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• Dak-/Zoldervloerisolatie

• Muurisolatie

• Vloer-/Kelderisolatie

• Beglazing

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53

https://www.energiesparen.be/maatregelen-waarvoor-er-energiepremies-zijn-in-2021
mailto:info@woonwinkelwest.be


• De premie wordt toegekend voor bestaande woningen, wooneenheden die 
aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 
januari 2006,

• of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is 
ingediend vóór 1 januari 2006



• De eindfactuur bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn

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

• De premie aanvragen doe je na dat de werken zijn uitgevoerd

• De premie kan je online via fluvius.be of op papier aanvragen



• Premie dakisolatie is enkel nog van toepassing indien werken uitgevoerd 
worden door een aannemer. 

• Verhoging premie beglazing en buitenmuurisolatie

• Premies worden met 50% verhoogd voor residentiele klanten die op het 
net aangesloten zijn met toepassing van het Uitsluitend NachtTarief*.

• Verhoging van het premiebedrag voor dak-/zoldervloerisolatie en 
muurisolatie aangebracht langs de buitenzijde, bij verwijdering van 
asbesthoudende materialen tijdens de renovatiewerken



Investering 
 
 

 

Begunstigde Premie Verhoogde premie  in 
geval  
van 
abestverwijdering 

Maximum premie 
i.f.v investeringskost 
inclusief btw 

dakisolatie 
Rd>=4,5m2K/W 

 

Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 
Klant UTN* 

4€/m2 
10,5€/m2 
6€/m2 

12€/m2 
18,5€/m2 
14€/m2 

100% 
100% 
100% 

spouwmuurisolatie 
50 mm, lambda <=0,065 

 

Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 
Klant UTN 

5€/m2 
9€/m2  
7,5€/m2 

nvt 
nvt 
nvt 

100% 
100% 
100% 

buitenmuurisolatie 
Rd>=3m2K/W 

 

Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 
Klant UTN 

30€/m2 
45€/m2 
45€/m2 

38€/m2 
45€/m2 
45€/m2 

100% 
100% 
100% 

binnenmuurisolatie 
Rd>=2m2K/W 

 

Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 
Klant UTN 

15€/m2 
22,5€/m2 
22,5€/m2 

nvt 
nvt 
nvt 

100% 
100% 
100% 

Vloerisolatie  
Rd>=2m2K/W 

 

Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 
Klant UTN 

6€/m2 
9€/m2 
9€/m2 

nvt 
nvt 
nvt 

100% 
100% 
100% 

Glas 
Ug<=1,0 W/m2K 

 

Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 
Klant UTN 

16€/m2  
56€/m2 
24€/m2 

nvt 
nvt 
nvt 

100% 
40% 
100% 

 



De huur-en-isolatiepremie is een extra hoge premie voor   
dakisolatie, beglazing en spouwmuurisolatie in slecht geïsoleerde 
huurwoningen. Een projectpromotor begeleidt de huurder en de 
verhuurder bij de voorbereiding van de werken.

Als verhuurder kom je in aanmerking als

• je een woning verhuurt waarvan de huurprijs minder dan €524,19 bedraagt.

• Je een woning verhuurt aan een gezin dat behoort tot een kwetsbare doelgroep: beschermde 
afnemers, huurders via sociaal verhuurkantoor of OCMW, huishoudens met actieve budgetmeter, 
prioritaire doelgroep van de Vlaamse energielening, personen met verzoek tot afsluiting
gas/elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie.

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53

https://www.huur-en-isolatiepremie.be/
mailto:info@woonwinkelwest.be


• Bestaande woningen en wooneenheden die aangesloten zijn op het 
distributienet vóór 1 januari 2006 of waarvan de aanvraag van een 
stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2006 

• De technische voorwaarden zijn dezelfde als de voorwaarden voor de gewone 
premies voor dakisolatie, beglazing en spouwmuurisolatie van Fluvius



• Warmtepomp

• Warmtepompboiler

• Zonneboiler

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53

https://www.energiesparen.be/maatregelen-waarvoor-er-energiepremies-zijn-in-2021
mailto:info@woonwinkelwest.be


• aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014

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



• 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 premie-
aanvraag komen in aanmerking

• De premie aanvragen doe je na dat de werken zijn uitgevoerd

• De premie kan je online via fluvius.be of op papier aanvragen



• Premies voor warmtepomp en warmtepompboiler worden met 20% verhoogd 
voor residentiele klanten die op het net aangesloten zijn met toepassing van het 
uitsluitend nachttarief.

• De premie warmtepompboiler is enkel cumuleerbaar met een premie voor 
warmtepomp als de warmtepompboiler eerst werd geplaatst

• De premie voor een warmtepomp van het type ‘lucht-lucht’ is altijd 
cumuleerbaar met de premie warmtepompboiler



Investering 
 
 

 

Begunstigde Premie Verhoogde premie in 
geval van vervanging 
elektrische verwarming 
en /of installatie in niet 
aardgasgebied 

Maximum premie i.f.v 
investeringskost 
inclusief btw 

Warmtepomp 
geothermisch 

label A++ of beter 

Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 
Klant UTN 

4.000€ 
4.800€ 
4.800€ 

8.000€ 
9.600€ 
9.600€ 

40% 
50% 
50% 

Warmtepomp lucht/water 
label A+ of beter 

 

Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 
Klant UTN 

1.500€ 
1.800€ 
1.800€ 

3.000€ 
3.600€ 
3.600€ 

40% 
50% 
50% 

Warmtepomp hybride 
label A+ of beter 

Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 
Klant UTN 

800€ 
960€ 
960€ 

1.600€ 
1.920€ 
1.920€ 

40% 
50% 
50% 

Warmte lucht/lucht 
label A+ of beter 

 

Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 
Klant UTN 

300€ 
360€ 
360€ 

600€ 
600€ 
720€ 

40% 
50% 
50% 

Warmtepompboiler met  
regeling voor thermische  

opslag 

Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 
Klant UTN 

300€ 
360€ 
360€ 

nvt 
nvt 
nvt 

40% 
50% 
50% 

Zonneboiler Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 
Klant UTN 

550€/m2 
660€/m2 
550€/m2 

nvt 
nvt 
nvt 

2.750€  en 40% 
3.300€ en 48% 
2.750€ en 40% 

 



• Als u minstens 3 premies van netbeheerder Fluvius aanvraagt én aan alle 
voorwaarden voldoet, dan krijgt u bovenop die premies nog een bonus. 

• Voor investeringen die werden uitgevoerd, met eindfactuur tussen 1 
januari 2017 en 31 december 2020.

• Wie in 2020 een bestelbon/offerte heeft ondertekend voor een investering 
die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur hiervoor 
in 2021 ontvangt, heeft de keuze tussen het traject van de 
totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

• De EPC-labelpremie is de vervanger van de totaalrenovatiebonus.

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/de-totaalrenovatiebonus
mailto:info@woonwinkelwest.be


 
 
Totaalrenovatiebonus 
 

Huis  Appartement   

Vanaf 3 investeringen 
 

1250€ 625€ 

Vanaf 4 investeringen 
 

1750€ 875€ 

Vanaf 5 investeringen 
en na opmaak EPC 

2.750€ 1.375€ 

Vanaf 6 investeringen 
 

3.750€ 1.875€ 

Vanaf 7 investeringen 
 

4.750€ 2.375€ 

Voor beschermde afnemers wordt de bonus met 50% verhoogd



• premie enkel voor specifieke doelgroepen (beschermde afnemers of personen die tot 
de prioritaire doelgroep behoren van de Vlaamse energielening)

• 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

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53  

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-beschermde-klanten/premie-condensatieketel
mailto:info@woonwinkelwest.be


**max. 40% van het factuurbedrag incl. btw
*max. 50% van het factuurbedrag incl. btw
Beschermde afnemers behoren tot de doelgroep van de energielening!



• Het oude toestel is meer dan 20 jaar oud

• Zowel de oude als de nieuwe installatie moet met aardgas functioneren.

➢500 euro voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een maximaal 
nominaal vermogen van 70 kW, + 5 euro extra per kW boven de 70 kW met een plafond van 
2.500 euro per toestel

➢200 euro voor een nieuw warmwatertoestel op aardgas voor de onmiddellijke productie van 
warm water of voor de opslag ervan

➢150 euro voor een nieuw toestel voor individuele ruimteverwarming (kachel, convector of 
inbouwhaard) op aardgas.

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53 

https://premie.gas.be/nl/premie
mailto:info@woonwinkelwest.be


• 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

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

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53 

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-zonnepanelen
mailto:info@woonwinkelwest.be


 
Jaar indienstname 

 

 
Doelgroep 

 
Premiebedrag tot 
4 kWp 

 
Premiebedrag van  
4 kWp tot 6kWp 

 
Maximaal 
premiebedrag 
 
 

 
Maximum premie 
i.f.v 
investeringskost 
inclusief btw 

2021 
 

Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 

300€/kWp 
360€/kWp 

150€/kWp 
180€/kWp 

1.500€ 
1.800€ 

40% 
48% 

2022 
 

Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 

225€/kWp 
270€/kWp 

112,5€/kWp 
135€/kWp 

1.125€ 
1.350€ 

40% 
48% 

2023  
 

Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 

150€/kWp 
180€/kWp 

75€/kWp 
90€/kWp 

750€ 
900€ 

40% 
48% 

2024 
 

Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 

75€/kWp 
90€/kWp 

37,5€/kWp 
45€/kWp 

375€ 
450€ 

40% 
48% 

 



Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom 
voortaan zelf opslaan en verbruiken als ze die nodig hebben. 

De Vlaamse Regering heeft de premie verlengd tot in 2024. De bijgestuurde 
premie vanaf 1 april 2021, is onder voorbehoud van definitieve goedkeuring 
door de Vlaamse Regering.

Ontdek alle voorwaarden hier

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53  

https://www.energiesparen.be/thuisbatterij
https://www.energiesparen.be/thuisbatterij
mailto:info@woonwinkelwest.be


 
Jaar indienstname 

 

 
Premiebedrag tot 
4 kWp 

 
Premiebedrag van  
4 kWp tot 6kWp 
 

 
Premiebedrag 
6 kWp tot 9kWp 
 

 
Vanaf 9 kWp 
 

 
Maximum 
premie/% 
factuur  

01/01/ 2021 - 
31/03/2021 

250€/kWp 250€/kWp 250€/kWp 250€/kWp max. 3.200€ 
max. 35% 

01/04/ 2021 - 
31/12/2021 

300€/kWp 
 

300€/kWp 
 

250€/kWp 
 

0€ 
 

max. 2.250€ 
max. 40% 

2022 225€/kWp 187,5€/kWp 
 

150€/kWp 
 

0€ max. 1.725€ 
max. 40% 

2023  150€/kWp 
 

125€/kWp 
 

100€/kWp 
 

0€ max. 1.150€ 
max. 40% 

2024 75€/kWp 
 

62,5€/kWp 
 

50€/kWp 
 

0€ max. 575€ 
max. 40% 

 



Met een batterij kunnen kleine producenten hun overtollige stroom 
voortaan zelf opslaan en verbruiken als ze die nodig hebben. 

➢De premie bedraagt 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit

➢De premie bedraagt max. 3.200 euro en max. 35% van de investeringskosten

De premie moet uiterlijk op 31-12-2021 online aangevraagd zijn.

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53

https://www.energiesparen.be/thuisbatterij
mailto:info@woonwinkelwest.be


• Voor woningen die een geldig energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen dat 
niet ouder is dan 2019 waaruit blijkt dat de woning een energielabel E of F had
en die u binnen een periode van 5 jaar grondig renoveert tot een label A, B 
of C, zal vanaf 2021 een EPC-labelpremie kunnen aanvragen. Het Nieuw EPC 
moet opgemaakt zijn binnen termijn van 5 jaar t.o.v start-EPC.

• Voor wooneenheden (appartementen) die een geldig energieprestatiecertificaat 
kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 waaruit blijkt dat het appartement 
een energielabel D, E of F had en die u binnen een periode van 5 jaar grondig 
renoveert tot een label A, B zal  vanaf 2021 een EPC-labelpremie kunnen 
aanvragen. Het Nieuw EPC moet opgemaakt zijn binnen termijn van 5 jaar t.o.v
start-EPC.
➢DE EPC-labelpremie is cumuleerbaar met alle bestaande energiepremies van Fluvius

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53 

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/epc-labelpremie
mailto:info@woonwinkelwest.be


• Woningen of wooneenheden waarvoor vóór 1-1-2021 minstens één premie 
aangevraagd werd (met eindfacturen gedateerd vanaf 1-01-2017 en vóór 1-1-
2021) en hierdoor in het systeem zitten van de totaalrenovatiebonus, kunnen 
geen gebruik maken van de EPC-labelpremie. 

• Woningen of wooneenheden waarvoor vanaf 1-1-2021 een eerste premie met 
eindfactuur gedateerd vóór 1-1-2021 aangevraagd wordt, komen automatisch 
nog in het systeem van de renovatiebonus terecht en kunnen ook geen gebruik 
maken van de EPC-labelpremie. 



 
Labelpremie 

 

 
Begunstigde 

 
Woning starten van 
EPC-label  E, F 

 
Appartement starten van 
EPC-label D, E, F 
 

naar EPC-label A Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 

5.000 € 
6.000 € 

3.750 € 
4.500 € 

naar EPC-label B Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 

3.750 € 
4.500 € 

2.500 € 
3.000 € 

naar EPC-label C  Algemene doelgroep 
Beschermde afnemer 

2.500 € 
3.000 € 

nvt 
nvt 

 



Vanaf 2021 kunnen nieuwe eigenaars van woningen en appartementen bij 
hun kredietinstelling een renteloos renovatiekrediet tot 60.000 euro 
afsluiten in combinatie met hun hypotheeklening. 

• Enkel voor nieuwe eigenaars (ook schenking/erfenis) in 2021

• Om in aanmerking te komen voor het renteloos renovatiekrediet, moet er een hypothecair 
hoofdkrediet zijn. Aanvullend bij het hoofdkrediet kan u een renteloos renovatiekrediet 
afsluiten ( banken zijn niet verplicht mee te doen)

• In geval van schenking/erfenis moet je de energielening+ aanvragen bij het Energiehuis 
Westhoek

• Om recht te hebben op deze lening/krediet moet de nieuwe eigenaar van een woning binnen 
de vijf jaar na aankoop, erfenis of schenking de woning renoveren van energielabel E of F 
naar A, B of C. Voor een appartement moet men een verbetering kunnen aantonen van label 
D, E of F naar A of B, via een EPC voor en na de werken. 

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53

https://www.energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet
mailto:info@woonwinkelwest.be


 
Labelpremie 

 

 
Woning starten van 
EPC-label  E, F 

 
Appartement starten van 
EPC-label D, E, F 
 

naar EPC-label A 60.000€ 45.000€ 

naar EPC-label B 45.000€ 30.000€ 

naar EPC-label C  30.000€ n.v.t? 

 



• Renovatiepremie

• Korting op de onroerende voorheffing IER

• Korting op de registratierechten IER

• Verlaagd tarief voor schenkingen IER



Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen 
woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren.

Werken die in aanmerking komen: de structurele elementen van de woning, het 
dak, het buitenschrijnwerk en de technische installaties

Wie: gezinnen die voldoen aan de inkomensvoorwaarden

Bedrag: De maximale renovatiepremie bedraagt 10.000 euro

Tussenkomst investeringen: De premie wordt berekend per categorie van werken 
en bedraagt 20 % of 30 % (afhankelijk van inkomen) van de aanvaarde kostprijs van 
de werken (exclusief BTW). Voor elke categorie van werken is een aanvaarde 
kostprijs van minimaal 2.500 euro noodzakelijk om een premie te kunnen 
berekenen.

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53  

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie
mailto:info@woonwinkelwest.be


Wie een ingrijpende energetische renovatie uitvoert krijgt gedurende 5 
jaar een vrijstelling op de onroerende voorheffing als men onder de 
E60 gaat.

• De eigenaar hoeft niet gedomicilieerd te zijn in het gebouw. De vermindering wordt ook toegekend 
voor een tweede verblijf.

• U moet een omgevingsvergunning hebben of, als u geen vergunning nodig had voor de werken, 
een melding van de ingrijpende energetische renovatie hebben ingediend bij uw gemeente.

• De vrijstelling wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil wordt 
toegekend.

Een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) is een renovatie:

❑ waarbij minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren (installaties 
voor verwarming,  koeling, warm water, ...) volledig worden vervangen

❑ én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd 
volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd.

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53  

https://www.energiesparen.be/korting-onroerende-voorheffing-voor-ingrijpende-energetische-renovaties
mailto:info@woonwinkelwest.be


Als u binnen de 5 jaar na aankoop van een pand Ingrijpend Energetisch 
Renoveert (enige woning), krijg je een vermindering van de 
registratierechten: slechts 5% registratierechten i.p.v. 6%

• U moet binnen de 5 jaar na de datum van de authentieke aankoopakte een EPC-
bouw bekomen waaruit blijkt dat Ingrijpende Energetische Renovatiewerken zijn 
uitgevoerd (IER).

• De koper moet een natuurlijke persoon zijn, die zijn enige gezinswoning geheel in volle 
eigendom zuiver aankoopt.

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53

https://www.energiesparen.be/verlaagde-registratierechten-ier
mailto:info@woonwinkelwest.be


Verlaagd tarief voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een 
energetische renovatie. De verkrijger van de schenking moet binnen 
vijf jaar de renovatiewerken laten uitvoeren voor minstens 10.000 
euro. Het tarief wordt zowel  bepaald door de band die de schenker 
heeft met de begiftigde als de grootte van de schenking.

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53  

https://www.vlaanderen.be/verlaagd-tarief-voor-schenkingen-van-gebouwen-onderworpen-aan-een-energetische-renovatie
mailto:info@woonwinkelwest.be


Renteloze lening (0%) om een aantal structurele energiebesparende 
maatregelen te financieren. 

• Werken: Isoleren en ventileren, verwarmen, hernieuwbare energie

• Inkomensvoorwaarden: enkel voor prioritaire doelgroepen van de Vlaamse 
energielening (zie dia 5)

• Bedrag: max. 15.000 euro

• Terugbetaling: in 10 jaar tijd

De lening wordt afgesloten bij het Energiehuis DVV Westhoek
Aanvragen via de Woonwinkel van jouw gemeente

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53

https://www.energiesparen.be/energielening
mailto:info@woonwinkelwest.be


De premie kan worden aangevraagd voor een bouwproject betreffende de 
gecombineerde afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één 
of meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat, 
gelegen op eenzelfde locatie.

• Voor aanvragen van een omgevingsvergunning in 2020 bedraagt de sloop- en 
heropbouwpremie 7.500 euro. 

• Voor aanvragen van een omgevingsvergunning in 2021 en 2022 bedraagt de sloop- en 
heropbouwpremie 10.000 euro

• U kan de premie enkel aanvragen als u niet van het 6% BTW-tarief (in plaats van 21%) kunt 
genieten voor een herbouw na sloop van de federale overheid.

• De slooppremie (2021 en 2022) moet je altijd aanvragen binnen de 3 maand na 
de goedkeuring van de omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw.

• Enkel natuurlijke personen komen in aanmerking

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53

http://www.energiesparen.be/slooppremie
mailto:info@woonwinkelwest.be


De federale overheid past het BTW-tarief aan van 21% naar 6%  voor 
bepaalde gevallen van herbouw na sloop. 

• Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van 
bouwpromotoren komen in aanmerking. 

• Het moet gaan om woningen die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning 
van de bouwheer/koper zijn 

• De bewoonbare oppervlakte bedraagt niet meer dan 200 m2.

• De maatregel loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53

https://financien.belgium.be/nl/programmawet/btw-6procent-afbraak-heropbouw
mailto:info@woonwinkelwest.be


• 18.1. Premie voor dak- of zoldervloerisolatie 

• 18.2. Premie voor winddicht onderdak en/of draagstructuurwerken 

Klik hier voor meer info of contacteer info@woonwinkelwest.be - 051 51 93 53

https://www.diksmuide.be/download.ashx?id=57029
mailto:info@woonwinkelwest.be


• De gemeentelijke isolatiepremie bedraagt per woning maximum 250 euro bij een 
warmteweerstand van minstens 4,5 R-waarde m²K/W van de isolatie of maximum 
600 euro bij een warmteweerstand van minstens 5,5 R-waarde m²K/W van de 
isolatie. 

• De gemeentelijke isolatiepremie bedraagt per woonentiteit (appartement) 
rechtstreeks onder het dak, maximum 250 euro bij een warmteweerstand van 
minstens 4,5 R-waarde m²K/W van de isolatie of maximum 600 euro bij een 
warmteweerstand van minstens 5,5 R-waarde m²K/W van de isolatie. 



Enkele van de belangrijkste voorwaarden

• de woning moet vóór 01/01/2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet van Fluvius. 

• de premie kan worden gecumuleerd met andere premies 

• isolatie kan zelf worden geplaatst of door een erkend aannemer

• in geval van zoldervloerisolatie wordt de aanvraag enkel aanvaard als het de vloer 
betreft van een onverwarmde zolder. 

• de premie kan slechts éénmaal aangevraagd worden

➢Ontdek hier alle voorwaarden

https://www.diksmuide.be/download.ashx?id=57029


Premie categorie A: je kan deze premie enkel aanvragen indien je in aanmerking komt voor 
de Vlaamse renovatiepremie (categorie dak)

➢De gemeentelijke premie bedraagt 20% van de totale kostprijs van de uitgevoerde 
werken met een maximum van 1.000 euro per woning. 

Premie categorie B: je kan deze premie enkel aanvragen indien je in aanmerking komt voor 
de Vlaamse renovatiepremie (categorie dak) EN je behoort tot de prioritaire doelgroep van 
de Vlaamse energielening (zie dia 5)

➢De gemeentelijke premie bedraagt 80% van de totale kostprijs van de uitgevoerde 
werken met een maximum van 3.000 euro per woning. 



Enkele van de belangrijkste voorwaarden

• voor het bekomen van de premie dient het dak te worden geïsoleerd met 
isolatiemateriaal dat voldoet aan een warmteweerstand van minstens 4,5 R-waarde 
m²K/W. 

• het aanbrengen van het onderdak en de aanpassingen aan de draagstructuurwerken 
worden aangetoond met een factuur van de aannemer

• het premiebedrag kan nooit hoger zijn dan het totale factuurbedrag. 

• de premie kan worden gecumuleerd met de premies, maar kan slecht éénmaal 
aangevraagd worden.

➢Ontdek hier alle voorwaarden

https://www.diksmuide.be/download.ashx?id=57029


mailto:Jan.leicher@west-vlaanderen.be

