
PREMIES en FINANCIËLE 
STEUNMAATREGELEN

Renovatiewerken woongelegenheden



OVERZICHT

• Premies Vlaamse Overheid
oVermindering op onroerende voorheffing energiezuinige gebouwen

o Sloop- en herbouwpremie / verlaagd btw-tarief 6% voor nieuwbouw

oRenovatiepremie Wonen Vlaanderen

oAanpassingspremie 65+ Wonen Vlaanderen

oPremie thuisbatterij via Energiesparen.be 

• Premies Gas.be

• Premies netbeheerder Fluvius

• Premies Gemeente



Premies Vlaamse Overheid

• Vermindering op onroerende voorheffing energiezuinige gebouwen
oWaarvoor?

▪ Nieuwbouw en verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw

▪ Gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan

oAutomatische toekenning

oBedrag: % van de onroerende voorheffing gedurende een aantal jaar 

oVoorwaarden: drie factoren bepalen hoe groot de vermindering is en hoe 
lang ze toegekend blijft: 
▪ wanneer werd de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd?

▪ nieuwbouw (of gelijkgesteld) of ingrijpende energetische renovatie?

▪ hoeveel bedraagt het E-peil op 1 januari van het aanslagjaar? 



Premies Vlaamse Overheid

• Sloop- en herbouwpremie

oAanvraag omgevingsvergunning 
vanaf 1/1/2021 
tot en met 31/12/2022 

oPremie 10.000 euro 

oGEEN cumul mogelijk met federale 
6% btw regelgeving

oDe slooppremie moet je 
aanvragen binnen de 3 maand na 
de GOEDKEURING van de 
omgevingsvergunning voor sloop-
en heropbouw.



Premies Vlaamse Overheid

• Uitbreiding verlaagd btw-tarief 6% voor 
sloop en herbouw

o voor de afbraak van gebouwen en de 
heropbouw van woningen wordt van 
1 januari 2021 tot en met 31 
december 2022 uitgebreid 

o Het moet gaan om woningen:

▪ die gedurende 5 jaar de enige en 
eigen woning van de 
bouwheer/koper zijn

▪ en die een bewoonbare 
oppervlakte hebben van 
maximum 200 m².



Premies Vlaamse Overheid

• “Mijn Verbouwpremie” – 2de helft 2022 
oDe eengemaakte premie voor renovatie en energiebesparende investeringen 

via één uniek loket

o Zal pas in de loop van de 2de helft van 2022 aangevraagd kunnen worden 
(exacte start datum nog niet gekend)

o Tot dan moeten de huidige renovatiepremie en de energiepremies van 
Fluvius apart aangevraagd worden.

oPremie wordt bepaald door :
▪ Aard van de werken

▪ Wie deze aanvraagt: eigenaar/bewoner of investeerder

▪ Gezinsinkomen



Premies Vlaamse Overheid

• Renovatiepremie Wonen Vlaanderen – eigen woning
oAanvrager is eigenaar/bewoner (= domicilie)

oDe aanvrager(s) heeft (hebben) geen andere woning in volle eigendom of 
volledig vruchtgebruik

oDe woning is minstens 30 jaar oud

o Er is voldaan aan de inkomstenvoorwaarde (= maximale inkomstengrens 
gebaseerd op het belastbaar inkomen van 2 jaar voor de aanvraag). De 
inkomstengrens is afhankelijk van de gezinssamenstelling.



Premies Vlaamse Overheid

• Renovatiepremie Wonen Vlaanderen – eigen woning
oDe bijgevoegde facturen zijn niet ouder dan 2 jaar op datum van aanvraag

oDe werken bedragen minstens 2.500 euro (excl. btw) voor minstens één van 
onderstaande categorieën van werken :
▪ Categorie 1: Ruwbouw - structurele elementen van de woning 

▪ Categorie 2: Dakwerken 

▪ Categorie 3: Buitenschrijnwerk (let op: ventilatie!!)

▪ Categorie 4: Technische installaties (centrale verwarming, elektriciteit, sanitair)

o Enkel facturen van aannemers of de aankoop van materiaal worden in rekening 
gebracht (geen leveringsbons, kastickets, …)



Premies Vlaamse Overheid

• Renovatiepremie Wonen Vlaanderen – eigen woning
oDe aanvrager kreeg nog geen renovatiepremie voor dezelfde of een andere 

woning in de periode van 10 jaar voorafgaand aan een eventuele nieuwe 
aanvraag

o Standaard gebeurt de aanvraag voor maximum 2 van de 4 categorieën in een 
eerste ‘deel-aanvraag’

o Een tweede ‘deel-aanvraag’ kan worden ingediend in de periode tussen 1 jaar 
en 2 jaar na de eerste aanvraag (eveneens met facturen niet ouder dan 2 jaar!)

oDe premie bedraagt 20% van de aanvaarde factuurbedragen (excl. btw) met 
een maximum van 2.500 euro premie per categorie.  De totale maximale 
premie voor de 4 categorieën samen bedraagt 10.000 euro.



Premies Vlaamse Overheid

• Renovatiepremie Wonen Vlaanderen – eigen woning
oDe premie wordt opgetrokken naar 30% (i.p.v. 20%) en een maximum van 

3.333 euro per categorie (i.p.v. 2.500 euro)  voor de lagere inkomens. Ook hier 
wordt deze lagere inkomstengrens bepaald op basis van de gezinssamenstelling

oDe totale maximale premie blijft 10.000 euro.

oWerken uit 4 verschillende categorieën kunnen in één aanvraag worden 
ingediend.



Premies Vlaamse Overheid

• Renovatiepremie Wonen Vlaanderen – SVK verhuur
oDe aanvrager is eigenaar van de woning

oDe woning wordt voor een periode van 9 jaar verhuurd aan het Sociaal 
Verhuurkantoor (SVK)

oDe woning is minstens 30 jaar oud

o Er is geen inkomstenvoorwaarde

oDe bijgevoegde facturen zijn max. 2 jaar oud

oDe premie bedraagt 30% van de in aanmerking genomen factuurbedragen 
met een maximum van 3.333 euro per categorie en een totale maximale 
premie van 10.000 euro

oDe aanvraag kan voor alle 4 categorieën in één keer worden ingediend



Premies Vlaamse Overheid

• Renovatiepremie Wonen Vlaanderen – BIJLAGEN
oKopie van de gedetailleerde facturen en/of de bijhorende offertes

oKopie van de omgevingsvergunning (indien van toepassing)

oKopie van het plan van de verbouwingen (indien van toepassing)

oKeuringsattest elektriciteit (indien facturen elektriciteitswerken worden 
ingediend)

o Foto’s van de toestand voor / tijdens / na de werken

oAttest kinderbijslag indien meerderjarige kinderen inwonen die nog ten laste 
zijn (in kader van berekening maximale inkomensgrens)



Premies Vlaamse Overheid

• Aanpassingspremie 65+ Wonen Vlaanderen
oDe aanvrager is eigenaar/bewoner van de woning 

en heeft de leeftijd van 65 jaar bereikt op datum van aanvraag

oDe aanvrager is inwonende 65+ bij een aanverwant tot in de 2de graad

oDe aanvrager heeft geen andere woning in volle eigendom of volledig 
vruchtgebruik

oDe werken betreffen :
▪ Werken aan technische installaties en hulpmiddelen (aangepaste badkamer, traplift, 

automatiseren rolluiken en toegangsdeuren,...)

▪ Verbouwingen om de toegankelijkheid van de woning te bevorderen (hellende vlakken, 
brede doorgangen, verbouwingswerken om entiteit te creëren om zelfstandig en 
afzonderlijk te wonen)



Premies Vlaamse Overheid

• Aanpassingspremie 65+ Wonen Vlaanderen
oDe bijgevoegde facturen zijn niet ouder dan

2 jaar op datum van aanvraag

oHet bedrag aan facturen in aanmerking is minstens 1.200 euro

oDe aanvraag gebeurt na de werken en is vergezeld van kopie van de facturen, 
foto’s , plan/schets indien verbouwingswerken

oDe premie bedraagt voor elk van de 2 categorieën 50% van de in aanmerking 
genomen factuurbedragen (incl. btw) , met een maximale premie per 
categorie van 1.250 euro



Premies Vlaamse Overheid

• Premie thuisbatterij via Energiesparen.be 

oDe installatie moet ten laatste in 2021 geplaatst zijn.
oDe premie moet worden aangevraagd uiterlijk 3 maanden na het einde van 

de werken. 
oHet batterijsysteem moet geplaatst zijn door een elektrotechnisch 

installateur.
oAls het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens 10 jaar 

aangesloten blijven. 
o Je moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie (bv. 

zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA.)
o Er moet een digitale meter geplaatst zijn.
oHet batterijsysteem moet gekeurd zijn en aangemeld bij de netbeheerder.



Premies Vlaamse Overheid

• Premie thuisbatterij via Energiesparen.be 
oDe premie bedraagt 250 euro per kilowattuur (kWh) werkelijke capaciteit
oDe premie vergoedt maximaal 35% van de investeringskosten met een 

maximum van 2.250 euro.
oAls het om een aankoop gaat, komen de volgende kosten (incl. btw) in 

aanmerking:
▪ de aankoopprijs
▪ de installatie- en plaatsingskosten 
▪ de kostprijs van de omvormer

oBij leasing worden alle leasingkosten gemaakt tijdens de eerste tien jaar van 
het leasecontract als investeringskosten beschouwd.

oDe premie dient online te worden aangevraagd via “enegiesparen.be”



Premies GAS.BE

• Voor de vervanging van een oud gastoestel 
(van minstens 20 jaar oud) door nieuw gastoestel

• De installatiefactuur voor het nieuwe toestel 
is gedateerd na 21 november 2019

• Het oude toestel dient voor uw centrale verwarming, een 
warmwatertoestel of een individueel ruimteverwarmingstoestel

• Het nieuwe toestel is geïnstalleerd door een Cerga- of gecertificeerde 
installateur



Premies GAS.BE

• De premie bedraagt:
o500 euro voor een nieuw centraal verwarmingstoestel

o200 euro voor een nieuw warmwatertoestel op aardgas 

o150 euro voor een nieuw toestel voor individuele ruimteverwarming (kachel, 
convector of inbouwhaard)

• Ouderdom van het oude toestel wordt aangetoond aan de hand van 
o Installatiefactuur oud toestel

o Foto van het typeplaatje

oOnderhoudsrapport van vóór 2019 van het oude toestel met vermelding van 
het bouwjaar



Premies GAS.BE 

• De premie aanvraag gebeurt:
oOnline via de website van gas.be

oVergezeld van:
▪ Kopie factuur nieuwe installatie

▪ Bewijs van ouderdom oude installatie

▪ Foto oude installatie

▪ Foto nieuwe installatie

▪ Een conformiteitscontroleverslag van de nieuwe installatie door een controle organisme 
indien uw installateur niet CERGA is



Premies netbeheerder FLUVIUS

• Premies voor woningen aangesloten op het 
elektriciteitsnet vóór 1/1/2006 

o Uitgevoerd door een aannemer

o Voldoen aan de technische voorwaarden

o Factuur van max. 1 jaar oud (indien werken 
uitgevoerd in 2020)

o Factuur van max. 2 jaar oud (indien werken 
uitgevoerd in 2021)

o Online aanvraag via ‘mijn fluvius’ (of binnen te 
brengen in een Fluvius kantoor)

o Met attest van de aannemer



Premies netbeheerder FLUVIUS



Premies netbeheerder FLUVIUS



Premies netbeheerder FLUVIUS

• Premies voor woningen aangesloten op het 
elektriciteitsnet vóór 1/1/2014 of met 
omgevingsvergunning verleend van meer dan 
5 jaar voor de datum van de eindfactuur

o Uitgevoerd door een aannemer

o Voldoen aan te technische voorwaarden

o Factuur van max. 1 jaar oud (indien 
werken uitgevoerd in 2020)

o Factuur van max. 2 jaar oud (indien 
werken uitgevoerd in 2021)

o Online aanvraag via ‘mijn fluvius’ (of 
binnen te brengen in een Fluvius kantoor)

o Met attest van de aannemer



Premies netbeheerder FLUVIUS



Premies netbeheerder FLUVIUS

• EPC-labelpremie
owordt vanaf 1/1/2021 toegekend voor de grondige energetische renovatie

o EPC vóór de renovatie (= start-EPC) mag niet ouder zijn dan 2019

o Start-EPC : label E of F voor woning – D, E of F voor appartement



Premies netbeheerder FLUVIUS

• EPC-labelpremie
oNieuw EPC opgemaakt binnen termijn van 5 jaar na start-EPC

oONLINE aanvraag via “Activatie EPC-labelpremie” met het 
oude EPC

oUitbetaling via online aanvraag ‘Uitbetaling EPC-labelpremie’.

oPremiebedrag:



Premies netbeheerder FLUVIUS

• Premie voor installatie van PV-panelen

oDatum indienstname ligt na 1/1/2021

o Enkel voor nieuwe installaties met een omvormervermogen ≤ 10 kVA

oDe zonnepanelen moet je op het dak van een gebouw plaatsen

oPremie is éénmalig

oPremiebedrag: max. 1.500 euro (beschermd afnemer max. 1.800 euro)

oBedrag berekend op basis van het vermogen van de installatie en het jaar van 
indienstname



Premies netbeheerder FLUVIUS
• Retroactieve investeringspremie zonnepanelen

oAanvragen binnen de 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter

oVoor installaties met een digitale meter van vóór inwerkingtreding van het 
besluit: aanvraag ten laatste 18/01/2022 !! (= 6 maanden na besluit) 

oDe PV-installatie is aangemeld bij Fluvius vóór 1/10/2021

oPremiebedrag: bedrag tabel vermenigvuldigd met het piekvermogen van je 
installatie met een limiet van 10 kilowattpiek. (Je vindt je piekvermogen op je 
AREI-keuringsattest)

oVerhoging premie met 100 euro wanneer je op eigen initiatief een digitale 
meter aanvraagt



Premies netbeheerder FLUVIUS
• Retroactieve investeringspremie zonnepanelen 



Premies netbeheerder FLUVIUS
• Retroactieve investeringspremie warmtepomp

o De warmtepomp dient als hoofdverwarming van het 
gebouw

o Indienen premie-aanvraag binnen de 6 maanden na de 
plaatsing van je digitale meter. Wanneer je al een digitale 
meter had vóór 1 oktober 2021, kan je de premie 
aanvragen tot 1 april 2022.

o Er werden op hetzelfde adres (zelfde EAN) , 
zonnepanelen geplaatst tussen 01/01/2006 en 
31/12/2020

o De PV-installatie is aangemeld bij Fluvius vóór 
1/10/2021

o Premiebedrag: Een eenmalige en vaste premie van 1.163 
euro

o Verhoging premie met 100 euro wanneer je op eigen 
initiatief een digitale meter aanvraagt



Premies Gemeente

Ga steeds langs bij de woondienst of het woonloket van je gemeente 
voor informatie over eventuele extra premies !



OVERZICHT

Nuttige websites – info omtrent de verschillende premies inzake 
werken in aanmerking, inkomsten- en andere voorwaarden :

www.wonenvlaanderen.be

www.fluvius.be

www.gas.be

www.energiesparen.be

http://www.wonenvlaanderen.be/
http://www.fluvius.be/
http://www.gas.be/
http://www.energiesparen.be/

