Doorverwijzing naar het EnergieK Woonloket
Mee te brengen documenten:
Om premies aan te vragen:
o kopie van de facturen van de uitgevoerde werken -gedetailleerde omschrijving op de
factuur of bijlage door de aannemer !
o foto’s van voor en na de werken
o aanslagbiljet belastingen inkomsten 2 jaar geleden. Bijvoorbeeld: u doet uw aanvraag in
2020 voor een premie dan brengt u aanslagbiljet 2019 inkomsten 2018 mee.
o bewijs van invaliditeit FOD
o EAN-Code elektriciteit (voor de premies van Fluvius)
o Attest van aannemer (voor de premies van Fluvius)
Inschrijving voor een SVK:
o kopie identiteitskaart
o Huurcontract
o bewijs inkomen laatste 6 maanden van alle inwonende personen van +18, geen
bankafschriften wel attest van de uitbetalingsinstelling.
Bijvoorbeeld attest leefloon, attest materiële opvang, attest ziekte uitkering, attest
werkloosheid, loonbrieven.
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Indien van toepassing:
getuigschrift school of attest Nederlands of bewijs inschrijving Nederlandse les
bewijs inburgering
bewijs woningnood: bewijs dakloosheid, opzegbrief huisbaas of vonnis uithuiszetting,
transit- of crisiswoning, opname in psychiatrisch centrum, opvang bij vrienden…
bewijs echtscheiding (opstart, vonnis,…)
bewijs van invaliditeit
bewijs collectieve schulden
Vonnis co-ouderschap

Inschrijving voor een SHM:
o kopie identiteitskaart
o bewijs inkomen laatste 3 maanden van alle inwonende personen van +18.
Geen bankafschriften wel attest van de uitbetalingsinstelling.
Bijvoorbeeld attest leefloon, attest materiële opvang, attest ziekte uitkering, attest
werkloosheid, loonbrieven.
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Indien van toepassing:
getuigschrift school of attest Nederlands of bewijs inschrijving Nederlandse les
bewijs inburgering
bewijs van invaliditeit
bewijs collectieve schulden
Vonnis co-ouderschap
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Aanvraag Huursubsidie
o Attest installatiepremie OCMW
o Nieuw huurcontract
o Indien handicap van u of gezinsleden attest FOD
o Meerderjarige kinderen? Bewijs/ Attest ontvangen kinderbijslag
Energie: V-test
o afrekening gas & elektriciteit
Energielening
o Een kopie van de identiteitskaart recto-verso van uzelf en uw partner
o Een kopie van de loonfiches van uzelf en uw partner van de laatste 3 maanden
o Indien pensioengerechtigd, een kopie van de rekeninguitreksels van de laatste 3 maanden
waarop het pensioen gestort wordt.
o Een kopie van het aanslagbiljet personenbelasting, van u en van uw partner:
- Het meest recente aanslagbiljet
- Het aanslagbiljet van het derde jaar dat aan de aanvraagdatum voorafgaat
(bijvoorbeeld: aanvraag 2020 → aanslagjaar 2018 - inkomen 2017)
o Een klever van het ziekenfonds
o Een kopie van de meest recente eindafrekening elektriciteit
o Een kopie van de meest recente eindafrekening aardgas (indien van toepassing)
o Een kopie van de facturen over de laatste 12 maanden voor stookolie (indien van
toepassing)
o Een kopie van de gedetailleerde prijsofferte van de uit te voeren werken
o Documenten die staven dat u in aanmerking komt voor een renteloze lening:
- Document beschermde afnemer
- Een leefloon OCMW
- Een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
- …
Indien van toepassing:
o Voor een lening voor zonnepanelen: verklaring op eer
o Voor een lening voor een energiezuinig huishoudtoestel: een energiescan met de
aanbeveling voor de aan te kopen toestellen
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