
De totaalrenovatiebonus
• Eén ‘beno-pass’ per woning of appartement, te activeren vanaf 1/1/2017
• Voer binnen de 5 jaar minstens 3 energiebesparende investeringen uit  

aan je woning
• Geldig voor investeringen in dak-, muur- of vloerisolatie (telkens ≥ 30 m²),  

HR-glas (≥ 5 m²), warmtepomp, zonneboiler en ventilatiesysteem

Woning Appartement

vanaf 3 investeringen + 1 250 euro + 625 euro

vanaf 4 investeringen + 500 euro + 250 euro

vanaf 5 investeringen en opmaak EPC + 1 000 euro + 500 euro

vanaf 6 investeringen + 1 000 euro + 500 euro

vanaf 7 investeringen + 1 000 euro + 500 euro
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Bestaande woningen  (aangesloten op elektriciteitsnet voor 1/1/2006)

Na-isolatie bestaande buitenmuur

• Spouwmuurisolatie door aannemer 5 euro/m²  (conform STS 71-1)

• Langs buitenzijde door aannemer 15 euro/m² (R ≥ 3,0)

• Langs binnenzijde (werken begeleid door een architect met 
controle op de uitvoering, of werken uitgevoerd door een gecertifi-
ceerd aannemer of aspirant)

15 euro/m² (R ≥ 2,0)

HR-beglazing 10 euro/m² (U ≤ 1,1)

Dakisolatie of zoldervloerisolatie

• door aannemer 6 euro/m² (R ≥ 4,5)

• doe-het-zelf 3 euro/m² (R ≥ 4,5)

Vloer- of keldervloerisolatie door aannemer 6 euro/m² (R ≥ 2,0)

Warmtepomp via aannemer*

(vanaf 1/7/2017: gecertificeerd aannemer) 
Premie max. 40% factuur - label A+ of A++

Geen aansluiting op het aardgasnet? 
Vervanging elektrische accumulatieverwar-
ming = dubbele premie

• bodem/water of water/water (A++) 4 000 euro

• lucht/water (A+) 1 500 euro

• hybride lucht/water (A+) 800 euro

• lucht/lucht (A+) 300 euro

Zonneboiler via aannemer* 550 euro/m²

(vanaf 1/7/2017 gecertificeerd aannemer)
Premie max. 2.750 euro, 40% factuur

Condensatieketel 1 800 euro

Enkel voor beschermde afnemers!
Premie max. 40% factuur

Nieuwbouw
Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2017: geen E-peilpremie meer.
Voor bouwaanvragen tot en met 31/12/2016: eandis.be/nl/publicaties/premies-2016

Premies kunnen in de loop van het jaar wijzigen. De meest recentevoorwaarden vind je op eandis.be



De verbeteringspremie
De Vlaamse verbeteringspremie is er voor specifieke verbeteringswerken. Het premiebedrag 
ligt vast per bouwonderdeel. Bij Isolblow kan je terecht voor 2 van de 8 categorieën: gevel-
werken en behandelen van optrekkend muurvocht. Om een premie te krijgen moet je facturen 
kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie.

• gevelwerken: 1.500 euro
• behandelen van optrekkend muurvocht: 750 euro

Lees meer op wonenvlaanderen.be/premies/de-verbeteringspremie-voor-werken-aan-uw-woning

De burenpremie
Haal nog meer rendement uit je renovatieproject: neem met minstens 9 andere eigenaars 
deel aan een collectief renovatieproject. Een projectbegeleider (BENOvatiecoach) neemt 
een groot deel van je taken over en leidt het renovatieproject. Door deze collectieve aanpak 
zorgt de projectbegeleider ervoor dat de uitvoering van de energierenovatiewerken vlotter, 
kwaliteitsvoller en goedkoper verloopt. 

In ruil krijgt de projectbegeleider een burenpremie. Die bedraagt maximaal 400 euro per 
woning of wooneenheid. 

Als deelnemer ontvang je zelf geen burenpremie, maar heb je wel recht op de premies van de 
netbeheerder. De projectbegeleider helpt je eventueel bij het aanvragen van deze premies.

In appartementsgebouwen daalt de premie vanaf de zesde wooneenheid naar 100 euro per 
wooneenheid. De premie beperkt zich tot maximaal 5000 euro voor het gebouw.

Lees meer op vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/burenpremie-voor- 
collectieve-renvatieprojecten

Voorwaarden 

• Voor aanvragen in 2017 mag het belastbaar inkomen van de bewoner en samenwonende 
partner niet meer bedragen dan 30.060 euro (+ 1.570 euro extra per persoon ten laste).

• Als je de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor bedraagt het maximuminkomen 
van de verhuurder en de persoon met wie hij of zij wettelijk of feitelijk samenwoont 60.120 
euro (ongeacht het aantal personen ten laste).

• Bij de aanvraag geldt het belastbaar inkomen van drie jaar eerder: voor aanvragen in 2017 
is dus het belastbaar inkomen van 2014 van tel.



De renovatiepremie
Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van 
minstens 30 jaar oud renoveren, of die een bestaand gebouw omvormen tot woning.

• De premie wordt berekend per categorie van werken. Er zijn 4 categorieën: structurele 
elementen, dak, buitenschrijnwerk en technische installaties. Ze bedraagt 20% of 30%  
van de kostprijs van de werken (excl. btw). 

• Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn  
van 2.500 euro (exclusief btw). 

• De totale renovatiepremie bedraagt nooit meer dan 10.000 euro voor alle  
categorieën samen.

Lees meer op wonenvlaanderen.be/premies/de-nieuwe-vlaamse-renovatiepremie

De energielening
Met een energielening kan je energiebesparende investeringen makkelijker financieren.

• Je kan maximum 10.000 euro lenen. 
• Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. 
• De intrest bedraagt in principe 2%.
• Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, bedraagt de intrest 0%.

Je kan een energielening aanvragen bij een energiehuis in jouw gemeente. Indien jouw ge-
meente geen energiehuis heeft, kan je geen lening aanvragen.

Lees meer op energiesparen.be/energielening

Voorwaarden

Indien je als bewoner de premie aanvraagt, mocht je twee jaar eerder niet meer verdienen dan:

• 42.090 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste
• 60.120 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.370 euro 

per bijkomende persoon ten laste
• 60.120 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen met 3.370 euro per persoon 

ten laste

Voor aanvragen in 2017 geldt dus het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2015. 

Let op: als je de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, geldt er geen inkomensgrens.


