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Overzicht energiepremies 

 
Voor eindfacturen vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 in bestaande woningen. 

 
INVESTERING VOORWAARDEN VOOR DE PREMIE GEPLAATST DOOR PREMIE 

ISOLATIE 
 
* (in 
woningen aangesloten 
op het distributienet 
voor 1/1/2006 of 
bouwaanvraag uiterlijk 
op 31/12/2005) 

 

dak of zoldervloer Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W aannemer 4 €/m² (ipv 6 €/m² in 2018) 
(*BA: 10,5 euro/m²) 

zelf 2 €/m² (ipv 3 €/m² in 2018) 
(*BA: 5,25 euro/m²) 

buitenmuur via buitenzijde Rd-waarde minstens 3,0 m²K/W aannemer 15 €/m² 
(*BA: 50 % verhoging) 

spouwmuur lambdawaarde maximaal 0,065 W/mK, 
volledige spouw gevuld, spouw minstens 50 
mm 

STS aannemer* 5 €/m² 

Buitenmuur via binnenzijde Rd-waarde minstens 2,0 m2K/W, architect 
met controletaak of aannemer met certificaat 
van bekwaamheid of aspirant 

aannemer 15 €/m² 
(*BA: 50 % verhoging) 

vloer Rd-waarde minstens 2,0 m²K/W aannemer 6 €/m² 
(*BA: 50 % verhoging) 

beglazing U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K 
 (i.p.v. 1,1 W/m²K in 2018) 

aannemer 10 €/m² 
(*BA: 56 euro/m², max. 40 % factuur) 

INSTALLATIE 
 
 
* (in 
woningen aangesloten 
op het distributienet 
voor 1/1/2014 of 
bouwaanvraag uiterlijk 
op 31/12/2013) 

warmtepomp bij het plaatsen van een warmtepomp in een 
gebied zonder aardgasnet of ter volledige 
vervanging van elektrische verwarming 
verdubbelt het premiebedrag; deze 
verdubbeling wordt slechts eenmaal 
doorgerekend 

aannemer per wooneenheid en max. 40% van de factuur: 
 • 4000 € geothermisch   
• 1500 € lucht-water  
• 800 € hybride lucht- water  
• 300 € lucht-lucht 

(*BA: 20 % verhoging, max. 48% van de factuur) 
warmtepompboiler Nieuw vanaf 2019, enkel gebruikt voor 

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

aannemer per wooneenheid premie van 400 euro, max. 40% factuur 
(*BA: 480 euro, max. 48% factuur) 

zonneboiler Niet cumuleerbaar met een 
warmtepompboiler. 

aannemer per wooneenheid en max. 40% van de factuur: 550 €/m², 
maximaal 2750 € per wooneenheid (de vroeger geplande 
verlaging van de premie vanaf 2019 gaat niet door). 
(*BA: 20 % verhoging) 

* STS : Erkende aannemer  die volgens Technische 
Specificatie werkt, zie hier voor de lijst. 

 

https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/installateurs_spouwmuurisolatie.pdf
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TOTAAL 
RENOVATIE 
BONUS 
(BENOPASS) 

 

Vanaf 3 investeringen uit een pakket van 7 investeringen (dak-, vloer-, muurisolatie, isolerende beglazing, ventilatiesysteem, zonneboiler, warmtepomp) ontvang je 
bovenop de individuele premies een extra bonus. 
De bonus bedraagt: 

1250 € voor 3 investeringen 
1750 € voor 4 investeringen 
2750 € voor 5 investeringen 
3750 € voor 6 investeringen 
4750 € voor 7 investeringen. 

In appartementen: 50% van deze bedragen. 
(*BA: 50 % verhoging) 
Er zijn aanvullende voorwaarden inzake minimale te isoleren oppervlakte en ook de rest van de woning moet voldoende geïsoleerd zijn.  
Meer info www.energiesparen.be/totaalrenovatiebonus 

VLAAMSE 
RENOVATIE 
PREMIE 

Er zijn vier categorieën van werken die voor een premie in aanmerking komen: 
structurele werken 
dakwerken 
buitenschrijnwerk 
technische installaties 

Er kunnen max. 2 categorieën per aanvraag in aanmerking genomen worden. Het aantal aanvragen is beperkt tot 2, met min. 1 jaar en max. 2 jaar ertussen. 
Premiebedrag: per categorie 20 % of 30 % van de kostprijs van de werken (excl. BTW) met een maximum van 10.000 euro in totaal. 
De woning dient minstens 30 jaar oud te zijn wanneer de eerste aanvraag gebeurt na 1/01/2017. 
Maximaal inkomensvoorwaarden (opb belastbaar inkomen)  
Meer info over de voorwaarden: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-nieuwe- vlaamse-renovatiepremie 
Vanaf 1/02/2019: de verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig op in de (overkoepelende) renovatiepremie.  
De Vlaamse aanpassingspremie voor werken in een woning voor de 65-plusser blijft wel afzonderlijk bestaan. 

VLAAMSE 
VERBETERINGS 
PREMIE 

De Vlaamse verbeteringspremie voor specifieke verbeteringswerken aan je woning, of voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen, is er voor jou als: 
je werken uitvoert aan jouw woning (dak, buitenschrijnwerk, elektriciteit, verwarming, sanitair, gevel, vochtbestrijding of uitbreidingswerken), jouw woning minstens 25 
jaar oud is, je gezin een inkomen heeft van hoogstens 30.640 euro (+ 1.600 euro per persoon ten laste). 
Voor elke categorie van verbeteringswerken geldt een vast premiebedrag. Voor die werken moet je facturen voorleggen van minstens het dubbele van dit bedrag (incl. 
BTW). Meer info over de voorwaarden: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-verbeteringspremie-voor-werken-aan-uw- woning 

De huidige verbeteringspremie kan nog aangevraagd worden (met factuurdatum vóór 01/02/2019) tot en met 31 mei 2019.  
Daarna valt dit onder de overkoepelde renovatiepremie. 

VLAAMSE 
AANPASSINGS 
PREMIE 

 De aanpassingspremie is er voor jou als je zelf of iemand van je gezin 65 jaar of ouder is, je de woning toegankelijk maakt voor die oudere bewoner, de oudere (en diens  
eventuele partner) een inkomen hebben van hoogstens 30.640 euro (+ 1.600 euro per persoon ten laste). 
Binnen de aanpassingspremie zijn er 2 onderdelen: een aanpassingspremie voor technische installaties en hulpmiddelen, en een aanpassingspremie voor verbouwingen 
die de woning beter toegankelijk maken.  
Vanaf 1 juni 2019 gelden nieuwe voorwaarden.  
Meer info over de voorwaarden: https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/vlaamse-aanpassingspremie 
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