
 

 

FORMULIER RENOCLICK-PREMIE 2022/2023 
VERSIE VAN 31 MAART 2022 

PAGINA 1 VAN 6 

 
FORMULIER  

RENOCLICK-PREMIE 
2022/2023 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

prime-renoclick-premie@environnement.brussels 
Leefmilieu Brussel – Dienst Projectbegeleiding 

Thurn & Taxis-site 
 

Havenlaan 86c/3000 
1000 Brussel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEBT U HULP NODIG BIJ DE ANALYSE VAN DE RELEVANTIE EN DE AMBITIE VAN HET PROJECT DAT U IN 
UW DOSSIER VOOR AANVRAAG VAN PREMIE(S) VOORSTELT? 

• SIBELGA begeleidt u:  renoclick@sibelga.be 

HEBT U EEN VRAAG OVER DE BEHANDELING VAN UW DOSSIER? 

• Onze dienst geeft u alle antwoorden:  prime-renoclick-premie@environnement.brussels 
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1.  VOORWERP VAN DE PREMIE(S)-AANVRAAG  
 
Gelieve aan te geven of het gaat om een aanvraag voor een premiebelofte (vóór de werkzaamheden) of voor een 
uitbetaling van een premiebelofte (met dossiernummer): 
 
¡ AANVRAAG VAN EEN PREMIEBELOFTE 

(alleen als het bedrag van de premie(s) > € 50.000 is) 
Verwachte einddatum van de 

werkzaamheden 
_ _ / _ _ / 20_ _  

¡ AANVRAAG VOOR UITBETALING VAN EEN PREMIEBELOFTE 
Dossiernr. zoals vermeld op het positief advies van Leefmilieu Brussel 

  
_ _ / _ _ _ _ _ _ 

2.  ONTVANKELIJKHEID EN TOELATING TOT RENOCLICK 
Vink aan: 

¡ Wij zijn een gemeentelijke of gewestelijke overheidsinstantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
¡ De renovatiewerkzaamheden betreffen een gebouw dat in aanmerking komt voor het Renoclick-programma op basis van het 
contact met Sibelga. Voeg het bewijs toe in BIJLAGE!  
¡ De renovatiewerkzaamheden betreffen een gebouw dat eigendom is van de overheidsinstantie en waarop een zakelijk recht rust. 
¡ De renovatiewerkzaamheden hebben betrekking op een gebouw waarvan de functie gelijkgesteld is aan tertiair, maar niet op 
een ziekenhuis, een universiteit of een woning. 
¡ De renovatiewerkzaamheden hebben betrekking op een gebouw dat gelegen is op het grondgebied van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.  
¡ De renovatiewerkzaamheden hebben betrekking op een gebouw dat ten minste 10 jaar oud is.  
¡ De facturen van het bedrijf dat de renovatiewerkzaamheden uitvoert/zal uitvoeren, zijn/zullen op naam van de aanvragende 
overheidsinstantie staan. 

3.  COÖRDINATEN 
Contactgegevens van de aanvrager (de begunstigde van de premie):  
¨ Dhr.     ¨ Mevr.    Naam  Voornaam  
Vertegenwoordiger van  
(naam van de rechtspersoon)  

Ondernemingsnummer  _ _ _ _ .  _  _  _  .  _  _  _  . 

Straat  Nr.  

Bus      

Postcode   Plaats  Land  

E-mail  Telefoon  

Alle correspondentie in verband met uw premieaanvraag zal persoonlijk worden gericht aan de aanvrager of aan een 
contactpersoon, zoals u hieronder kiest: 

 
Slechts één keuze mogelijk 

¡ E-mail naar aanvrager      ¡  Post aan de aanvrager         ¡  E-mail naar de contactpersoon (hieronder in te vullen) 

Gegevens van de contactpersoon:  
¡ Dhr.     ¡ 
Mevr.    

Naam  Voornaam  

E-mail  Telefoon  

4.  ADRES VAN DE WERKZAAMHEDEN 
Waar bevindt zich het pand waar de werkzaamheden zullen worden/werden uitgevoerd? 

¡ op het adres van de aanvrager: ga naar punt 5 
¡ op een ander adres: vul hieronder in 

 
Eén formulier in te vullen per werkadres 

Straat  Nr.  

Bus      

Postcode  Plaats  
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5.  FINANCIËLE GEGEVENS 
 

5.1 BELGISCH BANKREKENINGNUMMER VAN DE AANVRAGER 

IBAN-code:                        BE _ _ . _ _  _ _ . _ _  _ _ . _ _  _ _ 

 
¡ Bijgevoegd is een bewijs van eigendom van bovengenoemde rekening door middel van een kopie van een 
bankafschrift waarop de naam en het rekeningnummer van de aanvrager zijn vermeld (BIJLAGE!). 
 

 
5.2 BTW 
 
Trekt u de btw af voor de werkzaamheden waarop uw aanvraag  betrekking heeft? 

¡ JA   ¡ NEE      Zo ja, tot welk percentage:  ………….% 

 

 
5.3 EUROPESE DE-MINIMISVERORDENING 
 
 
Oefent u een economische activiteit uit in de zin van de Europese wetgeving (goederen of diensten op de markt 
aanbieden)* die in overeenstemming is met de Europese de-minimisverordening? 

¡ JA¡ NEE  Zo ja, gelieve het bedrag van de ontvangen steun over de laatste drie boekjaren (voortschrijdende 
jaren) op te geven: 

 
Werden bovengenoemde bedragen ontvangen in het kader van een DAEB**-activiteit?             ¡ JA ¡ NEE  

 
* Europese rechtspraak en Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
op de-minimissteun. 
** Europese rechtspraak en Verordening (EU) nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-
minimissteun verleend aan ondernemingen die diensten van algemeen economisch belang (DAEB) verrichten. 

 

6.  INLICHTINGEN OVER HET GEBOUW EN HET PROJECT 

¡ Gelijkgestelde bestemming:  … 

Bouwjaar van het gebouw:       _ _ _ EPB-vloeroppervlakte van het gerenoveerde gebouw (m2):    _ _ _ _  
 
Heeft u een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor uw werkzaamheden? 
¡ JA         ¡ NEE   Zo ja, uw dossiernummer:    SV /_ _ _ _ _ _ Datum aanvraag:  _ _ _ _ 

Zo ja, geef de aard van de werkzaamheden volgens het EPB-reglement: 

¡ Eenvoudige renovatie¡ Ingrijpende renovatie  ¡ Gelijkgesteld met nieuwbouw    

¡ Verbruik van het gebouw vóór renovatie (kWhEP/m2.jaar):   _ _ _ _ 

(Voeg in bijlage het energieverbruik toe dat vermeld is in het gegevensverzamelingsblad van SIBELGA Scanning 
indien beschikbaar, of dat uit de energieboekhouding (genormaliseerd primair energieverbruik voor 2019) of de 
waarde van het primaire energieverbruik uit het EPB-certificaat voor openbare gebouwen of uit de PLAGE. Of, als 
dit niet beschikbaar of niet aangepast is, de berekening door de EPB-software van de bestaande situatie 
(geprojecteerde-verslechterde situatie) (BIJLAGE!) 

¡ Verbruik van het gebouw na renovatie (kWhEP/m2.jaar):  _ _ _ _ 

(Voeg de berekening door de EPB-software bij van het geplande gebouw of na de werken (in een volledige 
methode die het mogelijk maakt over het PEV te beschikken). (BIJLAGE!) 

 

€ 
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¡ In hoeverre is het project afhankelijk van stedenbouwkundige beperkingen (gebouw geclassificeerd als 
erfgoed, in de inventarisatie van straatfronten, of met rooilijnen)?  

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

 

¡ Hoe bevordert het renovatieproject:   

§ De doelstelling om in 2040 koolstofneutraal te zijn? 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

 

§ De milieukwaliteit van de materialen (biogebaseerde materialen/embodied energy/CO2-opslag)? 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

 

§ De circulaire visie (de aanwezige materialen valoriseren door ze te hergebruiken in de renovatie zelf of in 
andere projecten)? 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

 

§ De mobiliteit (voetgangers, fietsenstalling, kleedkamers)? 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 

 

§ Water, biodiversiteit en ecosystemen? 

_ _ _ _ 

_ _ _ _ 
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7.  EEN OF MEERDERE BELOFTES OF UITBETALINGEN VAN RENOCLICK-PREMIES AANVRAGEN   
Controleer voor elke premie of uw werkzaamheden in aanmerking komen en aan de technische voorwaarden voldoen. 
 
Gelieve aan te kruisen voor welk(e) werk(en) een premie wordt aangevraagd, de bedragen te vermelden en in bijlage de 
bewijsstukken bij te voegen (alleen voor de premies die in deze aanvraag worden aangevraagd): 
 
Nr. Werken Hoeveelheid Prijs van de 

werken 
Berekening van het 

bedrag van gevraagde 
premie 

Bedrag van de gevraagde 
premie (EUR) 

1 Telling (75%; max. € 1000/telling)         

2 Gevelisolatie van buitenaf (75%; 
max. € 250/m² isolatie) 

        

3 Isolatie van de gevel van 
binnenuit (75%; max. € 120/m² per 
interieur behalve indien Uint=Uext 
==> dan €/m² gelijk aan exterieur (=€ 
250/m²)) 

        

4 Isolatie plat of hellend dak (75%; 
max. € 110/m² isolatie) 

        

5 Isolatie zoldervloer (75%)         

6 Vloerisolatie van bovenaf (75%; 
max. € 70/m² isolatie) 

        

7 Vloerisolatie van onderuit (75%; 
max. € 70/m² isolatie) 

        

8 Kozijnen (75%; max. € 500/m² kozijn 
(of beglazing indien kozijn behouden 
blijft)) 

        

9 Zonnewering aan de buitenkant 
(75%; max. € 220/m² beglazing) 

        

10 Ventilatie (75%; max. € 65/m² 
verwarmde oppervlakte) 

        

11 Blowerdoortest/ventilatiesysteem 
liftschacht (Blue Kit) (75%) 

        

12 Verwarming en koeling - 
Productie en afgifte (75%; max. € 
30/m² verwarmde oppervlakte) 

        

13 Groendak of waterbergend dak 
(75%; max. € 50/m² dakoppervlakte) 

        

14 Regenwatertank (75%)         

TOTAAL GEVRAAGD: ...........................................................EUR 
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Gelieve voor elke premiepost waarvoor u een uitbetaling vraagt, na te gaan of uw werkzaamheden in aanmerking komen en 
aan de technische voorwaarden voldoen, en volgende documenten bij te voegen: 
¡ De aanbesteding van de overheidsopdracht (BIJLAGEN!) 
¡ Kopie van het bestek (BIJLAGEN!) 
¡ De aankondiging van de gunning van de overheidsopdracht (BIJLAGEN!) 
¡ Het analyserapport van de aanbestedingen (BIJLAGEN!) 
¡ De offerte van de geselecteerde inschrijver(s) (=gedetailleerde offerte) (BIJLAGEN!) 
¡ Het PV van voorlopige oplevering (BIJLAGEN!) 
¡ De gedetailleerde saldofactuur (meetstaat) waarin wordt verklaard dat de betrokken werkzaamheden zijn voltooid. 
(BIJLAGEN!) 
¡ Een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en de geïnstalleerde materialen (BIJLAGEN!) 
¡ Foto's, genomen voor, tijdens en na de werkzaamheden (BIJLAGEN!) 

8.  HANDTEKENING EN VERBINTENIS VAN DE AANVRAGER:  
Ik, ondergetekende: 

¨ Dhr. ¨ Mevr. Naam  Voornaam  

o Verklaar kennis te hebben genomen van en aanvaard de ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RENOCLICK 
2022/2023 , en ook de TECHNISCHE VOORWAARDEN voor de werkzaamheden waarvoor een premie wordt 
gevraagd; 

o Verklaar op eer dat de kosten van de werkzaamheden waarvoor de premie wordt aangevraagd, niet worden 
gedekt door andere premies of subsidies, en dat zij niet het voorwerp zijn van dubbele financiering voor dezelfde 
uitgaven; 

o Verklaar dat alle gegevens in dit aanvraagformulier oprecht en waar zijn; 

o Geef Leefmilieu Brussel de toelating om de gegevens te verifiëren, indien nodig; 

o Verbind mij ertoe alle nodige documenten en gegevens betreffende de renovatie van het gebouw ter beschikking 
te stellen van Leefmilieu Brussel en in te stemmen met een bezoek ter plaatse om de in de premieaanvraag 
vermelde gegevens en de goede uitvoering van de werkzaamheden te controleren; 

o Verbind mij ertoe te zorgen voor transparantie bij het gebruik van de middelen en het onder de aandacht brengen 
van de actie en steun van de EU voor dit project overeenkomstig de richtlijnen van de Europese Commissie 
zoals doorgegeven door Brussel Internationaal;  

o Stem er in voorkomend geval mee in het ten onrechte ontvangen bedrag terug te betalen. 

 

 

Datum:      c c / c c / 20 c c 

Handtekening van de aanvrager 

 

 

 

 

 

 

Bescherming van persoonsgegevens:  
Uw gegevens worden door Leefmilieu Brussel verwerkt om te kunnen ingaan op uw premieaanvraag, overeenkomstig het 
besluit van 3 december 2020 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het uitvoeringsprogramma met 
betrekking tot de toekenning van financiële steun voor energie. Zij worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, waaruit 
geen identificeerbare gegevens worden afgeleid. 
Zij worden bewaard gedurende een periode van 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van uw aanvraag. 
 
U kunt uw gegevens inzien, verbeteren en verwijderen door contact met ons op te nemen (zie eerste pagina van het formulier). 
U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@leefmilieu.brussels) en in voorkomend 
geval een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel). 

 

 

 

 

  


