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Open Vld Zemst zet in op hernieuwbare energie.

Energietour Bart Tommelein houdt ook halt in
Zemst. Op 27 april zal de Vlaamse minister voor
Energie u een antwoord geven op al uw
energievragen. Breng ook uw jaarlijkse afrekening
(energiefactuur) mee!
Vindt u uw energiefactuur ook een kluwen
van info waar u niet uitgeraakt? Twijfelt u
aan zonnepanelen op uw dak of vraagt u
zich af wat de gevolgen zullen zijn van de
intrede van de ‘slimme’ meter? Zijn elektrische wagens al een waardige vervanger voor uw dieselwagen enz.?
De laatste jaren is het thema ‘energie-efficiëntie en hernieuwbare energie ’ zowel
op beleidsniveau als bij veel Vlamingen
thuis een belangrijk gespreksonderwerp
geworden. Nu het thema prioritair op de
agenda staat, rijzen ook de vragen. Op

deze vragen zal Vlaams minister van o.a.
Energie, Bart Tommelein, een antwoord
proberen te geven tijdens zijn Energietour
door Vlaanderen.
Op vraag van Open Vld Zemst en in samenwerking met Open Vld Regio Vilvoorde zal Bart Tommelein met zijn Energietour ook halt houden in Zemst en dit op
donderdag 27 april. Hiernaast kunt u alle
nuttige informatie terugvinden.
Vergeet zeker niet uw jaarlijkse afrekening
(energiefactuur) mee te nemen!

Praktische info:
Donderdag 27 april
2017 om 19u
d’ Oude School
Damstraat 49 - Weerde
Ruime parking
aan de overkant

Voor jonge gezinnen die een eigen stekje
willen bouwen is elke premie welkom.
Zo zijn er voor nieuwbouwwoningen ook
energiepremies waarop men een beroep
kan doen. Hieronder een kort overzicht.

Nieuwe premies
vanaf 2017
Burenpremie: Als minstens tien
woningen in één gemeente of
wijk een energierenovatie ondergaan, kan men per woning bij de
netbeheerders een premie aanvragen van maximaal 400 euro.
Alle gemaakte kosten komen
in aanmerking. De premie komt
bovenop de bestaande premies
voor energiebesparende maatregelen.
Totaalrenovatiebonus: Voor wie
investeert in drie of meer energiebesparende
maatregelen
binnen een periode van vijf jaar.
Hoe meer maatregelen worden
gecombineerd, hoe hoger de bonus.
BESCHERMDE KLANTEN
Iedereen die recht heeft op het
sociaal tarief voor elektriciteit
en aardgas komt in aanmerking
voor extra voordelen of extra
hoge premies.

Jong VLD Zemst geeft
tips voor jonge
gezinnen die starten
aan hun nieuw
avontuur: bouwen!

PREMIES IN NIEUWBOUWWONINGEN (NA 1/1/2006):
Zonneboiler of warmtepomp: Via netbeheerder voor nieuwbouwwoning waarvoor bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31/12/2013 (zie verder).
E-peilpremie: Voor bouwaanvragen
t.e.m. 31/12/16 premie van 1.800 euro
voor woningen met E-peil van max. E20
en 50 euro extra voor elke verbetering
van E-peilniveau. Voor appartementen
met E-peil van max. E20 premie van 800
euro en 30 euro extra voor elke verbetering.
Korting onroerende voorheffing: U
ontvangt automatisch een korting op
onroerende voorheffing indien de woning een E-peil heeft (afhankelijk van het
bouwjaar van de woning). Deze schommelt tussen een korting van 50% en een

Jongeren moeten
geïnformeerd en
gestimuleerd worden om de
juiste energiepremies te
gebruiken. Dit is goed voor
hun portemonnee en
de toekomst.

volledige vrijstelling.
Burenpremie: Als minstens tien woningen in één gemeente of wijk een energierenovatie ondergaan, krijg je per woning
maximaal 400 euro voor de ondersteuning (door een architect, projectbegeleider,...). De premie komt bovenop de bestaande premies en wordt uitbetaald via
de netbeheerder.

Gemeentelijke
gebouwen energie
neutraal maken
Een overheid of gemeente zegt maar al te
vaak wat wij als inwoners kunnen doen om
energiezuinig te wonen. Maar zelf zouden
zij ook kunnen investeren om hun eigen gebouwen zelf hun energie te laten opwekken
en dus energieneutraal te maken. Denken
we maar aan scholen, het GC De Melkerij,
het gemeentehuis, sportcentra,… “Het gemeentebestuur zou het goede voorbeeld
kunnen geven en zelf kunnen investeren
in zonnepanelen of andere energieopwekkende maatregelen. Dit zou een investering
zijn waar al de Zemstenaars uiteindelijk de
vruchten van zullen plukken omdat de kosten zullen dalen”, aldus Luk Van Biesen.

PREMIES IN BESTAANDE
WONINGEN (VOOR 1/1/2006):
1) Zonneboiler: Premie van maximaal
2.750 euro en 50% van de factuur. Deze
premie daalt in 2017 en 2018 naar maximaal 40%.
2) Dak- of zolderisolatie: Voor isolatie van de hoogste warmteweerstand,
uitgevoerd door erkende aannemers,
geven netbeheerders premies van 6-8
euro/ m2. Voert u de werken zelf uit: 3-4
euro/ m2. De individuele premies dalen
licht in 2017, maar er komt wel een totaalrenovatiebonus voor wie meerdere
werken laat uitvoeren. De belastingvermindering dooft uit. Wie er nog van wil
genieten betaalt dit jaar nog een voorschot en laat de werken ten laatste in
2017 uitvoeren.
3) Muurisolatie: Netbeheerders geven
een premie van 15 euro/m2 voor de isolatie van uw buitenmuren en 6 euro/m2
voor spouwmuurisolatie. Nieuw vanaf
2017: wie gevels van binnenuit isoleert:
15 euro/ m2. Vanaf 2018 daalt de premie
spouwmuurisolatie tot 5 euro/m2.
4) Hoogrendementsglas: Wie zijn enkele of dubbele beglazing laat vervangen

Volgens Luk Van Biesen moet de gemeente
zelf ook energieneutraal zijn.
door hoogrendementsglas of drievoudige beglazing kan een premie krijgen
van 12 of 15 euro/m2. Vanaf 2017 krijg je
voor de plaatsing van hoogrendementsglas een premie van 10 euro/m2.
5) Combipremie raam/muur: Wie ramen door hoogrendementsglas vervangt
én zijn buiten- of spouwmuren isoleert,
kan bij de netbeheerder een combipremie aanvragen. Premies voor muurisolatie blijven dezelfde maar voor hoogrendementsglas zijn ze viermaal zo hoog.
Afhankelijk van het soort vervanging en
de isolatiewaarde bedraagt de premie
maximaal 1.680 of 2.100 euro. Vanaf
2017: enkel nog als de eerste investering
reeds in 2016 werd gefactureerd en de
eindfactuur voor 2017 is.
6) Vloer- of kelderisolatie: Netbeheerders kennen een premie toe van 6 euro/
m2 voor plaatsing door een erkende
aannemer.
7) Warmtepomp: Tot 1.700 euro afhankelijk van rendement en vermogen.
Wordt vanaf 2017 uitgebreid: voor geothermische warmtepomp 4.000 euro,

‘Investeren in
hernieuwbare energie is
een kerntaak voor de
gemeente. Wĳ, liberalen,
maken hiervan
een prioriteit

voor lucht- en waterwarmtepomp 1.500
euro, voor hybride lucht- en waterwarmtepomp 800 euro en voor lucht-warmtepomp 300 euro. Premies met een max.
van 40% van factuur. De premie zal verdubbeld worden als de nieuwe waterpomp ter vervanging is van elektrische
verwarming of als de woning in een gebied zonder aardgasnet is gelegen.
Energielening:
Om energiebesparende investeringen te
financieren kan u via EOS een energielening afsluiten voor max. 10.000 euro
terug te betalen binnen 5 jaar aan 2% en
0% voor kwetsbare gezinnen. Vanaf 2017
wordt dit max. 15.000 euro terug te betalen binnen 8 jaar. Via 3WPlus Energie
kan u ook een energiescan laten uitvoeren. Meer info via www.3wplus.be of bel
02./451.53.85.

ENERGIETOUR
met Vlaams minister van Energie

Haal je agenda
boven en noteer
alvast onze volgende
activiteiten:

BART TOMMELEIN

Kan mijn energiefactuur omlaag?
Hoe leg ik zonnepanelen op het dak van een ander?
Moeten die windmolens nu écht?

Krijg het antwoord op deze en andere vragen!
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• Op Pinkstermaandag organiseren we traditiegetrouw
een Hapje & Tapje tijdens de
jaarmarkt. Kom langs in de
tuin van Luk Van Biesen voor
lekkere oesters of het streekproduct pensen met appelmoes. Ook onze Barista zal
weer van de partij zijn met
overheerlijke koffie.

D’ Oude School
Damstraat 49
1982 Zemst

contactpersoon: jurgen@lukvanbiesen.be, 0494 18 55 95

Breng gerust uw jaarafrekening mee,
onze energie-adviseurs kijken dan na waar u kan besparen
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• Zaterdag 3 juni: Kaartavond
Jong Vld met een prijs per tafel. Een gezellige kaartavond
voor jong en oud! Welkom
vanaf 18u in de Kloosterstraat
2, Zemst.

• Zondag 11 juni is het vaderdag, maar ook Open Vld familierestaurant! Vanaf 11u30
leggen wij jullie culinair in de
watten in de voetballokalen
van KCVV Elewijt! De afwas
nemen we er met plezier bij.

Ja, Open Vld
geeft me goesting
in de toekomst!
Ik word lid via www.openvld.be
rubriek ‘Word Lid’
of via een brief naar Open Vld,
Melsensstraat 34, 1000 Brussel
Een antwoord op bijkomende
vragen, krijg ik via
info@openvld.be

Steun Open Vld Zemst en word lid!
Al uw ideeën voor de toekomst zijn welkom.
Alles is mogelijk met uw steun, welke cruciaal is voor ons!
Word daarom vandaag nog lid van Open Vld Zemst door slechts 10 euro
over te schrijven (BE37 3100 7101 7628). Vermeld zeker naam & adres.

