
Losse premies per maatregel



Energiepremies voor …
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Isolatie en beglazing Energiezuinige installaties



Isolatie en beglazing

• Dak-/Zoldervloerisolatie

• Muurisolatie

• Vloer-/Kelderisolatie

• Beglazing
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Premies voor isolatie en beglazing
Voor welke gebouwen?

• Voor woningen, appartementen, appartementsgebouwen

• aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006

• of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd aangevraagd voor 1 januari 2006

• Voor niet-woongebouwen 

• aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006

• of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd aangevraagd voor 1 januari 2006
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Premies voor isolatie en beglazing
Wie kan de premie aanvragen?

• De investeerder in de isolatie of beglazing kan de premie aanvragen.

• Woont u in een woongebouw met gedwongen mede-eigendom (bv. appartement, cohousing, …), dan 
wordt de premie voor isolatie of beglazing verleend aan:

• de vereniging van mede-eigenaars als de isolatie of beglazing in een gemeenschappelijk deel wordt geplaatst

• degene die de factuur betaalt, als de isolatie of beglazing in een privédeel wordt geplaatst

• Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur voor een investering in een 
privédeel, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele 
eigenaars, de premieaanvraag indienen.

• Bent u voor deze investering een energielening aangegaan bij een energiehuis? Dan vraagt het 
energiehuis in uw naam en voor uw rekening de premie aan zodat het terug te betalen bedrag van uw 
lening onmiddellijk wordt verlaagd.
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Premies voor isolatie en beglazing
Hoe en wanneer aanvragen?

• Nadat de werken zijn uitgevoerd

• Het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn

• Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in 
aanmerking

• Online via fluvius.be of op papier
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Premies voor isolatie en beglazing
Belangrijkste wijzigingen

• Facturen die meetellen voor de bepaling en behandeling van de premie mogen op het moment van de 
aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.

• Verhoging van het premiebedrag voor buitenmuurisolatie en beglazing t.o.v. 2020 (voor zowel woon- als 
niet-woongebouwen) 

• Verhoging van het premiebedrag voor dak-/zoldervloerisolatie en muurisolatie aangebracht langs de 
buitenzijde, bij verwijdering van asbesthoudende materialen tijdens de renovatiewerken. (voor zowel 
woon- als niet-woongebouwen)

• De facturen van de asbestverwijdering en van het aanbrengen van de isolatie mogen niet meer dan 12 maanden 
uit elkaar liggen, en moeten beiden vanaf 1/1/2021 opgemaakt zijn.

• De aanwezigheid van zonneboiler en/of PV op het dak, of een haalbaarheidsonderzoek 
(https://www.energiesparen.be/zonnekaart )daarnaar, moet aangetoond worden,

Je ontvangt niet langer een premie voor dak- of zoldervloerisolatie die zelf aangebracht werd, enkel nog 
wanneer de isolatie werd geplaatst door een aannemer
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Premies voor isolatie en beglazing
Belangrijkste wijzigingen

• Facturen die meetellen voor de bepaling en behandeling van de premie mogen op het moment van de 
aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.

• Verhoging van het premiebedrag voor buitenmuurisolatie en beglazing t.o.v. 2020 (voor zowel woon- als 
niet-woongebouwen) 

• Verhoging van het premiebedrag voor dak-/zoldervloerisolatie en muurisolatie aangebracht langs de 
buitenzijde, bij verwijdering van asbesthoudende materialen tijdens de renovatiewerken. (voor zowel 
woon- als niet-woongebouwen)

• De facturen van de asbestverwijdering en van het aanbrengen van de isolatie mogen niet meer dan 12 maanden 
uit elkaar liggen, en moeten beiden vanaf 1/1/2021 opgemaakt zijn.

• De aanwezigheid van zonneboiler en/of PV op het dak, of een haalbaarheidsonderzoek 
(https://www.energiesparen.be/zonnekaart )daarnaar, moet aangetoond worden,

Je ontvangt niet langer een premie voor dak- of zoldervloerisolatie die zelf aangebracht werd, enkel nog 
wanneer de isolatie werd geplaatst door een aannemer
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Premies voor isolatie en beglazing
Belangrijkste wijzigingen

• Premies worden met 50% verhoogd voor residentiële klanten die op het net aangesloten zijn met 
toepassing van het uitsluitend nachttarief

• Voorwaarden:
• Actieve uitsluitend nachtmeter op het aansluitpunt aanwezig.

• De verhogingen zijn ondergeschikt aan, en niet cumuleerbaar met de verhogingen voor beschermde klanten.

• Voor alle premies (woon- én niet-woongebouwen), incl. totaalrenovatiebonus maar excl. labelpremie, 
waarvoor de klant een energielening van een Vlaams energiehuis krijgt, wordt deze premie aangewend 
als terugbetaling van die lening 

• Het Energiehuis vraagt dan de premie aan in naam en voor rekening van die ontlener en gebruikt die als een vervroegde 
terugbetaling van die lening. De ontlener is per definitie iemand uit de prioritaire doelgroep van de Vlaamse Energielening.
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Overzicht premies isolatie en beglazing residentieel

14 /01/2021premies 2021 (c) Fluvius

Investering Begunstigde Basispremie in euro
Verhoogde premie in geval 

van 
asbestverwijdering

Maximum premie ifv 
investeringskost incl. btw

dakisolatie
Rd>=4,5 m²K/W

basis 4/m² 12/m² 100%

beschermde afnemer 10,5/m² 18,5/m² 100%

klant uitsluitend nachttarief 6/m² 14/m² 100%

spouwmuurisolatie
50 mm, lambda <=0,065

basis 5/m² nvt 100%

beschermde afnemer 9/m² nvt 100%

klant uitsluitend nachttarief 7,5/m² nvt 100%

buitenmuurisolatie
Rd>=3 m²K/W

basis 30/m² 38/m² 100%

beschermde afnemer 45/m² 45/m² 100%

klant uitsluitend nachttarief 45/m² 45/m² 100%

binnenmuurisolatie
Rd>=2 m²K/W

basis 15/m² nvt 100%

beschermde afnemer 22,5/m² nvt 100%

klant uitsluitend nachttarief 22,5/m² nvt 100%

vloerisolatie
Rd>=2 m²K/W

basis 6/m² nvt 100%

beschermde afnemer 9/m² nvt 100%

klant uitsluitend nachttarief 9/m² nvt 100%

glas
Ug<=1,0 W/m²K

basis 16/m² nvt 100%

beschermde afnemer 56/m² nvt 40%

klant uitsluitend nachttarief 24/m² nvt 100%



Overzicht premies isolatie en beglazing niet-residentieel
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Investering
Basispremie in 

euro
Verhoogde premie in geval van 

asbestverwijdering
Maximum premie ifv

investeringskost excl. btw

dakisolatie 
Rd>=4,5 m²K/W

4/m² 12/m² 100%

spouwmuurisolatie 
50 mm, lambda <=0,065

5/m² nvt 100%

buitenmuurisolatie 
Rd>=3 m²K/W

30/m² 38/m² 100%

binnenmuurisolatie 
Rd>=2 m²K/W

15/m² nvt 100%

vloerisolatie 
Rd>=2 m²K/W

6/m² nvt 100%

glas
Ug<=1,0 W/m²K

16/m² nvt 100%



Energiezuinige installaties

• Warmtepomp

• Warmtepompboiler

• Zonneboiler

• Condensatieketel

• PV-panelen
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Premies voor energiezuinige installaties
Voor welke gebouwen?

• Voor woningen, appartementen, appartementsgebouwen

• aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014

• of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd 
verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend

• Voor niet-woongebouwen 

• aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014

• of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd 
verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend
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Premies voor energiezuinige installaties
Wie kan de premie aanvragen?

• De investeerder in de energiezuinige installatie kan de premie aanvragen

• Woont u in een woongebouw met gedwongen mede-eigendom (bv. appartement, cohousing, …), dan 
wordt de premie voor energiezuinige installaties verleend aan:

• de vereniging van mede-eigenaars als de energiezuinige installatie in een gemeenschappelijk deel wordt geplaatst

• degene die de factuur betaalt, als de energiezuinige installatie in een privédeel wordt geplaatst

• Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur voor een investering in een 
privédeel, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele 
eigenaars, de premieaanvraag indienen.

• Bent u voor deze investering een energielening aangegaan bij een energiehuis? Dan vraagt het 
energiehuis in uw naam en voor uw rekening de premie aan zodat het terug te betalen bedrag van uw 
lening onmiddellijk wordt verlaagd.
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Premies voor energiezuinige installaties
Hoe en wanneer aanvragen?

• Nadat de werken zijn uitgevoerd

• Het jaartal van de eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn

• Enkel facturen die maximaal 2 jaar oud zijn op het ogenblik van de premieaanvraag komen in 
aanmerking

• De premie voor een energiezuinige toepassing kan maar eens per "x" jaar aangevraagd worden 
(afhankelijk van het type premie)

• Online via fluvius.be of op papier
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Premies voor energiezuinige installaties
Belangrijkste wijzigingen

• Facturen die meetellen voor de bepaling en behandeling van de premie mogen op het moment van de aanvraag 
maximaal 2 jaar oud zijn.

• Premies voor warmtepomp en warmtepompboiler worden met 20% verhoogd voor residentiële klanten 
die op het net aangesloten zijn met toepassing van het uitsluitend nachttarief. Het premiebedrag wordt 
tevens begrensd tot 50% van het investeringsbedrag i.p.v. 40%.

• Voorwaarden:
• Actieve uitsluitend nachtmeter op het aansluitpunt aanwezig.

• De verhogingen zijn ondergeschikt aan, en niet cumuleerbaar met de verhogingen voor beschermde klanten

• Verplichte regeling om de warm watertemperatuur te verhogen bij extern signaal om zo aan thermische opslag te doen (wpb)

• De premie voor een warmtepomp van het type ‘lucht-lucht’ is altijd cumuleerbaar met de premie 
warmtepompboiler
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Premies voor energiezuinige installaties
Belangrijkste wijzigingen

• Voor alle premies (woon- én niet-woongebouwen), incl. totaalrenovatiebonus maar excl. labelpremie, waarvoor de 
klant een energielening van een Vlaams energiehuis krijgt, wordt deze premie aangewend als terugbetaling van die 
lening 

• Het Energiehuis vraagt dan de premie aan in naam en voor rekening van die ontlener en gebruikt die als een vervroegde 
terugbetaling van die lening. De ontlener is per definitie iemand uit de prioritaire doelgroep van de Vlaamse Energielening.
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Overzicht premies Energiezuinige installaties residentieel
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Investering Begunstigde Basispremie
Verhoogde premie in 

geval van 
asbestverwijdering

Verhoogde premie in geval van vervanging 
elektrische verwarming 

en/of installatie in niet-aardgasgebied

Maximum premie ifv
investeringskost incl. 

btw

warmtepomp geothermisch
label A++ of beter

basis 4.000€ nvt 8.000€ 40%

beschermde afnemer 4.800€ nvt 9.600€ 50%

klant uitsluitend 

nachttarief 4.800€ nvt 9.600€ 50%

warmtepomp lucht/water
label A+ of beter

basis 1.500€ nvt 3.000€ 40%

beschermde afnemer 1.800€ nvt 3.600€ 50%

klant uitsluitend 

nachttarief 1.800€ nvt 3.600€ 50%

warmtepomp hybride
label A+ of beter

basis 800€ nvt 1.600€ 40%

beschermde afnemer 960€ nvt 1.920€ 50%

klant uitsluitend 

nachttarief 960€ nvt 1.920€ 50%

warmtepomp lucht/lucht
label A+ of beter

basis 300€ nvt 600€ 40%

beschermde afnemer 360€ nvt 720€ 50%

klant uitsluitend 

nachttarief 360€ nvt 720€ 50%

warmtepompboiler met regeling voor 
thermische opslag

basis 300€ nvt nvt 40%

beschermde afnemer 360€ nvt nvt 50%

klant uitsluitend 

nachttarief 360€ nvt nvt 50%

zonneboiler

basis 550€/m² nvt nvt 2.750€ en 40%

beschermde afnemer 660€/m² nvt nvt 3.300€ en 48%

klant uitsluitend 

nachttarief 550€/m² nvt nvt 2.750€ en 40%



Overzicht premies energiezuinige 
installaties niet-residentieel

premies 2021 (c) Fluvius 14 /01/2021

Investering Basispremie
Maximum premie ifv

investeringskost excl. btw

warmtepomp geothermisch 
label A++ of beter*

tot en met 10 kW: 4.000€

vanaf 11 kW: premie ifv elektrisch 

compressorvermogen of geïnstalleerd 

gasvermogen

40% en 57.000€

warmtepomp lucht/water 
label A+ of beter*

tot en met 10 kW: 1.500€

vanaf 11 kW: premie ifv elektrisch 

compressorvermogen of geïnstalleerd 

gasvermogen

40% en 23.500€

warmtepomp hybride 
label A+ of beter*

tot en met 10 kW: 800€

vanaf 11 kW: premie ifv elektrisch 

compressorvermogen of geïnstalleerd 

gasvermogen

40% en 12.500€

warmtepomp lucht/lucht 
label A+ of beter*

tot en met 10 kW: 300€

vanaf 11 kW: premie ifv elektrisch 

compressorvermogen of geïnstalleerd 

gasvermogen

40% en 4.800€

warmtepompboiler met regeling 
voor thermische opslag

tot 2 kW: 300€

vanaf 2 kW: premie ifv elektrisch 

compressorvermogen

40% en 3.780€

zonneboiler 200€/m² apertuuroppervlakte 40% en 10.000€

* Verdubbeld in geval van installatie in niet-aardgasgebied 
maar beperkt tot 40% van de investeringskosten excl. btw



Gascondensatieketel (beschermde afnemer)
Belangrijkste voorwaarden

• Voor woningen, appartementen, appartementsgebouwen

• aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006

• of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd aangevraagd voor 1 januari 
2006

• nieuwe individuele condensatieketel met CE-markering en minstens een Europees productlabel B (of 
beter)

• geplaatst door een aannemer

• eindfactuur in 2021
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Gascondensatieketel
Premiebedragen
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Begunstigde
Nieuwe condensatieketel op 
aardgas in aardgasgebied

Nieuwe condensatieketel op 
butaan of propaan in niet-
aardgasgebied

Niet geplaatst ter vervanging 
van een stookolieketel

Beschermde afnemer
1.800€, max. 40% van het 
factuurbedrag incl. btw

1.800€, max. 40% van het 
factuurbedrag incl. btw

Geplaatst ter vervanging van 
een stookolieketel

Prioritaire doelgroep van de 
Vlaamse energielening

2.500€, max. 50% van het 
factuurbedrag incl. btw

2.500€, max. 50% van het 
factuurbedrag incl. btw

https://www.energiesparen.be/sociaal/beschermd/wie?language=nl


Relighting
Belangrijkste voorwaarden

• Voor niet-woongebouwen

• aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006

• of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd aangevraagd voor 1 januari 2006

• premie voor het volledig demonteren en afvoeren van zowel de bestaande lampen als de bestaande 
armaturen, de uitvoering van een lichtstudie waarin de nieuwe verlichtingsinstallatie volledig wordt 
berekend in een ruimte ingetekend volgens de realiteit, en het installeren van een volledig nieuwe 
verlichtingsinstallatie conform de uitgevoerde lichtstudie

• het geïnstalleerd vermogen moet onder opgelegde streefwaarden liggen

14 /01/2021premies 2021 (c) Fluvius



Relighting
Belangrijkste voorwaarden

• in de meeste gevallen is afwezigheidsdetectie 
verplicht

• onderworpen aan normeringen

• enkel voor binnenverlichting

• geplaatst door een aannemer

• eindfactuur in 2021
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Investering Basispremie in euro
Maximum premie 

ifv investeringskost 
excl. btw

relighting
(binnenverlichting)

in functie van de technische 

prestaties en het geïnstalleerde 

vermogen

20.000€



Invoering premie PV
vanaf 2021



Voorwaarden premie kleine PV-installaties 
(maximaal omvormervermogen ≤ 10 kVA)

• Enkel voor gebouwen (woon- én niet-woongebouwen) die aangesloten zijn op het 
elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor de 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd 
verleend (vergeleken met datum eindfactuur).
• Gebouw moet voldoen aan de EPB-eisen

• De nieuwe zonnepanelen worden geplaatst of gevalideerd door een aannemer met certificaat 
van bekwaamheid en op het dak van een gebouw geplaatst, dat geïsoleerd is (Rd-waarde van 
minstens 3 m2K/W) als het gebouw wordt verwarmd

• De premie loopt van 2021 tot eind 2024 (jaartal van indienstname PV-installatie)

• Premie wordt aangevraagd via Fluvius.

14 /01/2021premies 2021 (c) Fluvius

https://rescert.be/nl/lists


Voorwaarden premie kleine PV-installaties 
(maximaal omvormervermogen ≤ 10 kVA)

• De premie kan worden toegekend als:

• Achter het aansluitingspunt nog geen andere PV-installatie in dienst is of was.

• Uitzondering op vorig punt: nieuwe eigenaars van bestaande woningen waar PV vóór de eigendomsoverdracht 
verwijderd werd, krijgen toch premie voor nieuwe PV.

• De geplaatste PV-installatie uiterlijk 3 maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld is.

• De premieaanvraag ook binnen 3 maanden na indienstname van de PV-installatie ingediend is.

• De PV-installatie moet 15 jaar op dat perceel blijven + mag niet worden uitgebreid met een installatie van elders met 
een terugdraaiende teller, tenzij de netgebruiker afstand doet van het recht hierop.

• Dak van gebouw moet geïsoleerd zijn (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W) als het gebouw wordt verwarmd

• De premie is eenmalig en beperkt

• tot 1 premie per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen

• en tot 1 premie per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.
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Voorwaarden premie kleine PV-installaties 
(maximaal omvormervermogen ≤ 10 kVA)

• Bedragen:
• Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. 

• De datum van indienstname van de PV-installatie bepaalt het premiebedrag en de premievoorwaarden.

• Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.

• Alle andere regels die gelden voor de premies ZB, WP en WP-boiler zijn ook van toepassing op PV-premie:
• Verhoging met 20% voor beschermde klanten
• Voor aanvragen door VME/Syndici voor appartementsgebouwen: premie is per wooneenheid en aftopping op 40% 

van factuurbedrag.

Jaar 
indienstname

Premiebedrag 
tot 4 kWp

Premiebedrag van 
4 kWp tot 6 kWp

Maximaal 
premiebedrag

2021 300€ / kWp 150€ / kWp 1.500€

2022 225€ / kWp 112,5€/ kWp 1.125€

2023 150€ / kWp 75€ / kWp 750€

2024 75€ / kWp 37,5€ / kWp 375€

14 /01/2021premies 2021 (c) Fluvius



Enkele voorbeelden

• 12 zonnepanelen van 320 Wp, samen goed voor een vermogen van 3,84 kWp. 
Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 3,84 x 300 
euro = 1152 euro*

• 18 panelen van 300 Wp, samen goed voor een vermogen van 5,40 kWp. Indien u 
aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 1,40 x 
150 euro = 1410 euro*

• 34 panelen van 290 Wp, samen goed voor een vermogen van 9,86 kWp. Indien u 
aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 2 x 150 
euro = 1500 euro*

• * voorbeeld op basis van nieuwe installatie in dienst in 2021
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EPC-Labelpremie



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

34

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

36

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



Nieuw 

Premies online aanvragen en 
opvolgen
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