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Verbeteringswerken 
aan de woning
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Inleiding
Een woning verwerven, renoveren of in goede staat houden is voor veel gezinnen een moeilijke 
opgave. Verschillende overheden voorzien premies, tegemoetkomingen of kortingen om de kos-
ten wat draaglijker te maken. Elke overheid hanteert hierbij eigen voorwaarden en legt eigen 
accenten. De financiële crisis doet overheden premies beperken of zelfs afschaffen. Hoe kunt u 
achterhalen wat de voorwaarden zijn om een premie te krijgen?
Deze Wooninfowijzer helpt u om inzicht in de materie te verwerven en reikt de contactgegevens 
aan waar u de meest recente informatie kunt verkrijgen. Hij vervangt de oudere Wooninfowijzers 
n° 3 (zelfde titel) en n° 6 (Stadspremie voor verbeteringswerken).
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Premies van Stad Brugge
Stad Brugge levert een steeds grotere financiële inspanning om wonen in Brugge aangenaam te 
maken: verruiming van de mogelijke premies, verhoging van bepaalde bedragen enzovoort.

De administratieve afhandeling van de dossiers gebeurt bij verschillende diensten. Bij de woon-
dienst kunt u terecht voor: de functionele verbeteringspremie, de premie voor het gebruik 
van hemelwater en de premie wonen boven winkels en inrichten studentenkamers. De woon-
dienst helpt u ook op weg om andere premies aan te vragen.

woondienst
Oostmeers 17
8000 Brugge
t 050 44 85 39, f 050 34 64 67
woondienst@brugge.be
open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur, op dinsdag ook van 14 tot 18 uur.

Inlichtingen over de restauratiepremie krijgt u in hetzelfde gebouw in de kantoren van de dienst 
Ruimtelijke Ordening, sector Unesco. Dit kan alleen na afspraak:
t 050 47 23 59 of 050 47 23 69, f 050 34 45 73
monumentenzorg@brugge.be.

De toelage voor groendaken kunt u aanvragen bij de
Groendienst
Buiten de Smedenpoort 2
8000 Brugge
t 050 32 90 11, f 050 31 64 92
groendienst@brugge.be
open van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur, op dinsdag ook van 14 tot 18 uur.
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De functionele verbeteringspremie

Deze premie, ook wel ‘stadspremie voor verbe-
teringswerken’ genoemd, dient om woningen 
ouder dan 40 jaar te renoveren en aan te pas-
sen aan de noden van de bewoners.

Voorwaarden
De bewoner van de enige eigen woning kan 
deze premie aanvragen. Ook de verhuurder 
van woningen via een erkend sociaal verhuur-
kantoor (= eigenaar-verhuurder) of de sociale 
instanties met een huisvestingsdoel kunnen 
voor deze premie in aanmerking komen. Bij de 
aanvraag en de principiële goedkeuring moet 
nog niet aan de voorwaarde van bewoning vol-
daan zijn. De definitieve premie krijgt pas de 
goedkeuring als de premieaanvrager de te re-
noveren woning zelf betrekt.

De aanvrager, de samenwonende partner of 
beiden samen hebben slechts één woning in ei-
gendom. Voor de eigenaar-verhuurder, de er-
kende sociale huisvestingsmaatschappijen en 
de sociale instanties met een huisvestingsdoel, 
geldt deze voorwaarde niet. 

De premie wordt toegekend aan de eigenaar-
verhuurder die de woning na de werken als 
hoofdverblijfplaats verhuurt aan een erkend 
sociaal verhuurkantoor voor een periode van 
minstens 9 jaar. Het bewijs van verhuring moet 
blijken uit een afschrift van de geregistreerde 
huurovereenkomst die tevens noodzakelijk is 
om bij de eerste verhuring na de verbeterings-
werken, de definitieve premie te kunnen beko-
men.

De premie wordt toegekend aan de door de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij erkende 
sociale huisvestingsmaatschappijen en de 
door het college van burgemeester en schepe-
nen erkende vennootschappen met een sociaal 
doel, die een huisvestingsbeleid voeren.

De aanvraag moet ingediend en volledig bevon-
den zijn vóór de aanvang van de werken.

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen mag 
niet hoger zijn dan 1.000 euro. Voor gezinnen 
met minstens 3 inwonende kinderen stijgt die 
grens tot 1.125 euro.

De woning moet minstens 40 jaar oud zijn. Wie 
in 2012 een aanvraag indient, moet een woning 
hebben die gebouwd werd vóór 1972. Bij een 
aanvraag in 2013 moet de woning vóór 1973 ge-
bouwd zijn enzovoort.

Enkel werken aan bestaande woongedeelten 
komen voor een premie in aanmerking, uitbrei-
dingen dus niet.

Er is geen inkomensvoorwaarde.
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Welke werken?
De werken moeten doelmatig de woonkwaliteit 
verbeteren volgens de vereisten van veiligheid, 
gezondheid en comfort.

Volgende werken komen in aanmerking voor 
een premie:
• elektriciteitswerken
• het installeren van sanitair in keuken en 

badkamer en het vervangen van onveilige 
toestellen voor het produceren van het sa-
nitair warm water, door veilige toestellen 
(ter voorkoming van CO-vergiftiging)

• het weren van grondvocht uit de muren 
door middel van inspuiting of onderkap-
ping met plaatsing van een waterdicht 
membraan

• het isoleren van de dakverdieping indien er 
een onderdak aanwezig is

• het vernieuwen van de dakbedekking
• het vernieuwen van goten indien de dakbe-

dekking wordt vernieuwd
• rioleringswerken binnenshuis in verband 

met betoelaagbare sanitaire werken 
• het uitvoeren van specifieke en noodzake-

lijke werken ten behoeve van een inwonen-
de persoon met een handicap of van een 
senior (senior, die minstens 60 jaar oud is). 
Een doktersattest staaft de noodzaak van 
deze werken.

Onderhouds-, herstellings- en verfraaiings-
werken komen niet in aanmerking voor de pre-
mie.

Bedrag
De premie bedraagt steeds 40% van de kost-
prijs van de uitgevoerde werken en/of gebruik-
te materialen, inclusief btw. De maximale pre-
mie bedraagt normaliter 4.500 euro.

Voor woningen zonder klein comfort en voor 
woningen waar specifieke aanpassingswerken 
noodzakelijk zijn ten behoeve van een inwo-
nende persoon met een handicap of een senior, 
bedraagt de maximale premie 5.750 euro. 

Klein comfort houdt in: stromend water, bad of 
douche en een binnen-wc met spoeling. Voor-
waarde om van de verhoogde premie te kunnen 
genieten is dat na de werken alle 3 de elemen-
ten van klein comfort aanwezig zijn.

Voor het uitvoeren van specifieke en noodzake-
lijke aanpassingswerken voor een inwonende 
persoon met een handicap of voor een senior, 
is de maximale premie vastgelegd op 3.000 
euro en dit binnen het algemene maximum van 
5.750 euro.

Voor jonge gezinnen in de Brugse binnenstad 
waarvan het gezinshoofd niet ouder is dan 35 
jaar kan de premie opgetrokken worden tot 
maximum 9.000 euro.

Voor de eigenaar-verhuurder aan een sociaal 
verhuurkantoor is het maximum 4.500 euro 
maar wordt er 50% van de kostprijs gerekend.

Binnen de voornoemde maxima wat het totaal 
van de premie betreft, gelden er voor sommige 
werken ook maximale premiebedragen:
• voor sanitaire werken samen met toestel-

len voor sanitair warm water ligt de boven-
grens op 950 euro

• voor woningen zonder klein comfort ligt de 
bovengrens op 2.200 euro

• voor dakwerken bedraagt de maximale 
premie 1.400 euro.

Let op: het aanrekenen van te hoge prijzen kan 
de beperking van het premiebedrag met zich 
meebrengen.

De kosten voor werken en/of de aankoop van 
materialen moeten ten minste 1.750 euro (in-
clusief btw) bedragen. Indien de premie alleen 
dient voor de vervanging van onveilige toestel-
len met sanitair warm water geldt deze voor-
waarde niet.
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Procedure
U doet er goed aan om de premie ten minste 
drie weken vóór de aanvang van de werken aan 
te vragen. De aanvraagformulieren (te beko-
men bij de woondienst) dient de aanvrager in 
bij de woondienst vóór de aanvang van de wer-
ken. De aanvraag is pas volledig als het attest 
van enige woning en in bepaalde gevallen het 
attest waaruit de noodzaak aan specifieke en 
noodzakelijke werken (voor personen met een 
handicap en senioren) zijn bijgevoegd. U krijgt 
een exemplaar van uw aanvraag terug met het 
dossiernummer.

Na het indienen van de aanvraag vóór de wer-
ken komt een stedelijk bouwcontroleur bij u 
langs om na te gaan of u voor de premie in aan-
merking komt. Weigert u de controleur om zijn 
onderzoek te laten doen, dan vervalt uw recht 
op een premie. Het college van burgemeester 
en schepenen (hierna afgekort tot CBS) kent al 
dan niet de premie toe op basis van de bevin-
dingen bij het plaatsbezoek. Het CBS geeft een 
toelichting voor welke werken de premie geldt.

Na ontvangst van een bericht van dit besluit 
mogen de werken starten.

Na de werken dient u een kopie van de fac-
turen in bij de woondienst, begeleid door een 
overzicht van welke kosten bij welk betoelaag-
baar onderdeel horen. Deze facturen moeten 
voldoende gedetailleerd zijn om een vlotte en 
correcte controle van de gegevens mogelijk te 
maken. De aanvrager dient de bouwcontroleur 
opnieuw te contacteren na het indienen van de 
facturen.

Er volgt opnieuw een bezoek van de bouwcon-
troleur om na te gaan of de werken uitgevoerd 
zijn en of dit gebeurde volgens de ‘regels van 
de kunst’ en volgens de voorschriften van de 
stedelijke bouwverordening. Het kan dat be-
paalde facturen of delen ervan niet voor een 
premie in aanmerking komen.

De definitieve premie wordt berekend. Het ligt 
voor de hand dat u enkel een premie kunt be-
komen voor werken waarvoor u een premie-
aanvraag deed en die het CBS principieel 
goedkeurde. U moet de woning ook effectief 
bewonen!

Het CBS beslist over de definitieve toekenning 
van de premie. U krijgt een brief met de be-
slissing. De premie wordt uitbetaald door de fi-
nanciële diensten van de Stad Brugge. Tussen 
de datum van de definitieve toekenning van de 
premie en de datum dat het premiebedrag op 
uw rekening staat, verlopen er gemiddeld twee 
maanden.

Opmerking: dient u uw facturen op het einde 
van het jaar in, dan bestaat de kans dat de kre-
dieten van dat jaar opgebruikt zijn. De definitie-
ve toekenning en de uitbetaling van uw premie 
schuift dan door naar het volgende jaar.
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Geldigheidsduur van de aanvraag
De aanvraag is 10 jaar geldig. Begindatum is de 
dag dat het CBS uw aanvraag principieel goed-
keurde. De einddatum is de laatste dag dat u op 
een geldige wijze facturen kunt indienen.

Terugvordering van de premie
Verkopen de aanvragers de woning binnen een 
periode van 5 jaar, na datum van de beslissing 
van het CBS om de premie definitief goed te 
keuren, dan moet(en) de toegekende premie(s) 
in een periode van minder dan 5 jaar tussen 
de toekenning van de premie en de verkoop 
van de woning, terugbetaald worden door de 
aanvrager(s) of de rechtsopvolger(s).
De verplichting tot terugbetaling rust ge-
heel op de aanvrager(s) van de premie of de 
rechtsopvolger(s). Indien meerdere personen 
de aanvraag gezamenlijk indienden, kunnen zij 
elk tot terugbetaling van het volledige premie-
bedrag aangesproken worden. Op het ogenblik 
van de terugvordering van de premie kunnen 
de aanvrager(s) niet inroepen dat de prijs van 
de woning geheel of gedeeltelijk toegekomen 
is aan iemand anders.

Voor de jonge gezinnen die genieten van een 
verhoogde premie voor een woning in Brugge 
Centrum wordt de periode van de terugbeta-
lingsverplichting uitgebreid tot tien jaar.

Cumulatie met andere stadspremies?
Deze functionele verbeteringspremie is niet 
cumuleerbaar met de premie voor de inrichting 
van woongelegenheden of studentenkamers 
op verdiepingen van handelspanden in de bin-
nenstad, noch met de toelage voor de heront-
wikkeling en ingebruikname van leegstaande 
handelspanden, noch met de restauratiepre-
mie als het om dezelfde werken gaat.

Een cumulatie is wél mogelijk met de premie 
voor het gebruik van hemelwater.

De functionele verbeteringspremie is in voor-
komend geval cumuleerbaar met de premies 
van andere overheden, voor zover uiteraard 
aan de voorwaarden van die overheden voldaan 
is.

Om een attest van enige woning te bekomen, 
moet u zich wenden tot de registratiekanto-
ren:
Koning Albert I-laan 1/5 bus 3
8200 Sint-Michiels
open van maandag tot vrijdag van 8 tot 12 uur
t 0257 806 60
f 0257 977 87
kant.reg.brugge2@minfin.fed.be
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Welke werken kunnen betoelaagd worden?

Aard van de werken Wat wordt betoelaagd? Wat wordt onder andere 
niet betoelaagd?

Elektriciteit

Alle elektriciteitswerken en de 
aansluitingskosten

Toestellen, lampen, zonne-
panelen, armaturen

Sanitair

Gasleidingen
Waterleidingen
Elektriciteitsleidingen

Alle gas-, water- en elektrici-
teitsleidingen, de aansluitings-
kosten en werken in verband 
met de kraan

Afvoerleidingen Alle sanitaire afvoeren

Keuken Gootsteen met onderkast en 
waterverwarmer

Badkamer Alle badkamertoestellen (bad, 
stortbad, lavabo, waterverwar-
mer)

Kasten, vloeren, faience, 
plinten en dergelijke

Gasgeiser en gasboiler Vervangen van onveilige toe-
stellen voor de productie van 
sanitair warm water door veilige

Weren van grondvocht uit de muren

Vochtwering door onderkapping 
en plaatsing van een waterdicht 
membraan

Herpleisteren van de muren 
met een waterdichte be-
pleistering

Inspuiten met een product op 
basis van siliconen

Voorzetten van een wand in 
om het even welk materiaal

Dichten van kelders

Isolatie

Dakisolatie mits aanwezigheid 
van een onderdak en voldoen 
aan de normen

Vernieuwing van dakbedekking

Hellend dak Nieuwe goten, alleen bij ver-
nieuwing van de dakbedekking

Vernieuwen van het daktim-
merwerk

Pannen, leien en dergelijke

Pannenlatten en onderdakpla-
ten

Plat dak Dakbedekking in zink, roofing of 
dergelijke, met inbegrip van de 
watervaste platen

Roosteringen

Riolering

Rioleringswerken binnenshuis 
(rioolputjes, buizen, aansluitin-
gen, enz.)

Aanpassing voor 60+ of mindervalide

Aanpassingen aan de woning 
om het leven van een senior of 
een persoon met een handicap 
te vergemakkelijken
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De premie voor het gebruik van hemelwater 

Stad Brugge verleent deze premie om de af-
voer van niet-verontreinigd hemelwater af te 
koppelen van de openbare riolering en het ge-
bruik van hemelwater te stimuleren.

De premie wordt enkel verleend voor woningen 
die dienen als hoofdverblijfplaats en waarvoor 
vóór 7 september 1999 een bouwvergunning 
werd verkregen. In twijfelgevallen is het bevol-
kingsregister de enige maatstaf om al dan niet 
een premie toe te kennen.

De premie wordt toegekend voor de volledige 
afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het 
rioleringsnet en voor het gebruik van hemel-
water.
Ze geldt voor bestaande én voor nieuwe regen-
waterputten.

Overzicht van de premies die telkens 50% be-
dragen van de aanvaarde kosten:
• volledige afkoppeling hemelwaterafvoer 

van het rioleringsnet met een maximum 
van 250 euro

• aansluiten van ten minste 1 toilet of een 
wasautomaat op een bestaande regenwa-
terput met een maximum van 100 euro

• meerdere aansluitingen op een bestaande 
regenwaterput met een maximum van 200 
euro

• aansluiten van ten minste 1 toilet of een 
wasautomaat op een nieuwe regenwater-
put met een maximum van 125 euro

• meerdere aansluitingen op een nieuwe re-
genwaterput met een maximum van 250 
euro.

Voornoemde premies kunnen per woning 
slechts eenmaal worden toegekend. Wie een 
premie ontving voor één of meerdere aanslui-
tingen op een bestaande regenwaterput komt 
niet meer in aanmerking voor een premie bij 
het plaatsen van een nieuwe regenwaterput.

Ook het Vlaamse Gewest geeft onder bepaalde 
voorwaarden een supplementaire premie.

De aanvraag dient u in vóór de aanvang van de 
werken met de formulieren die u kunt krijgen 
bij de woondienst (zie achteraan deze Infowij-
zer). Er moet een controleur van de stad Brug-
ge ter plaatse komen vóór de werken, om na 
te gaan of de werken nog niet zijn aangevat of 
uitgevoerd.
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De premie wonen boven winkels en inrichten studentenkamers

Beschrijving
Premie voor wie één of meerdere woongele-
genheden, ook studentenkamers, inricht op de 
verdieping(en) van handelspanden in nomina-
tief vastgelegde straten van de Brugse binnen-
stad. De toestand van de verdiepingen moet zo 
zijn dat de eventueel reeds bestaande woon-
gelegenheid niet voldoet aan de vereisten qua 
veiligheid, gezondheid en comfort.
Behoudens verlenging geldt de premieregeling 
tot eind 2013.

Aanvraagvoorwaarden
1. Om voor de premie in aanmerking te 

komen moeten de panden gelegen zijn in 
een van de volgende straten:
Academiestraat, Braambergstraat, 
Breidelstraat, Burgstraat, Dijver, 
Dweersstraat, Eekhoutstraat, Eiermarkt, 
Ezelstraat, Geldmuntstraat, Genthof, 
Gentpoortstraat, Gruuthusestraat, Guido 
Gezelleplein, Hallestraat, Hoogstraat, 
Huidenvettersplein, Jan van Eyckplein, 
Jozef Suvéestraat, Katelijnestraat, 
Kuipersstraat, Langestraat, 
Mallebergplaats, Mariastraat, Markt, 
Muntpoort, Noordzandstraat, Onze-Lieve-
Vrouwekerkhof-Zuid, Oude Burg, Park, 
Philipstockstraat, Predikherenstraat, 
Rozenhoedkaai, Simon Stevinplein, 
Sint-Amandsstraat, Sint-Jakobsstraat, 
Sint-Salvatorskerkhof, Smedenstraat, 
Steenstraat, Stoofstraat, ‘t Zand, 
Vismarkt, Vlamingstraat, Vrijdagmarkt, 
Walplein, Walstraat, Wapenmakersstraat, 
Wijngaardstraat, Wollestraat en 
Zuidzandstraat.

2. Volgende werken komen in aanmerking 
voor een premie:

• het realiseren van een afzonder-
lijke, rechtstreekse toegang tot de 
verdieping(en)

• het installeren van sanitair, elektrici-
teits-, gas- en waterleiding

• het vernieuwen van de dakbedekking 
op voorwaarde dat deze werken van 
direct nut zijn voor de woongelegen-
heid (-heden)

• het vernieuwen van goten komt voor 
de premie in aanmerking indien ook 
de dakbedekking - van direct nut 
voor de woongelegenheid (-heden) - 
wordt vernieuwd

• het isoleren van de dakverdieping 
komt voor de premie in aanmerking 
indien er onderdakplaten aanwezig 
zijn en enkel voor het gedeelte dat 
van direct nut is voor de woongele-
genheid (-heden)

• de aansluiting op het openbaar riole-
ringsnet

• voor studentenkamers gaat het om 
de werken die noodzakelijk zijn om 
te voldoen aan de normen die ge-
steld zijn in de politieverordening die 
de (ver)huur van kamers regelt.

Onderhouds-, herstellings- en verfraai-
ingswerken komen niet in aanmerking 
voor de toekenning van de premie. Voor 
het verbouwen en/of opsplitsen van be-
staande woongelegenheden wordt even-
min een premie toegekend.
Ook bij het inrichten van studentenkamers 
worden onderhouds-, herstellings- en 
verfraaiingswerken niet voor de premie 
aanvaard.
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3. De werken worden uitgevoerd in overeen-
stemming met de relevante reglementaire 
voorschriften en/of politieverordeningen. 
De ingerichte woongelegenheid en/of 
studentenkamer moet voldoen aan de de-
cretale en reglementaire normen inzake 
kwaliteit, gezondheid en veiligheid. Een 
woongelegenheid moet tevens voorzien 
zijn van afzonderlijke meters voor het 
opnemen van het gas-, elektriciteits- en 
waterverbruik.

4. De premie kan toegekend worden aan 
de aanvrager in zijn hoedanigheid van 
eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker of 
huurder van het handelspand.

Bij een aanvraag vanwege een huurder 
moet uit een voor te leggen bewijsstuk 
blijken dat de eigenaar, erfpachter of 
vruchtgebruiker:

• instemt met de uit te voeren werken
• voor een periode van 9 jaar afziet van 

elke huurverhoging of vergoeding op 
grond van de uit te voeren werken 
hetzij voor het creëren van één of 
meerdere woongelegenheden, hetzij 
voor het inrichten van één of meer-
dere studentenkamers

• instemt met de in punt 5) vermelde 
modaliteiten van terugvordering van 
de ‘premie woongelegenheden en/of 
studentenkamers’.

5. Terugvordering premie
• bij woongelegenheden:

de premie wordt teruggevorderd 
wanneer de woongelegenheid bin-
nen een termijn van 5 jaar vanaf de 
definitieve toekenning van de premie 
door het college van burgemeester 
en schepenen (CBS), wordt verkocht, 
een andere woonbestemming krijgt 
of leeg komt te staan. Leegstand 
van de woongelegenheid blijkt uit de 
opname in de stedelijke inventaris 
van woningen en gebouwen.

• bij studentenkamers:
de premie wordt teruggevorderd 
wanneer de ruimte waarin de stu-
dentenkamer is ingericht binnen een 
termijn van 5 jaar vanaf de defini-
tieve toekenning van de premie door 
het CBS, een andere bestemming 
krijgt en/of wanneer het pand waarin 
de studentenkamer werd ingericht 
wordt verkocht.
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Aanvraag- en toekenningsprocedure
U dient uw aanvraag in bij het CBS vóór de aan-
vang van de werken, met een formulier dat u 
kunt krijgen in de Woondienst (zie achteraan 
deze Infowijzer).

Na het indienen van de aanvraag vóór de wer-
ken komt een stedelijke bouwcontroleur langs 
om na te gaan of u voor de premie in aanmer-
king komt.
Weigering van medewerking aan dergelijk on-
derzoek brengt verval van het recht op een 
premie met zich mee.

De werken mogen slechts aanvangen na het 
principieel akkoord van het CBS voor het toe-
kennen van de premie.
 
De premie wordt berekend, definitief goedge-
keurd en uitbetaald op basis van een kopie van 
de officiële factu(u)r(en) van de aannemer(s) 
en/of van de aankoopfacturen van de materi-
alen die de aanvrager indient. Deze facturen 
moeten voldoende gedetailleerd zijn om een 
correcte berekening van de premie mogelijk te 

maken. Dat is zeker zo wanneer er werken uit-
gevoerd zijn aan het handels- én aan het woon-
gedeelte/studentenkamergedeelte.

Na het indienen van de facturen komt de bouw-
controleur opnieuw langs om na te gaan of de 
werken uitgevoerd zijn en voldoen aan de gel-
dende voorschriften. Het kan zijn dat bepaalde 
facturen of delen ervan niet voor een premie 
in aanmerking komen. De premie wordt bere-
kend. Het CBS beslist over de definitieve toe-
kenning van de premie. U krijgt een brief met 
de beslissing.

Het niet verstrekken van de nodige gegevens 
voor controle, het opgeven van onjuiste ge-
gevens of het aanrekenen van te hoge prijzen 
kan het verval van het recht op de premie of 
de beperking van het premiebedrag met zich 
meebrengen. 

Het CBS beslecht alle betwistingen in verband 
met de bepalingen van dit reglement, zonder 
mogelijkheid tot beroep.
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Premiebedrag
Woongelegenheden:
Het bedrag van de premie is vastgesteld op 
40% van de kostprijs van de uitgevoerde en 
voor de premie aanvaarde werken en/of van de 
aankoop van materialen (inclusief btw). De pre-
mie blijft beperkt tot een maximaal bedrag van 
7.500 euro per gerealiseerde woongelegenheid 
en tot 15.000 euro per pand.

De kosten van de werken en/of de materialen 
moeten ten minste 3.000 euro (inclusief btw) 
bedragen om voor de premie in aanmerking te 
komen.

De maximaal in aanmerking komende kost-
prijs bedraagt 4.000 euro voor de installatie 
van sanitair, 5.875 euro om de dakbedekking 
te vernieuwen, 5.000 euro om de elektriciteit te 
vernieuwen en 10.000 euro om een afzonder-
lijke toegang tot de verdieping(en) te maken.

De premies zijn niet cumuleerbaar met an-
dere stedelijke premies als het om dezelfde 
werken gaat.

Studentenkamers:
Voor studentenkamers bedraagt het premie-
percentage 40%. Voor de premie komen alle 
werken in aanmerking die noodzakelijk zijn om 
te voldoen aan de voorwaarden en de eisen van 
de politieverordening ter zake.
De premie kan oplopen tot maximaal 1.000 
euro per studentenkamer.

De premies zijn niet cumuleerbaar met an-
dere stedelijke premies als het om dezelfde 
werken gaat.
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De restauratiepremie

Beschrijving
U heeft recht op een premie bij de restauratie 
van kunsthistorisch en/of stadslandschappelijk 
merkwaardige gebouwen of gedeelten ervan. 

Voorwaarden
U bent eigenaar, vruchtgebruiker of erfpacht-
houder van een kunsthistorisch en/of land-
schappelijk merkwaardig gebouw dat niet be-
schermd is.
U verbindt er zich toe een authentieke akte te 
laten opstellen waarbij u een ‘erfdienstbaar-
heid non-modificandi’ vestigt op het gebouw. 
Deze laatste voorwaarde geldt enkel als de 
premie gelijk is aan of groter dan 6.250 euro. 
Die akte houdt onder meer in dat de premie-
aanvrager de bestemming van het gebouw niet 
mag wijzigen en het gebouw zorgvuldig moet 
onderhouden.

Het restauratiedossier moet goedgekeurd zijn 
vóór de start van de werken.

Aanvraagprocedure
Doe navraag bij de dienst Ruimtelijke Orde-
ning, sector Unesco hoe u deze premie kan 
aanvragen (zie vooraan in de rubriek ‘Premies 
van Stad Brugge’).

Premiebedrag
De premie wordt toegekend na goedkeuring 
van de uitgevoerde werken, op basis van de 
ingediende en betaalde, gedetailleerde factu-
ren. Het premiepercentage bedraagt 50% als 
de restauratiewerken betrekking hebben op de 
merkwaardige delen van het gebouw die zicht-
baar zijn vanaf het openbaar domein.
De premie bedraagt 30% als het gaat om de 
inwendige constructieve gedeelten die merk-
waardig zijn om wetenschappelijke en kunst-
historische redenen. Eenzelfde premiepercen-
tage geldt voor delen van het gebouw, inclusief 
versieringen, die wetenschappelijk of kunst-
historisch van grote waarde zijn en vanuit het 
oogpunt van behoud of herstel een bijzondere 
zorg verdienen.

De maximale premie bedraagt 18.750 euro. De 
premie wordt teruggevorderd als het gebouw 
verkocht wordt binnen een termijn van 10 jaar 
volgend op de uitbetaling van de premie.
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De premie voor groendaken

Beschrijving
Een premie die dient voor de aanleg van een 
groendak op een woning of op andere gebou-
wen op het grondgebied van de stad Brugge, 
voor zover dit niet verplicht wordt door be-
staande wettelijke of reglementaire bepalin-
gen.

Aanvraagvoorwaarden
Het groendak bestaat minstens uit een vege-
tatielaag, een substraatlaag en een draineer-
laag. De vegetatie bestaat uit vetplanten, mos, 
gras en/of kruiden. Bij hellende daken is een 
draineerlaag niet noodzakelijk.

Premievoorwaarden
• De oppervlakte bedraagt minimaal 10 m². 

Voor elk groendak kunt u slechts één maal 
een toelage krijgen.

• De subsidie kan slechts toegekend worden 
voor vergunde of vergund geachte gebou-
wen, zoals bedoeld in de regelgeving be-
treffende ruimtelijke ordening. De uit te 
voeren handelingen bij de aanleg van een 
groendak, moeten overeenkomstig de re-
glementaire en wettelijke bepalingen ge-
beuren. In voorkomend geval moet tijdig 
een stedenbouwkundige vergunning aan-
gevraagd worden.

• Indien de aanvrager geen eigenaar is van 
het gebouw waarvoor de premie wordt 
aangevraagd, verklaart de eigenaar zich 
akkoord via medeondertekening van de 
aanvraag.

• De aanvrager stemt er mee in dat hij een 
afgevaardigde van de Stad zal toelaten de 
aanleg en de goede instandhouding van het 
groendak te controleren overeenkomstig 
de bepalingen van het reglement.

Aanvraagprocedure
De subsidieaanvraag is vóór de uitvoering van 
de werken in te dienen bij het college van bur-
gemeester en schepenen (CBS) op het daartoe 
bestemde aanvraagformulier (te krijgen in de 
Groendienst, zie vooraan de rubriek ‘Premies 
van Stad Brugge’).
Op het aanvraagformulier moet u verplicht vol-
gende gegevens vermelden:
• naam en adres van de aanvrager
• adres van het aan te leggen groendak
• een beschrijving van het groendak en van 

de elementen die tot de aanleg ervan be-
horen, verduidelijkt met schetsen van de 
opbouw, opgave van de voorziene beplan-
ting, technische documentatie en eventu-
eel foto’s van de locatie

• het aantal m² groendak en aanduiding op 
plan van de plaats op het dak.
Let op: Lichtkoepels, betegelde zones en 
dergelijke vallen buiten de oppervlaktebe-
rekening.

• een verklaring dat de aanvraag correct is 
ingevuld.

Het CBS stelt de aanvrager schriftelijk in ken-
nis van zijn principiële beslissing over de toe-
kenning van de toelage.
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Uitbetaling
Na uitvoering van de werken en wanneer het 
groendak over het geheel een duidelijk en vi-
taal groenaspect vertoont, stuurt de begun-
stigde de aanvraag tot uitbetaling naar het 
CBS. De aanvraag tot uitbetaling kan ten laat-
ste twee jaar na de principiële goedkeuring van 
het dossier ingediend worden. Op de uitbeta-
lingsaanvraag vermeldt hij de gerealiseerde 
groendakoppervlakte. De betalingsbewijzen en 
andere nuttige bewijsstukken met betrekking 
tot de aanleg (vb. foto’s) voegt hij hieraan toe.

De uitbetaling gebeurt na verificatie van de op-
pervlakte, van de uitvoeringswijze en van de 
staat van uitgroei. Het CBS kan de uitbetaling 
weigeren of geheel of gedeeltelijk terugvorde-
ren wanneer de bepalingen van dit reglement 
niet worden nageleefd. Na kennisgeving van de 
niet-naleving krijgt de aanvrager éénmalig zes 
maanden de tijd om de aanleg in overeenstem-
ming te brengen met de voorwaarden om de 
subsidie toch te verkrijgen of te behouden.

Na de aanvraag en de uitbetaling
De aanvrager verbindt zich er toe de aanleg uit 
te voeren conform de goedgekeurde aanvraag. 
Hij zal het groendak minimum 10 jaar lang in 
goede staat behouden. Mislukte of wegge-
kwijnde aanplantingen dienen vernieuwd te 
worden.

Premiebedrag
De premie bedraagt maximum 31 euro per 
vierkante meter aangelegd groendak.

Indien de aanlegkosten lager zijn dan 31 euro 
per vierkante meter (incl. btw), dan wordt het 
subsidiebedrag gelijkgesteld aan de werkelijke 
kostprijs. De kostprijs staaft u met bewijsstuk-
ken van de uitgevoerde werken of van uw aan-
kopen. Het premiebedrag is sinds 2011 beperkt 
tot 5.000 euro per aanvraag. De aanvragen 
komen in aanmerking volgens datum van ont-
vangst.
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Premies, toelagen en kortingen 
van andere overheden

Zonder volledig te willen zijn volgt hier een overzicht van de premies van de hogere overheden:

Provincie West-Vlaanderen
• West-Vlaams provinciaal planadvies duurzaam bouwen
Informeer hiervoor bij:
Informatiecentrum Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2
8000 Brugge
t 0800 20 021, f 050 40 74 75
www.west-vlaanderen.be

Vlaamse overheid
• de renovatiepremie
• de verbeterings- en/of aanpassingspremie
• de verzekering gewaarborgd wonen
Neem hiervoor contact op met:

Wonen West-Vlaanderen
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Sint-Michiels
t 050 24 82 50, f 050 24 82 05
www.bouwenenwonen.be
www.wonenvlaanderen.be

Federale overheid
• belastingvermindering voor energiebesparende investeringen
• 6% btw-tarief voor de renovatie van woningen ouder dan 5 jaar
Informeer hiervoor bij:

Het callcenter van Financiën
t 0257 257 57
www.fiscus.fgov.be
www.minfin.fgov.be
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Netbeheerder gas en elektriciteit
• kortingsbon koelkast of wasmachine
• tussenkomsten voor: condensatieketels, buitenmuurisolatie, dak- en zolderisolatie, 

hoogrendementsglas, vloer- en kelderisolatie, warmtepompen en zonneboilers
Neem hiervoor contact op met:

Eandis
Postbus 10020
2800 Mechelen
t 078 35 35 34
reg@eandis.be
www.eandis.be

Een overzicht over de premies van andere overheden is op het internet te vinden: 
www.premiezoeker.be.
 
Ook bij deze organisatie kunt u interessante informatie inwinnen:

Vlaams Energieagentschap (VEA)
Koning Albert-II-laan 20 bus 17
1000 Brussel
t 1700 (gratis)
f 02 553 46 01

www.energiesparen.be
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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
j. coens, stadssecretaris
burg 12, b-8000 brugge

SAMENSTELLING : 
woondienst
communicatiedienst

LAY-OUT

dienst pers en publicaties

EINDREDACTIE 
communicatiedienst
burg 11
8000 brugge
t 050 44 80 00
f 050 34 35 45
info@brugge.be
open: 
ma - vr van 8.30 u. tot 12.30 u. 
en van 14 u. tot 18 u.
zaterdag van 9 u. tot 12 u.
(uitgezonderd juli en augustus)

FOTO’S
stedelijke cel fotografie

Onze infowijzers staan ook op 
www.brugge.be

(Bestuur & beleid > Publicaties > Infowijzers)

Nog vragen?

woondienst
oostmeers 17
8000 brugge
t 050 44 85 39
f 050 34 64 67
woondienst@brugge.be

open: maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur
 dinsdag ook van 14 tot 18 uur


