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Versie september 2016                                   

Woonpremies in Gent:  

Wijzigingen, aandachtspunten 
en correcties 

 
In de brochure ‘Woonpremies in Gent’ vindt u een overzicht van alle 
woonpremies waar u aanspraak op kan maken. Deze brochure 
wordt elk jaar geactualiseerd. Wij gaan hierbij heel zorgvuldig te 
werk. 
 
Regelmatig zijn er echter wijzigingen in de premievoorwaarden 
nadat onze brochure gedrukt is. Deze wijzigingen zijn dan niet 
opgenomen in de huidige editie.  
 
Om u toch zo goed mogelijk te informeren, vermelden we in deze 
bijlage de wijzigingen waar Dienst Wonen van op de hoogte is.  
Wij kunnen niet garanderen dat dit overzicht volledig is.  

 
In dit overzicht zijn de premies genummerd zoals in de huidige editie van onze brochure.  
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen wijzigingen in de premievoorwaarden, aandachtspunten, 
en correcties op de informatie in onze huidige brochure. 
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3. Subsidie Wijk In de Steigers 

Wijziging vanaf 1 oktober 2016 
 
Pagina 8: inkomenscategorieën   
Er staat categorie 1, 2 en 2. Dat moet categorie 1, 2 en 3 zijn.  
 
Pagina 10: tabel subsidieschijven 
Er staat categorie 1, 1 en 1. Dat moet categorie 1, 2 en 3 zijn.  
 
Inhoudelijk:  
 
Pagina 9:  
A. Bestrijding van vochtproblemen: 
Twee werken toegevoegd 
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4) herstelling/vernieuwing ten gevolge van waterinfiltratie aan het hellend of plat dak: 

 vernieuwen/herstellen van de dakgoten  

 vernieuwen/herstellen van de regenwaterafvoer 

 herstellen of afbraak van het bovendakse deel van een schouw (cementering, 
loodslabben, deksteen) 

 herstellen aansluitingen, slabben en dakranden 

 vernieuwing dakdoorgangen 

5) herstelling/vernieuwing ten gevolge van waterinfiltratie doorheen buitenmuren: 

 waterdichte cementering of bepleistering langs de buitenzijde 

 kleurloze hydrofuge 

 behandelen en/of herstellen van de gevelopbouw en/of gevelafwerking 
(professionele reiniging, hervoegen, zandstralen, mechanische reiniging, …) 

 behandelen van zwammen, schimmels en soortgelijke aantasting door vocht door 
een gespecialiseerde firma. 

 
Pagina 10:  
D. Installatie van elementair sanitair 
Eén werk toegevoegd  

4) plaatsen van structurele ventilatietechnieken 
 

Pagina 11:  
6. Hoe en wanneer aanvragen 
Uiterste aanvraagdatum voor een aanvraag is aangepast: 

 voor de uitvoering van de werken is het nu 31/12/2017 in plaats van 30/06/2017 

 na de uitvoering van de werken is het nu 30/06/2018 in plaats van 31/12/2017 
 
 

13. Belastingvermindering voor dakisolatie 
 
Aandachtspunt 
P39. 
Facturen betaald in 2017 zouden niet meer in aanmerking komen. Er komt wel een 
overgangsmaatregel.  Meer informatie is er nog niet gekend.    
 
 
 
Wij hebben deze informatie met de grootste zorg verzameld. De gegevens kunnen recent licht gewijzigd zijn. Het is de 
verantwoordelijkheid van de aanvrager om de juistheid van de gegevens na te gaan bij de premieverstrekker vooraleer een 
beslissing te nemen, ook indien de premie uitgaat van Stad Gent. Stad Gent is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid 
of geschiktheid van de verstrekte informatie voor welk gebruik dan ook.  

 


