
Renovatieleningen en 
renovatieadvies / -begeleiding in 

de Westhoek 



OVERZICHT

• Leningen
o Energiehuis Westhoek

▪ Vlaamse energielening voor particulieren

▪ Vlaamse energielening voor vzw’s en coöperatieve vennootschappen

▪ Energielening+ 

oBankensector
▪ Renovatielening 

• Renovatieadvies en -begeleiding 
o Energiehuis Westhoek

oAcasus: Steunpunt duurzaam bouwen Provincie West-Vlaanderen



1. Leningen bij Energiehuis Westhoek:
1.1 Vlaamse energielening voor particulieren
• Wat is een Vlaamse energielening?

o Lening met bedrag tot 15.000 euro

o Looptijd tot 10 jaar

oRente: 0%

oGeen andere kosten aan verbonden (schuldsaldo, dossierkosten)

o Zowel voor nieuwbouw (vanaf 2021 met een E-peil* van minstens E30) als 
renovatie

oVoor personen die deel uitmaken van de doelgroep

*Het E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger 
het gebouw is.



1.1 Vlaamse energielening voor particulieren

• Voor wie?
o Verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1)

o Huishoudens die recht hebben op een verwarmingstoelage* van het verwarmingsfonds en 
met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 19.566 euro verhoogd met 
3.622 euro per persoon ten laste 

o Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen 
betalen

o Beschermde afnemers (mensen die sociaal tarief elektriciteit en gas genieten)

o Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.870 euro verhoogd met 
1.660 euro per persoon ten laste (inkomstenjaar 2018 - aanslagjaar 2019)

o Personen met uitsluitend nachttarief

*Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur 
van het Sociaal Verwarmingsfonds.



1.1 Vlaamse energielening voor particulieren
• Voor welke werken? (steeds uitgevoerd door een aannemer)

o dak- of zoldervloerisolatie, muurisolatie en vloerisolatie

o hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten)

o energiezuinig ventilatiesysteem

o zuinige verwarmingsinstallatie

o zonnepanelen (mits goed geïsoleerd dak en geen enkel glas meer) 

o zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm water

o energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep nadat een energiescan de nood tot 
vervanging heeft aangetoond)

o energieopslagtechnieken en beheerssystemen

o relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van een appartementsgebouw)

o energieaudit (enkel in combinatie met andere maatregelen)

o luchtdichting en blowerdoortest (enkel in combinatie met andere maatregelen)



1.2 Vlaamse energielening voor vzw’s en 
coöperatieve vennootschappen

• Modaliteiten identiek aan Vlaamse energielening voor particulieren!
o Bedrag tot 15.000 euro

o Looptijd tot 10 jaar

o Rente: 0%

o Zelfde werken

• Wie kan deze lening aanvragen?
o Scholen, ziekenhuizen, sportclubs, vzw's,...

o Voor verenigingen van mede-eigenaars kan het maximaal leningsbedrag vermeerderd 
worden met 7.500 euro per wooneenheid in het gebouw waarvoor de vereniging 
verantwoordelijk is.



1.3 Energielening+

• Voor renovatie van geërfde of geschonken niet-energiezuinige
woning of appartement 
o Vanaf 2021: op basis van datum overlijden

o Verwerving in volle eigendom

o Woning gelegen in Vlaams gewest

o Woning moet slechte energieprestatie hebben op ogenblik van verwerving

o EPC nodig voor en na werken (EPC voor de werken mag niet ouder zijn dan 2019!)

• Modaliteiten
o Maximumbedrag 60.000 euro

o Maximum looptijd: 20 jaar



1.3 Energielening+



1.3 Energielening+

• Resultaatsverplichting:
o Het behaalde EPC-Label moet worden aangetoond na 5 jaar.
o Als na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting (namelijk een beter EPC-label) niet wordt 

behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar 
een hogere rentevoet (nl. de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt 
afgesloten).

• Hoe aanvragen: 
o 051/51 93 51 of energiehuis@dvvwesthoek.be

• Opgelet: 
o Kan momenteel nog niet aangevraagd worden. 
o De modaliteiten werden nog niet goedgekeurd door de FOD Economie.

mailto:energiehuis@dvvwesthoek.be
http://www.westhoekoverleg.be/nl/energiehuis


2. Renteloos renovatiekrediet bij de bankensector

• Voor renovatie van gekocht niet-energiezuinige woning of appartement 
o Via notariële akte vanaf 2021

o Enkel in combinatie met een hypothecair hoofdkrediet 

o Betaalde rente wordt door de Vlaamse overheid terugbetaald via rentesubsidie

o Verwerving in volle eigendom

o Woning gelegen in Vlaams gewest

o Woning moet slechte energieprestatie hebben op ogenblik van verwerving

o EPC nodig voor en na werken (EPC voor de werken mag niet ouder zijn dan 2019)

• Modaliteiten
o Maximumbedrag 60.000 euro

o Maximum looptijd: 20 jaar



2. Renteloos renovatiekrediet bij de bankensector



2. Renteloos renovatiekrediet bij de bankensector

• Het renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de renovatie, of sloop en 
heropbouw van het pand.

• Uitbetalen rentesubsidie
o De kredietgevers zullen in het eerste trimester van elk jaar het Vlaams Energie- en 

Klimaatagentschap (VEKA) informeren over de intresten die in het kader van het 
renovatiekrediet betaald zijn in het voorgaande jaar.

o Het VEKA zal vervolgens, na controle, telkens in het tweede trimester (vermoedelijk in de 
maand mei) de rentesubsidie uitbetalen aan de kredietnemer.

o De intrest die je in 2021 betaalt aan uw kredietgever, zal dus normaal gezien in het tweede 
trimester van 2022 door het VEKA automatisch aan je worden uitbetaald.



2. Renteloos renovatiekrediet bij de bankensector

• Op Energiesparen.be staat een calculator om te berekenen hoeveel je bespaart 
met de rentesubsidie voor het renovatiekrediet (dat je afsluit bij een hypothecair 
krediet voor aankoop).

• Resultaatsverplichting:
o Het behaalde EPC-Label moet worden aangetoond na 5 jaar.

o Als na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting (namelijk een beter EPC-label) niet 
wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de 
omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar 
waarin het krediet wordt afgesloten)

https://www.energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet


2. Renteloos renovatiekrediet bij de bankensector

• Hoe aanvragen: 
oMomenteel kun je voor het renteloze renovatiekrediet terecht bij de 

volgende banken: 
▪ Argenta, Axa, Bank J.Van Breda, Bank Nagelmackers, Belfius, Beobank, BNP-Paribas, Credimo, 

Crelan, DVV verzekeringen, Elantis, Europabank, ING, KBC, Onesto Kredietmaatschappij,Triodos en 
vdk bank

o Sociale kredietmaatschappijen: Hypostart N.V. Elk zijn Huis 

oAndere kredietinstellingen zullen mogelijk nog volgen.



3. Renovatieadvies bij Energiehuis 
Westhoek
3.1 Renovatieadvies en -begeleiding

• Huisbezoek

• Opmaak stappenplan

• Begeleiding
oVergelijken offertes (Energiehuis Westhoek)

oPremies (woonwinkel of dienst wonen gemeente)



3.1 Renovatieadvies en -begeleiding

Aandachtspunten woning



3.2 Warmtescan via het Energiehuis
(winter)

• Renovatieadvies gecombineerd met 
thermografische scan van de 
woning

• Opmaak stappenplan

• Begeleiding



3.2 Warmtescan via het Energiehuis
(winter)
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3.3 Gratis infosessies i.s.m. Fluvius

• Speciaal voor huiseigenaars die hun woning energiezuiniger 
en comfortabeler willen maken

• Verschillende thema’s zijn

o Dakisolatie

o Muurisolatie en hoogrendementsglas

o Ventilatie

o Verwarming

o Warm water

o Warmtepompen

o Zonnepanelen

• Duur: anderhalf uur

• Sommige digitaal, andere op locatie in een bepaalde 
gemeente

https://www.fluvius.be/nl/thema/benoveren/energiefitsessies

https://www.fluvius.be/nl/thema/benoveren/energiefitsessies


3.4 Renovatiefiches

45 renovatiefiches

Opgesplitst in:
o Duurzamer in 1 dag (oranje)
o Duurzamer in 1 maand (groen)
o Duurzamer in stappen (blauw)

https://www.energiehuiswesthoek.be/renovatiefiches

https://www.energiehuiswesthoek.be/renovatiefiches


3.5 preventiefiches en handleidingen



3.6 Interessante links

https://www.energiehuiswesthoek.be/

https://www.energiehuiswesthoek.be/


4. Acasus: steunpunt duurzaam 
bouwen Provincie West-Vlaanderen



4. Acasus: steunpunt duurzaam 
bouwen Provincie West-Vlaanderen



4.1 Acasus als toonpunt



4.2 Acasus als adviespunt



VRAGEN?

• Leningen
o Energiehuis Westhoek

▪ Vlaamse energielening voor particulieren

▪ Vlaamse energielening voor vzw’s en coöperatieve vennootschappen

▪ Energielening+ 

oBankensector
▪ Renovatielening 

• Renovatieadvies en -begeleiding 
o Energiehuis Westhoek

oAcasus: Steunpunt duurzaam bouwen Provincie West-Vlaanderen



WEBINAR
Renoveren in 
de Westhoek

EINDE
www.dvvwesthoek.be

http://www.dvvwesthoek.be/

