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EPC-Labelpremie

• De labelpremie, ook gekend als de EPC-premie, wordt toegekend vanaf 2021 voor de grondige 
energetische renovatie van een woning of een wooneenheid binnen een termijn van 5 jaar. 

• Het premiebedrag is gebaseerd op het verschil van de EPC-waarde van de woning voor de start 
van de renovatiewerken en na de renovatiewerken.

• Evolutie EPC-waarde:

• De termijn van 5 jaar start op de datum van het ‘oude’ EPC, behalve voor EPC’s die opgemaakt zijn in 
2019 of 2020. Voor deze EPC’s start de termijn van 5 jaar op 1-1-2021. Het nieuwe EPC moet ten 
laatste binnen 12 maanden na verstrijken van de termijn van 5 jaar ingediend worden.

EPC uit 2019 of vroeger EPC na maximaal 5 jaar

Woning E of F A, B of C

Wooneenheid D, E of F A of B
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EPC-Labelpremie
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Labelverbeteringen kunnen in stappen gebeuren

• Bijkomende premie = Verschil tussen nieuwe labelpremie en reeds 
uitbetaalde labelpremie

Geen premie-aanvraag voor investering met eindfactuur tot en met 
2020

Labelpremie Begunstigde Woning (E, F) Appartment (D, E, F)

naar A basis 5.000€ 3.750€

beschermde 
afnemer 6.000 € 4.500€

naar B basis 3.750€ 2.500€

beschermde 
afnemer 4.500€ 3.000€

naar C basis 2.500€ Nvt

beschermde 
afnemer 3.000€ Nvt



EPC-Labelpremie

• De labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonussen van de BENO-pass.

• (*) Uitzondering hierop: indien die eindfactuur gedateerd is tussen 1-1-2021 en 31-12-2021 en men voor deze werken een 
ondertekende bestelbon of ondertekende offerte kan voorleggen die gedateerd is vóór 1-1-2021, dan kan men kiezen om ofwel een 
Benopass te laten aanmaken, ofwel gebruik te kunnen maken van de labelpremie. Eénmaal deze keuze gemaakt, is deze 
onherroepelijk. 
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Datum eindfactuur werken Datum aanvraag 1ste premie Systeem

Voor 1/1/2021 Voor 1/1/2021 BENO-pass

Voor 1/1/2021 (*) Na 1/1/2021 BENO-pass

Na 1/1/2021 Na 1/1/2021 Labelpremie



Collectieve renovatiebegeleidingspremie

Aanpassing begeleidingsvergoedingen:

• Maximaal 600 euro/woning of wooneenheid  ipv 400 euro 

• In appartementsgebouwen wordt premie beperkt tot 7.500 euro ipv 6.000 euro.

• Indexatie van deze bedragen vanaf 2022.

• Projectbegeleider mag voortaan 1/3de van de vergoeding factureren na aflevering van een individueel renovatie-
advies met indicatie van kostprijzen en energiebesparingen.

• Saldo mag gefactureerd worden na volledige uitvoering, begeleiding en rapportering van een maatregel in de 
betreffende woning(en) of wooneenheden.

Een collectief project bestaat uit minstens 10 woningen uit dezelfde straat, gemeente of aanpalende gemeente die 

minstens willen investeren in één van de zeven maatregelen uit de totaalrenovatiebonus of de warmtepompboiler.
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Premies voor huishoudelijke klanten
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https://www.fluvius.be/nl/thema/premies

Isolatie

o Dakisolatie of zoldervloerisolatie
o Buitenmuurisolatie
o Beglazing
o Vloerisolatie of kelderisolatie

Energiebesparende 
toestellen
o Warmtepomp
o Warmtepompboiler
o Zonneboiler
o Zonnepanelenpremie

Renovatie

o EPC-labelpremie
o Totaalrenovatiebonus en 

BENO-pass

Premies voor beschermde 
klanten
o Kortingsbon bij de aankoop van een 

Energiezuinige wasmachine of koelkast
o Condensatieketel
o Huur- en isolatiepremie

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies


Premies voor lokale besturen en bedrijven
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https://www.fluvius.be/nl/thema/premies

Isolatie  

o Dakisolatie of zoldervloerisolatie
o Buitenmuurisolatie
o Beglazing
o Vloerisolatie of kelderisolatie

Energiebesparende 
toestellen
o Warmtepomp
o Warmtepompboiler
o Zonneboiler
o Relighting
o Zonnepanelenpremie

Energiestudie

o Premie na energiestudie

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies


Voorbeeld grondige renovatie van woning
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Dak + asbestverwijdering          (4 + 8) €/m² x 168 m²    =  2.016 €

Vloerisolatie                           6 €/m² x 115 m²     =   690 €

Buitenmuurisolatie            30 €/m² x 120 m²   =  3.600 €

HR Glas                             16 €/m² x 30 m²   =  480 €

Warmtepomp            lucht-water               =  1.500 €

Zonnepanelenpremie (2021) 5 kWp = 1.350 €

EPC-Label premie van E-label         A-label      =  5.000 €

Zonneboiler 550 €/m² x 4 m²       = 2.200 €

TOTAAL PREMIES   = 16.836 €

VOOR

NA


