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           De Vlaamse energielening 

 

Wat?  
 
 
 
 
 
Voorwaarden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 wplus  verstrekt goedkope energieleningen voor 

energiebesparende maatregelen aan de woning. De goedkope 
energieleningen worden aangegaan voor een bedrag tot 10.000 € 
met een maximale rentevoet van 2% of zelfs 0% (voor een 
specifieke doelgroep), terug te betalen op maximum 5 jaar. 

   
 

 Iedereen kan een energielening krijgen voor een woning die 
hij/zij bewoont of verhuurt. Het moet gaan over een 
hoofdverblijfplaats.  

 De woning bevindt zich op het grondgebied van een 

gemeente in Halle-Vilvoorde met wie een overeenkomst 

afgesloten werd. 

 De werken worden uitgevoerd door een geregistreerde 

aannemer 

 De lening wordt aangegaan per woning 

Men kan maximaal 10.000 euro lenen. Het geleende bedrag moet op 
vijf jaar tijd terugbetaald worden. De intrest bedraagt maximaal 2%, 
bepaalde doelgroepen komen in aanmerking voor een renteloze 
lening (0% intrest): 

1. personen die recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1) 

2. personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 
16.965,47 euro, dat verhoogd mag worden met 3.140,77 euro 
per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 
september 2013) 

3. personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun 
verwarmingsfactuur niet kunnen betalen 

4. personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor 
gas en elektriciteit niet kunnen betalen 

5. eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal 
verhuurkantoor (SVK) aan personen uit bovenstaande 
doelgroepen. 

Personen uit bovenstaande doelgroepen 1, 2, 3 of 4 kunnen 
bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken 
moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer 
te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te 
vragen. 



                                                   

 
 

 Intergemeentelijke samenwerking ‘Woonbeleid Zennevallei’  
A. Demaeghtlaan 30 – 1500 Halle (Sociaal Huis)    02/361 16 16 

Pastorijstraat 21 -1600 Sint-Pieters-Leeuw  (Gemeentehuis)   02/371 22 68 
 

 

 

 

 
 
Welke 
werken? 
 

 

 

 

Werken die in aanmerking komen: 

1. Dak- of zoldervloerisolatie. 
2. Hoogrendementsglas, -deuren, en -poorten. 
3. Muurisolatie. 
4. Vloerisolatie. 
5. Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met 

andere maatregelen). 
6. Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D. 
7. Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, 

warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, …). 
8. Zonneboiler, warmtepompboiler of ander zuinig systeem voor 

sanitair warm water. 
9. Vervanging van lichtarmaturen en lampen (voornamelijk in de 

gemene delen van appartementsgebouwen). 
10. Energieaudit (in combinatie met een van de vorige 

maatregelen) 
11. het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde 

dat o.a. het dak goed is geïsoleerd).  
12. Aanvragers uit kwetsbare doelgroepen kunnen de lening 

eveneens aanvragen voor energiezuinige huishoudtoestellen 
(koelkast, diepvriezer, wasmachine), telkens met energielabel 
A+ of beter. De noodzaak moet dan wel eerst worden 
aangetoond door een energiescan. 

 
 

Aanvraag? Enkel op afspraak: ontvangdagen Halle: Elke 2e en 4e 

dinsdagvoormiddag van 9u-12u in het sociaal huis  

A. Demaeghtlaan 30, 1500 Halle 

Contact: Katrien Vervloet 

Tel.: 02/451 53 84 

GSM: 0493/51.17.65 

katrien.vervloet@3wplus.be 

 

  

Meer info http://www.3wplus.be/energielening/index.php 
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