenaar opgezegd 
binnen een periode van 5 
jaar na datum van goed-
keuring van de opknappre-
mie door het College van  
Burgemeester en Schepe-
nen, dan moeten alle pre-
mies die op basis van dit re-
glement werden uitbetaald 
in de periode tussen de col-
legebeslissing en de ver-
koop en/of opzegging van het 
huurcontract door de eige-
naar, terugbetaald worden 
door de (verkopende) eige-
naar of de rechtsopvolger(s).

§ 4. Op het ogenblik van te-
rugvordering van de premie 
kan door de (verkopende) ei-
genaar niet worden ingeroe-
pen dat de prijs voor de wo-
ning geheel of gedeeltelijk 
toegekomen is aan iemand 
anders.

ARTIKEL 9 : DERDE-
BETALERSSYSTEEM
§ 1. Indien de werken die op-
gesomd zijn in artikel 4, uit-
gevoerd worden door een 
erkend sociale economie-
bedrijf dan is het voor dat  
bedrijf mogelijk om de pre-
mie op de werken recht-
streeks te factureren aan 
Stad Brugge.

§ 2. Een erkend sociale-eco-
nomiebedrijf dat het der-
debetalerssyteem wil toe-
passen moet eenmalig een 
overeenkomst ondertekenen 
met Stad Brugge.

§ 3. Wie gebruik wil maken 
van het derdebetalerssyteem  
moet dit voor de uitvoering 
van de werken melden aan 
en zal hiervoor toestemming 
krijgen van de woondienst 
indien er voldaan is aan § 2.

ARTIKEL 10 : VER-
BOD TOT VERHOGING 
VAN HUURPRIJS 
N.A.V. BETOELAAGDE 
WERKEN
§ 1. Voor verhuurde wonin-
gen mag de huurprijs gedu-
rende vijf jaar vanaf de da-
tum van goedkeuring van 
de opknappremie door het 
College van Burgemeester 
en Schepenen enkel stijgen 
door indexatie overeenkom-
stig artikel 1728bis B.W. en 
artikel 6 van de woninghuur-
wet. De verhuurder mag de 
huurprijs binnen die perio-
de niet om andere redenen 
verhogen of aan de rechter 
een verhoging ervan vragen 
op grond van artikel 7 van de 
woninghuurwet.

§ 2. Gedurende de genoemde 
periode van vijf jaar mag de 
verhuurder ook in een nieu-
we huurovereenkomst, met 
dezelfde of met een andere 
huurder, geen nieuwe basis-
huurprijs bedingen die hoger 
is dan wat op dat ogenblik 
de geïndexeerde huurprijs in 
het kader van de voorgaan-
de  huurovereenkomst 
zou zijn.

§ 3. Bij niet-naleving van § 1 
of § 2 wordt de premie terug-
gevorderd van de verhuurder.



ARTIKEL 11 : UITVOE-
RINGSBEVOEGDHEID
§ 1. Het College van Burge-
meester en Schepenen wordt 
met de uitvoering van dit regle-
ment belast.

§ 2. Alle betwistingen in ver-
band met de bepalingen van 
dit reglement worden beslecht 
door het College van Burge-
meester en Schepenen.

ARTIKEL 12 : INWERKINGTREDING EN  
OVERGANGSBEPALING
§ 1. Vanaf de goedkeuring van dit nieuwe reglement door de 
gemeenteraad, kunnen geen nieuwe aanvragen meer in-
gediend worden voor de bestaande premie voor het functi-
oneel verbeteren van woningen. Lopende dossiers worden 
nog afgehandeld volgens het reglement van de functionele 
verbeteringspremie of kunnen door de aanvrager ingetrok-
ken worden.
Er kan enkel een aanvraag ingediend worden voor de op-
knappremie als er geen lopend dossier is voor de functionele 
verbeteringspremie.

§ 2. Aanvragen in het kader van het reglement opknappremie 
kunnen ten vroegste effectief ingediend worden vanaf 1 juni 
2016.
De ingediende facturen mogen niet ouder zijn dan 22 maart 
2016.

§ 3. Het “Gemeentelijk reglement voor het verlenen van een 
premie voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het 
gemeentelijk rioleringsnet en het gebruik van hemelwater bij 
bestaande woningen” wordt opgeheven.

Enkel lopende dossiers worden nog afgehandeld volgens het 
genoemd reglement.

Nuttige informatie
Woondienst 
Oostmeers 17 (vanaf 15 oktober: Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, Stationsplein) 
Openingsuren van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en bijkomend op dinsdag van 14u tot 18u.
T 050 44 85 39 
Woondienst@brugge.be
Andere premieverleners
Zie: www.premiezoeker.be

Aantekeningen


