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1. Subsidiebedragen bij het uitvoeren van maatregel F – afstellen van 
de stookplaatsen 

• subsidies worden gegeven voor:  

• Afstellen verwarmingsinstallatie: dit zijn de werken, vermeld in de verplichte 
checklist, die je hier kan downloaden.  

• Max. 500 euro als 18/4/2017 ≤ facturatiedatum ≤ 30/6/2017 

• Max. 400 euro als 01/7/2017 ≤ facturatiedatum ≤ 31/10/2017 

• 0 euro als de documenten naar GO!CD later dan 31/10/2017 opgestuurd 
worden 

• Bijkomend, voor minstens 1 maatregel, vermeld in verwarmingsaudit (maar enkel 
als het vermogen van de stookplaats > 100 kW) 

 
2. Benodigde documenten, in te dienen bij GO!CD voor subsidiëring 

van de maatregel ‘afstelling van stookplaatsen’ 

2.1. Voor het bekomen van de subsidie van max. 400 of 500 euro (voor het 
afstellen) 

 

Benodigde documenten: 

1. Facturen, die per stookplaats opgesteld worden (een stookplaats kan eventueel meerdere 
stookketels bevatten). Elke factuur bevat: 

o Een facturatiedatum 
o Naam en adres van de technicus (we moeten namelijk kunnen controleren dat de afstelling 

door een erkend brandertechnicus gebeurd is) 
o Naam en vestigingsplaats van de school 
o De EAN van de gasaansluiting die de stookplaats voedt 
o Het gebouwnummer (volgens het FMIS) waar de stookplaats in aanwezig is 
o Identificatie van de stookplaats 
o Verklaring op eer van de technicus dat de verplichte checklist correct en positief werd 

uitgevoerd. De checklist kan je hier downloaden. De checklist zelf moet je niet sturen naar 
GO!CD maar hou je in de scholengroep. Hij kan later opgevraagd worden door GO!CD in het 
kader van een steekproefsgewijze controle. 

o De factuur dient duidelijk de kost per stookplaats voor de afstelling te bevatten. 

Afstellen van stookplaatsen 
– maatregel F Klimaatplan 

INFRA/Team Kennis 
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Bij het aanstellen van de technicus (door de SGr) voor het uitvoeren van het onderhoud moet 
de  controle gebeuren dat deze een erkenningsnummer heeft. Dit erkenningsnummer moet ook 
opgegeven worden in de checklist. 

2. Eén IC-verzamelfactuur met 1 lijn (CODA: ‘regel’) per factuur per stookplaats MET domeincode, 
kostenplaats en met het bedrag per stookplaats (max 500/400 euro per stookplaats wordt 
gesubsidieerd) 

 

2.2. Voor het bekomen van de bijkomende subsidie van max. 1000 euro (voor het 
uitvoeren van maatregelen uit de verwarmingsaudit): enkel als het vermogen 
van de stookplaats > 100 kW. 

Om de bijkomende subsidie van max. 1000 € te bekomen moet ook het afstellen uitgevoerd zijn! 
 
Benodigde documenten: 
 

3. Facturen, die per stookplaats opgesteld worden (een stookplaats kan eventueel meerdere 
stookketels bevatten). Elke factuur bevat: 

o Een facturatiedatum 
o Naam en adres van de technicus (we moeten namelijk kunnen controleren dat het 

uitvoeren van de maatregel uit de verwarmingsaudit door een erkend brandertechnicus 
gebeurd is) 

o Naam en vestigingsplaats van de school 
o De EAN van de gasaansluiting die de stookplaats voedt 
o Het totale vermogen van de stookplaats (= som van de vermogens van de stookketels) (dit 

wordt niet vereist opgegeven te worden bij de subsidieaanvraag voor de afstellingswerken) 
o Het gebouwnummer (volgens het FMIS) waar de stookplaats in aanwezig is 
o Identificatie van de stookplaats 
o Omschrijving van de uitgevoerde maatregelen (minstens één) uit de verwarmingsaudit 
o De factuur dient duidelijk de kost per stookplaats voor de werken, aanbevolen in de 

verwarmingsaudit, te bevatten. Niet alle aanbevelingen moeten uitgevoerd, maar slechts 
minstens één. 

MERK OP: de informatie van de facturen van nummer 3 mag voorkomen op de facturen van 
nummer 1. Er moeten dus GEEN 2 sets van facturen aangeleverd worden. 

Merk op: Bij het aanstellen van de technicus (door de SGr) voor het uitvoeren van het 
onderhoud moet de  controle gebeuren dat deze een erkenningsnummer heeft. Dit 
erkenningsnummer moet ook opgegeven worden in de checklist. Wettelijk verplicht onderhoud 
en reiniging dient uitgevoerd te zijn/worden door een erkend brandertechnicus om in 
aanmerking te komen voor subsidie. De audit dient uitgevoerd te zijn/worden door een erkend 
technicus verwarmingsaudit. 

 
4. Een tweede IC-verzamelfactuur met 1 lijn (CODA: ‘regel’) per factuur per stookplaats MET 

domeincode, kostenplaats en met bedrag per stookplaats (max 1000 euro per stookplaats wordt 
gesubsidieerd) 

5. De verwarmingsaudit, met datum van uitreiking en naam en adres van de technicus (we moeten 
namelijk kunnen controleren dat de audit uitgevoerd is door een erkend technicus 
verwarmingsaudit) 
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3. Frequently Asked Questions 

• Er is toch besloten geen Excel-sjabloon te hanteren voor het indienen van de 
subsidieaanvragen voor maatregel F (afstellen stookplaatsen), hoewel dat eerst werd 
aangekondigd op de Netwerkdag voor Infraverantwoordelijken op 14/9/2017.  

• NIET indienen via info@mijnschoolhelpthetklimaat.be  

• Dossiers die tot/met 30/6  via mijnschoolhelpthetklimaat waren ingediend: komen toch in 
aanmerking! 

• ENKEL subsidies voor  

• Afstellen verwarmingsinstallatie 

• Maatregelen uit verwarmingsaudit (als > 100 kW) 

• GEEN subsidies voor 

• Uitvoeren verwarmingsaudit  

• Bekomen van reinigingsattest, verbrandingsattest 

• Andere werken dan (afstellen) / (maatregelen uit verwarmingsaudit als > 100 kW) 

• Facturatiedatum telt bij bepalen van het subsidiebedrag! 

• Vermogen en subsidie: wordt berekend per stookplaats, NIET per ketel 

• Checklist: bewaard door SGR; kan opgevraagd worden door CD voor steekproefsgewijze 
controle 

• Factuur moet verklaring op eer van installateur/technicus bevatten dat checklist correct 
uitgevoerd is PER STOOKPLAATS 

• De documenten moeten ten laatste op 31/10/2017 opgestuurd worden naar GO!CD. 
Latere documenten worden niet aanvaard. Bij deze regel is het NIET de facturatiedatum 
die telt. 

 

 

http://www.mijnschoolhelpthetklimaat.be/

