
Lijst te verzamelen documenten 
energielening: 

 
Wil je ons een enkelzijdige kopie van de volgende documenten bezorgen? 
 

- bewijs van inkomsten: 
 indien je werknemer bent:  je 3 meest recente loonfiches (en die van 

je partner) 
 een bewijs van ontvangen vakantiegeld (en dat van je partner) 
 een bewijs van ontvangen eindejaarstoelage (en dat van je partner) 
 indien je een tussenkomst krijgt van de RVA:  bewijs van de 3 meest 

recente betalingen van de RVA 
 indien je zelfstandig bent: recentste jaarafrekening (op te vragen bij 

je boekhouder) 
 indien je een ziekte-uitkering krijgt: een bewijs van de laatste 3 

betalingen van het ziekenfonds 
 indien u gepensioneerd bent: een bewijs van de 3 meest recente 

betalingen 
 indien u kinderen ten laste heeft: een bewijs (bankuittreksel) van 

ontvangst van kindergeld (1 is voldoende) 
 indien u inkomsten heeft die voortvloeien uit de verhuur van 

onroerende goederen: een kopie van de huurovereenkomst. 
 Indien u andere inkomsten heeft (bv groene stroomcertificaten): 

bewijs van ontvangst  
- identiteitskaart (en die van uw partner) 
- aanslagbiljet inkomsten 2014-aanslagjaar 2015 aanvraag in 2017. 
- uw meest recente eindafrekening van elektriciteit en de bijhorende bijlagen bij de 

afrekening. 
- uw meest recente eindafrekening van gas en de bijhorende bijlagen bij de 

afrekening.  
- uw meest recente factuur van stookolie 
- indien beschikbaar: Energieprestatiecertificaat 
- bewijs van eigendom van de woning (enkel van toepassing indien u de woning 

minder dan 1 jaar geleden aankocht) 
- gegevens in verband met andere lopende leningen  

(type krediet / kredietgever / aangevraagd bedrag / afbetalingsbedrag per maand ) 
- een offerte / offertes van de werken die u zult uitvoeren  

 
 
 

Bij een nieuwbouw waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte is ingediend, dient 
aangetoond te worden dat de geplande werken een E-peil van E30  zal bereiken. Dit 
dient  te worden aangetoond aan de hand van de voorafberekening gevoegd bij de 
startverklaring. 



 
 
 
 

Gegevens die we nodig hebben om je aanvraag te kunnen invullen. 
 

- Gegevens aanvrager: naam en adres, burgerlijke staat, telefoon, email-adres, 
geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, rijksregisternummer, 
identiteitskaartnummer,  

- Financiële gegevens:  beroep sedert, naam en adres werkgever, vorige werkgevers 
en aantal dienstjaren, inkomen, vakantiegeld, eindejaarspremie, andere inkomsten, 
aantal kinderen ten laste, verbruik elektriciteit, aardgas, mazout, hout, …., eventuele 
andere lasten. 

- Gegevens woning: adres, type woning, hoofdverblijfplaats, enige woning?   
Reeds dak of zoldervloerisolatie aanwezig? 
Hoogrendementsbeglazing, deuren en poorten aanwezig? 
Muur- of spouwmuurisolatie aanwezig?  
Vloerisolatie aanwezig? 
Luchtdichting of blowertest uitgevoerd? 
Energiezuinig ventilatiesysteem aanwezig? 
Zuinig verwarmingssysteem aanwezig? 
Fotovoltaïsche zonnepanelen aanwezig? 
Zonneboiler aanwezig? 
Re-lighting of relamping aanwezig, 
Werd er een energieaudit uitgevoerd? 

- Gegevens krediet: geschatte kostprijs werken, eigen inbreng, te ontlenen bedrag, 
leningsduur, kredieten in omloop, kredietkaarten bij welke bank, kan men onder nul 
gaan?  Schuldsaldo verzekering?  Rekeningnummer en BIC CODE 

 
Voor eigenaar-verhuurders: Naam huurder, tel huurder, reeds een energielening afgesloten? 
Voor huurders: Naam en adres eigenaar, tel eigenaar 

  
 
 


