
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

Energiepremies 
2020

Dak- of gevelisolatie geldt enkel als energiebesparende investering wanneer het volledige 
dak- of geveloppervlak geïsoleerd werd. 

*



* ook voor nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag tot en met 31/12/2013

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 con-
trole op de uitvoering, of werken uitgevoerd door een gecertificeerd 
aannemer of aspirant)

15 euro/m² (R ≥ 2,0)

HR-beglazing 8 euro/m² (U ≤ 1,1)

Dakisolatie of zoldervloerisolatie

• door aannemer 4 euro/m² (R ≥ 4,5)

• doe-het-zelf 2 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 accumulatiever-
warming = 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

Warmtepompboiler*

Enkel gebruikt voor productie van sanitair warm water.  
Niet cumuleerbaar met een zonneboiler.  
Enkel cumuleerbaar met warmtepomp indien de warmtepompboiler  
eerst geplaatst wordt.

per wooneenheid premie van 
300 euro, max 40% factuur



Nieuwbouw
• Voor bouwaanvragen vanaf 1/1/2017:  

geen E-peilpremie meer.
• Voor bouwaanvragen tot en met 

31/12/2016: fluvius.be/nl/thema/premies/
premie-e-peil

• Voor bouwaanvragen voor 2017: 
globale E-peilpremie

• Vermindering van onroerende voorheffing

Premies kunnen in de loop van het jaar wijzigen.  
De meest recente voorwaarden vind je op fluvius.be

De E-peilpremie
Voor nieuwbouw wordt een globale E-peil-
premie gegeven. Deze premie komt toe 
aan de aangifteplichtige vermeld in het 
EPB-aangiftedossier. De E-peilpremie is 
afhankelijk van het jaar waarin de aanvraag 
voor stedenbouwkundige vergunning werd 
ingediend en van het bereikte E-peil. De 
E-peilpremie werd afgeschaft voor nieuw-
bouwwoningen en appartementen met een 
aanvraag voor stedenbouwkundige vergun-
ning vanaf 2017. Voor nieuwbouwwoningen 
of appartementen met een vroegere aan-
vraagdatum moet de E-peilpremie aange-
vraagd worden binnen het jaar na de datum 
van het energieprestatiecertificaat bouw.

Lees meer op vlaanderen.be/e-peilpremie-voor- 
energiezuinige-nieuwbouw

De burenpremie
Haal nog meer rendement uit je renovatiepro-
ject: neem met minstens 9 andere eigenaars 
deel aan een collectief renovatieproject.

Lees meer op vlaanderen.be/burenpremie-voor- 
collectieve-renovatieprojecten

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: struc-
turele elementen, dak, buitenschrijnwerk 
en technische installaties.  Ze bedraagt 
20% of 30% van de kostprijs van de 
werken (excl. btw). 

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

• De totale renovatiepremie bedraagt nooit 
meer dan 10.000 euro voor alle catego-
rieën samen.

Meer informatie en voorwaarden vind je op biv.be/
publicaties/alle-publicaties/overkoepelende-renova-
tiepremie-vanaf-2019

De energielening
Wil je in jouw woning werken uitvoeren 
om energie te besparen, bijvoorbeeld door 
isolatie, hoogrendementsglas of door een 
oude stookketel te vervangen? Dan kan je 
die werken misschien financieren met een 
Energielening van de Vlaamse overheid.
De energielening wordt uitgekeerd via de 
‘Energiehuizen’. Elk Energiehuis beslist 
zelf of het een energielening toekent of niet.
Vanaf 2020 is de energielening via het Ener-
giehuis er alleen nog voor de prioritaire doel-
groep. Niet-commerciële rechtspersonen en 
coöperatieve venootschappen kunnen nog 
tot eind 2020 een energielening aanvragen.

Lees meer op energiesparen.be/energielening

isolblow.be/energiepremies-2020
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