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VLAANDEREN 
 
NETBEHEERDER 
 

 !! Nieuw !! Totaalrenovatiebonus 
 
Als u minstens 3 premies van de netbeheerder aanvraagt OF als u minstens 2 premies 
combineert met een ventilatiesysteem en dit binnen een periode van 5 jaar, krijgt u bovenop 
die premies een extra bonus. 
 

 Uw woning is uiterlijk 31/12/2005 aangesloten op het elektriciteitsnet OF u vroeg uw 

stedenbouwkundige vergunning aan uiterlijk 31/12/2005 

 De eindfactuur van de eerste investering dateert van na 1/1/2017 

 U moet minstens 3 van de onderstaande energiebesparende maatregelen uitvoeren 

 Dak- of zoldervloerisolatie 

 Isolatie van buitenmuren (langs binnen, spouw of buitenzijde) 

      Kelderisolatie en/of vloerisolatie op volle grond 

 Beglazing: min 5m² met een U-waarde van max. 1,1 W/m²K 

 Thermisch zonnecollectorsysteem 

 Warmtepomp 

 

Opgelet: indien u reeds een combinatiepremie ontving voor beglazing en spouwmuurisolatie 
OF beglazing en isolatie langs de buitenzijde van een buitenmuur,  dan zullen die 
investeringen niet meer meetellen als 1 van de investeringen voor een totaalrenovatiebonus.  
 

Na tijdige     
uitvoering van 

Per woning Per wooneenheid 

3de investering €1250 euro, max. 25% eerste 3 
investeringen 

€625, max. 25% eerste 3 
investeringen 

4de investering Bijkomend €500, supplement max. 
25% eerste 4 investeringen 

Bijkomend  €250, supplement max. 
25% eerste 4 investeringen 

5de investering Bijkomend €1000, supplement max. 
25% eerste 5 investeringen 

Bijkomend  €500, supplement max. 
25% eerste 5 investeringen 

6de investering Bijkomend €1000, supplement max. 
25% eerste 6 investeringen 

Bijkomend €500, supplement max.  
25% eerste 6 investeringen 

7de investering Bijkomend €1000, supplement max. 
25% van de 7 investeringen 

Bijkomend €500, supplement 
max.25% van de 7 investeringen 

 
Zodra de netbeheerder vaststelt dat er voor een woning of appartement drie investeringen 
werden uitgevoerd die in aanmerking komen voor de totaalrenovatiebonus zal de 
netbeheerder u contacteren voor de totaalrenovatiebonus.   
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 !! Belangrijke wijziging !!! Vervangen beglazing 

 
 Voor eindfacturen tot 31/12/2016 

 

Premie schrijnwerk zonder vervangen volledige ramen en/of muurisolatie 

 Ug max.(W/m²K) Uw max. (W/m²K) Bedrag Maximum 

Vervangen enkel glas 1,1 n.v.t. €12/m² n.v.t. 

Vervangen enkel of 
dubbel glas 

0,8 n.v.t. €15/m² n.v.t. 

Premie volledig vervangen schrijnwerk en muurisolatie 

 Ug max. 
(W/m²K) 

Uw max. (W/m²K) bedrag Maximum 

Vervangen enkel glas 1,1 1,7 €48/m² €1.680 

Vervangen enkel of 
dubbel glas 

0,8 1,7 €60/m² €2.100 

 
 Voor eindfacturen vanaf 1 januari 2017 

 
€10/m², voor Ug max. 1,1 W/m²K: voor plaatsing, vervanging en aanbouw ALS de beglazing 
zich in een direct of indirect verwarmde ruimte bevindt. 
 

 Uw woning is uiterlijk 31/12/2005 aangesloten op het elektriciteitsnet of u vroeg uw 

stedenbouwkundige vergunning uiterlijk aan 31/12/2005 

 De eindfactuur van de eerste investering dateert van na 1/1/2017 

 Aan te vragen uiterlijk 12 maanden na eindfactuurdatum 

 Niet voor beglazing van veranda's 

 

Contacteer uw netbeheerder voor meer informatie 
http://www.vreg.be/nl/overzicht-netbeheerders 

 
 

 

http://www.vreg.be/nl/overzicht-netbeheerders
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PROVINCIE 
 

 Premie voor super isolerende beglazing 

  

 Indien u een premie kreeg voor beglazing van de netbeheerder 

 U voldoet aan de inkomenvoorwaarde: max. €50.491 (+€3.200 per pers. ten laste)   

 Premie €20/m² met een max. van €250 tot €500, afhankelijk van uw inkomen 

 
Uw netbeheerder bezorgt u de aanvraagformulieren voor de provincie 
 

 Provinciale aanpassingspremie Vlaams-Brabant 
 

 U bent minstens 65 jaar OF u bent erkend als persoon met een handicap 

 U voert werken uit om de woning functioneel aan te passen aan uw fysieke toestand 

 Uw woning is gelegen in Vlaams-Brabant 

 Het niet – geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt max €1.700 

 U bent eigenaar-bewoner of u heeft een huurovereenkomst als hoofdverblijfplaats 

 
De premie bedraagt 50% van de kosten met een max. van €2.500 
 
Voor meer informatie kan u terecht bij de Provincie Vlaams-Brabant – dienst wonen: 
wonen@vlaamsbrabant.be / 016.26.73.39 

 
 Bijkomende renovatielening Provincie Vlaams-Brabant 

 
Renovatielening voor het uitvoeren van verbeteringswerken – saneringswerken – 
vergrotingswerken – werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van een 
gezinslid - energiebesparende maatregelen. 
 

 U voldoet aan de inkomensvoorwaarde: alleenstaande max. €38.270 /  

gezin max.€ 54.230(+€3.270 per pers. ten laste) 

 Uw leningsaanvraag is ingediend en goedgekeurd voor aanvang van de werken 

 De werken worden uitgevoerd binnen de 12 maanden na goedkeuring 

 Het min. bedrag bedraagt € 2.500; het max. bedrag bedraagt €20.000   

 
Voor meer informatie kan u terecht bij de Provincie Vlaams-Brabant – dienst wonen: 
wonen@vlaamsbrabant.be / 016.26.73.39 
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VLAAMSE OVERHEID   
 

 De Vlaamse renovatiepremie 

 
 U bent eigenaar-bewoner van een woning van min. 30 jaar oud en u bezit geen andere 

woningen 

 U voldoet aan de inkomensvoorwaarde: alleenstaande max. €42.090 / gezin max. €60.120 

(+€3.370 per pers. ten laste) 

 U verhuurt uw woning van min. 30 jaar oud via een sociaal verhuurkantoor voor min.               

9 jaar (hier geldt geen inkomensgrens) 

 U heeft de laatste 10 jaar geen renovatiepremie aangevraagd 

 Categorieën: Structurele elementen, dakwerken, buitenschrijnwerk en technische 

installaties 

 U moet per categorie voor min. €2.500 (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. Per 

aanvraag mag u max. uit 2 categorieën van werken facturen indienen 

 U mag facturen voorleggen van zowel werken uitgevoerd door een aannemer als 

facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd 

 Steeds facturen ingeven (maximum 2 jaar oud, geen kastickets e.d.) 

 U kunt max. 2 aanvragen indienen. Hiertussen moet min. 1 en max. 2 jaar liggen 

 VENTILATIESYSTEEM (verluchtingsroosters of andere…) is VERPLICHT 

 
Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst van Wonen Vlaanderen van uw provincie 
(Vlaams-Brabant: wonen.vlaamsbrabant@rwo.vlaanderen.be / 016.66.59.30)   
 

 De Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen 

 

 U of iemand van uw gezin is 65 jaar of ouder 

 U maakt de woning toegankelijker voor de oudere bewoner 

 Uw gezinsinkomen bedraagt max. €30.060 (+€1.570 per pers. ten laste) 

 Per onderdeel kan maar 1 premie aangevraagd worden 

 De kostprijs van de werken moet min. €1.200 bedragen 

 U dient de premie binnen 1 jaar aan te vragen 

 
De premie bedraagt 50% van de kostprijs, met een max. van €1.250 
 
Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst van Wonen Vlaanderen van uw provincie 
(Vlaams-Brabant: wonen.vlaamsbrabant@rwo.vlaanderen.be / 016.66.59.30)   
 

 De verbeteringspremie voor werken aan uw woning 
 
Indien uw woning te klein is voor uw gezin kan u een verbeteringspremie aanvragen voor 
uitbreidingswerken aan woon-, kook- of slaapruimten. De werken komen enkel in aanmerking 
als de woning, na uitvoeren van de werken, qua bezetting voldoet aan de wettelijke normen. 
 

 Uw woning is min. 25 jaar oud 

 U kan max. 3 premies krijgen binnen een periode van 10jaar. Bovendien mogen geen 2 
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aanvragen betrekking hebben op hetzelfde onderdeel 

 De factuur is max. 1 jaar oud en bedraagt min. €1.200 

 Uw gezinsinkomen is max. €30.600 (+€1570 per pers. ten laste) 

 
Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst van Wonen Vlaanderen van uw provincie 
(Vlaams-Brabant: wonen.vlaamsbrabant@rwo.vlaanderen.be / 016.66.59.30)   

 
VLAAMS AGENTSCHAP PERSONEN MET EEN HANDICAP 
 

 Aanpassingspremie woning 

 

De woningaanpassing moet uw activiteiten van het dagelijks leven vergemakkelijken. 
 

 U bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

 U woont in Vlaanderen of 1 van de 19 gemeentes van de Brusselse agglomeratie 

 U laat, vooraf aan de uit te voeren werken, een multidisciplinair verslag opmaken en 

ontvangt een goedkeuring 

 

De premie varieert afhankelijk van de werken. 
 
Voor meer informatie kan u terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap via het algemeen nummer 02.225.85.97 
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NOG MEER VOORDELEN 
 

 Verlaagd schenkingsrecht voor wie een energiebesparende renovatie 
uitvoert binnen de 5 jaar na schenking. 

 

 De werken kosten min. €10.000, excl. BTW 

 De werken werden uitgevoerd door een aannemer 

 Verschillende werken komen in aanmerking 

 Voor het plaatsen van nieuw glas ter vervanging van enkel glas dient de nieuwe beglazing 

te voldoen aan een U-waarde van max. 1,1 W/m²K 

 Voor de plaatsing van nieuw glas ter vervanging van dubbel glas dient de nieuwe beglazing 

te voldoen aan een U-waarde van max. 0,8 W/m²K 

 De gelijktijdig uitgevoerde investeringen in muurisolatie van bestaande buitenmuren en de 

vervanging van bestaande beglazing inclusief raamwerk op voorwaarde dat de nieuw 

geplaatste beglazing een U-waarde heeft van max. 1,1 W/m²K. Bovendien mag de U-

waarde van het geheel van beglazing en raamprofiel max.1,7 W/m²K bedragen 

 

 Korting op onroerende voorheffing 

 
 Nieuwbouw (voor bouwaanvragen vanaf 2016) 
 
5 jaar korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max. E30 
5 jaar korting van 100% op de onroerende voorheffing voor een E-peil van max. E20 
 
 Bij ingrijpende energetische renovatie voor bouwaanvragen vanaf 1/10/2016 

  

5 jaar korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max. E90 
5 jaar korting van 100% op de onroerende voorheffing voor een E-peil van max. E60 

  

 Verzekering gewaarborgd wonen 
 
Ben je een hypothecaire lening aangegaan om een woning te bouwen, te kopen of te 
renoveren: dan kom je misschien in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd 
wonen. Wie minstens 12 maanden werkt, kan voor 10jaar een gratis verzekering afsluiten. Die 
helpt je bij de aflossing van de lening als je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. 
 
Meer informatie vindt je op www.verzekeringgewaarborgdwonen.be / cel Verzekering 
Gewaarborgd Wonen, Koning Albert II-laan 19 bus 40, 1210 Brussel / 
vgw@rwo.vlaanderen.be 

 
 
 
 

 

http://www.verzekeringgewaarborgdwonen.be/
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 
 

 Renovatie woonmilieu 
 
Voor werkzaamheden die de stabiliteit, veiligheid en gezondheid garanderen of de woning 
moderniseren en het comfort verhogen (ook bv. geluidsisolatie) 
OF werken die de toegankelijkheid voor personen met een handicap verbeteren. 
 

 Uw woning is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 U bent eigenaar-bewoner 

 U verhuurd via een sociaal verhuurkantoor 

 De woning is min. 30jaar oud 

 U bent nog niet gestart met de werkzaamheden 

 

De premie is afhankelijk van de wijk waar uw woning ligt en van uw gezinsinkomen.  
Ze varieert van 30 tot 80% van de goedgekeurde bedragen. 
 
Voor meer informatie kan u terecht bij de gewestelijke overheidsdienst Brussel – stedelijke 
ontwikkeling/ stedelijke-ontwikkeling@gob.brussels / 02.204.17.68 - 02.204.17.69 

 

 Energiepremie B4 - Super isolerende beglazing 

Voor de plaatsing van een nieuw raamgeheel (profiel + beglazing) of de vervanging van de 

beglazing met behoud van bestaande profiel van venters of glazen deuren, die in contact staan 

met de buitenlucht of niet verwarmde ruimte. 

 

 Uw woning is min. 10 jaar oud 

 Bij volledige vervanging van het glas + raamprofiel: U-waarde beglazing ≤  1.1 W/m²K   

 + de U-waarde van het raamgeheel is ≤ 1,8W/m²K 

 Bij behoud van het huidige raamprofiel:  U-waarde beglazing ≤ 1.2 W/m²K 

 Aan te vragen binnen de 4 maanden na betaling van de laatste factuur 

 
   De premie varieert van 10 tot 20€/m² 
 

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst Leefmilieu Brussel: info@leefmilieu.brussels 

/ 02.775.75.75    

 

 Gemeentelijke premie woningaanpassing voor personen met een 

handicap 

Deze premie is bestemd om het dagelijks leven van de persoon met een blijvende handicap 
te vergemakkelijken en zo diens zelfstandigheid te bevorderen. 

 Het betreft werken die het dagelijks leven van de persoon met een handicap 

vergemakkelijken (bv. automatiseren van rolluiken en deuren, inrichting 

slaapkamer op gelijkvloers, etc) 

 U heeft een erkende handicap en voldoet aan de inkomstenvoorwaarde: 

mailto:stedelijke-ontwikkeling@gob.brussels
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     alleenstaande €30.898 / gezin met 1 inkomen €33.882 / gezin met 2 of meer inkomens 

€38.014 (+ €2.479 per pers. ten laste) 

 Aan te vragen binnen de 4 maanden na betaling van de laatste factuur 

 
De premie bedraagt max. 50% van het geïnvesteerde bedrag met een max. van €1.000 

Voor meer informatie kan u terecht bij het Huisvestingsloket van de Stad Brussel /  

huisvesting-logement@brucity.be / 02.279.41.20 

 
 Aanpassingspremie woning 

 

De woningaanpassing moet uw activiteiten van het dagelijks leven vergemakkelijken. 
 

 U bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

 U woont in Vlaanderen of 1 van de 19 gemeentes van de Brusselse agglomeratie 

 U laat, vooraf aan de uit te voeren werken, een multidisciplinair verslag opmaken en 

ontvangt een goedkeuring 

 

De premie varieert afhankelijk van de werken. 
 
Voor meer informatie kan u terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap via het algemeen nummer 02.225.85.97 

 
 

 Premie voor de verfraaiing van gevels 

 
Deze premie moet eigenaars helpen om de volledige gevel van hun gebouw langs de 
straatkant op te knappen en tegen vocht en graffiti te beschermen. 
 

 Voor alle eigenaars, bepaalde huurders en beheerders, sommige handelaars 

 Het gebouw is min. 25jaar oud 

 Het betreft een gesloten bebouwing, vlak bij de openbare weg 

 Min. 2/3de van de verdiepingen worden gebruikt voor huisvesting 

 De werken worden uitgevoerd door een aannemer 

 De werken zijn nog niet begonnen 

 
De premie is afhankelijk van de wijk waar uw woning ligt en van uw gezinsinkomen. Ze 
varieert van 30 tot 85% van de goedgekeurde bedragen. 
 
(een extra premie kan worden aangevraagd voor gebouwen in de centrumlanen van 
Brussel (De Brouckèreplein, Anspachlaan, Beursplein, Fontainasplein))   
 
Voor meer informatie kan u terecht bij de gewestelijke overheidsdienst Brussel – stedelijke 
Ontwikkeling / stedelijke-ontwikkeling@gob.brussels / 02.204.17.68 - 02.204.17.69 

 
  

mailto:huisvesting-logement@brucity.be
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 Gemeentelijke premies 

 
Veel Brusselse gemeenten kennen premies toe voor energiebesparende investeringen. De 
regeling verschilt sterk van gemeente tot gemeente. We raden u aan bij uw gemeentebestuur 
(dienst stedenbouw of dienst leefmilieu) te informeren of u in aanmerking kan komen voor een 
gemeentelijke premie. 

 
U vindt ook een overzicht van de gemeentelijke premies op http://www.curbain.be/nl/premies-
en-fiscaliteit/premies/gemeentelijke-premies-en-steun   

 
 Fiscaal voordeel voor inbraakpreventie 

 Voor alle eigenaars, verhuurders, huurders, opstalhouders, vruchtgebruikers, erfpachters 

 U plaatst specifiek inbraakwerend glas klasse P4A; beveiligingssystemen voor deuren en 

ramen RC2, luiken, garagepoorten, etc.; gepantserde deuren en poorten; alarmsystemen, 

camerasystemen   

 U kan enkel van de vermindering genieten indien u effectief belastingen betaald 

 
De belastingvermindering bedraagt 30% van de uitgaven voor de beveiliging van een woning 
tegen inbraak met een max. van €760.  
 
U dient dit in te vullen op uw belastingaangifte    
 

 De Brusselse groene lening om uw woning te verbeteren 

Voor super isolerende beglazing waarvoor de energiepremie B4 kan aangevraagd worden. 

 Voor eigenaars-bewoners 

 Onder bepaalde voorwaarden voor eigenaars-verhuurders en huurders 

 U voldoet aan de inkomensvoorwaarde (alleenstaanden tot €45.895 / gezinnen tot €71.393) 

 
U kan max. €25.000 lenen tegen een jkp. dat varieert van 0% tot 2% 

Voor meer informatie kan u terecht bij het Energiehuis / info@maisonenergiehuis.brussels /  

02.563.40. 00 / www.maisonenergiehuis.be 

http://www.curbain.be/nl/premies-en-fiscaliteit/premies/gemeentelijke-premies-en-steun
http://www.curbain.be/nl/premies-en-fiscaliteit/premies/gemeentelijke-premies-en-steun
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Waals-Gewest 
 

 Loketten voor advies mbt huisvesting   

 

Voor de eerste keer alleen gaan wonen, een woning kopen, een hypothecaire lening afsluiten, 
een woning kopen, etc. 
Op welke premies kan je recht hebben, welke zijn de financiële mogelijkheden, enz. Bij welke 
instanties moet ik waarvoor terecht, welke documenten zijn er in te dienen, enz. 
Bij de loketten voor advies mbt huisvesting kan u voor al uw vragen terecht bij een 
professioneel team van adviseurs 
 

Voor meer informatie kan u terecht op hun algemeen nummer 081.33.23.10 
Op volgende website vindt u uw dichtstbijzijnde loket   
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/contacts#dept   
 

 Renovatiepremie 

 
Nieuwe ramen en deuren, uw dak vervangen, uw muren laten behandelen tegen vocht, enz. : 
onder bepaalde voorwaarden kan u voor al deze werken in aanmerking komen voor een 
renovatiepremie. 
 
Het bedrag van de premie is afhankelijk van uw gezinsinkomen. 
 

 Vooraf aan de start van de werken dient u een aanvraag in bij het “Departement du 

Logement”. Vervolgens zal een gratis schatter een bezoek brengen aan uw woning en u 

een lijst bezorgen met de werken die voor uw woning in aanmerking komen voor de premie 

 U dient een reëel recht te hebben op de woning (eigenaar, mede eigenaar, vruchtgebruiker, 

naakte eigenaar, enz.) 

 U dient de woning te gebruiken als hoofdverblijfplaats OF ze ter beschikking te stellen van 

een sociaal verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij voor min. 6 jaar OF u stelt 

uw woning, als hoofdverblijfplaats, ter beschikking van een ouder of aanverwant tot de 2e 

graad, voor min. 1 jaar   

 Uw woning is minstens 20j oud 

 Uw belastbaar gezinsinkomen in 2015 bedroeg max. €93.000 

 Voor de vervanging van uw buitenschrijnwerk: u vervangt uw ramen van enkel glas OF uw 

ramen die niet voldoen aan de voorgeschreven energiecriteria (de U-waarde van uw 

raamgeheel is max. 1,8W/m²K)  

 

Voor meer informatie kan u terecht bij  Service Public de Wallonie 
Département du Logement / Rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 Jambes / 081.33.22.55 
– 081/33.22.56 / rehabilitation.log.dgo4@spw.wallonie.be / 
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/aide?aide=renovation 
 

 

 

 

 

http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/contacts#dept
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 Gratis verzekering voor de terugbetaling van uw hypothecaire lening 
bij verlies van inkomsten 

 

Deze verzekering voorziet in de terugbetaling van uw hypothecaire lening wanneer u 
inkomstenverlies lijdt omwille van verlies van werk of arbeidsongeschiktheid. 

 U ondertekent een hypothecaire lening voor de aankoop, bouw of renovatie van uw woning 

 U en uw partner zijn geen eigenaar of vruchtgebruiker van enig andere woning en u was dit 

ook niet in de 2 jaar voorafgaand aan uw aanvraag (hier geldt wel een uitzondering indien 

het om een woning gaat die onbewoonbaar werd verklaard) 

 Op de datum van aanvraag van de verzekering heeft u een stabiele tewerkstelling 

 U ondertekent een hypothecaire lening voor:  

 het aankopen of bouwen van een nieuwe woning  

 de aankoop van een bestaande woning op de private markt en u voert hier 

renovatiewerken uit die gedekt worden door de hypothecaire lening voor een min. van 

€7500  

 u doet renovatiewerken in uw woning voor min €16.150 dewelke gedekt worden door 

de hypothecaire lening 

 De hypothecaire lening moet één zijn van eerste rang, OF, bij nieuwbouw van tweede rang 

indien uw eerste lening diende voor de aankoop van de bouwgrond OF bij renovatiewerken 

van uw woning van tweede rang indien uw eerste lening diende voor de aankoop van de 

woning 

 
Voor meer informatie kan u terecht bij de Service Public de Wallonie –  
Département du Logement / Rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 JAMBES /  081.33.22.38 /  
apr.dlog.dgo4@spw.wallonie.be 
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/aide?aide=apr 
 
 

 Premie voor de verbetering van een woning 

 
U bent eigenaar of huurder van een woongelegenheid (chalet, residentiële woonwagen,…), 
gelegen in een zone van permanente bewoning en u dient werken uit te voeren ter verbetering 
van deze woongelegenheid 

 U heeft uw hoofdverblijfplaats in deze woning 

 U en uw gezinsleden zijn geen eigenaar, noch vruchtgebruiker van een andere woning 

 Uw inkomsten zijn: voor een alleenstaande max. €13.700 voor een alleenstaande; voor een 

gezin max. €18.000 ( +€2.500 euro per pers. ten laste of pers. met een handicap) 

 Voorafgaand aan de werken brengt een gratis adviseur een bezoek aan uw woning. Hij zal 

u een lijst bezorgen van de werken waarvoor u een premie kan krijgen 

 De volledige kostprijs van deze werken bedraagt max.€15.000 

 

Voor meer informatie kan u terecht bij de  Service Public de Wallonie –  
Département du Logement –  Rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 JAMBES /  081.33.22.55 /  
rehabilitation.log.dgo4@spw.wallonie.be 
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BELANGRIJK: deze folder is louter informatief en heeft geen bindende rechtskracht. Lees dus zeker 

de toelichting bij uw aanvraagformulier. 

 Hulp bij woningaanpassing voor personen met handicap 

 
 Iedereen die zijn woning wil aanpassen om een familielid met een handicap te kunnen 

opvangen 

 Iedere persoon met een handicap die zijn woning wil aanpassen zodat hij zelfstandig kan 

blijven wonen 

 De persoon met een handicap is erkend door de Directie Generaal voor personen met een 

handicap van de FOD Sociale Zekerheid 

 De persoon met een handicap heeft zijn hoofdverblijfplaats in de woning 

 De uit te voeren werken hebben betrekking op een verbetering van de inrichting of de 

installatie van hulpmiddelen, rechtstreeks gerelateerd aan de handicap 

 
De Provincie Waals-Brabant kent een premie toe tot 50% van de kosten, met een max. van 
€3.000. Indien u verschillende soorten werken wil uitoefenen kunnen er meerdere premies 
worden toegekend met een totaal max. van €5.000.  
Indien u geen tussenkomst ontvangt van l'A.V.I.Q, kan de premie verhoogt worden tot 70% van 
de kosten, met een max. van €6.000  
 
 

 Hulp bij energiebesparende uitgaven voor gezinnen met een laag 
inkomen. 

 

Het Waalse gewest kent tussenkomsten toe aan gezinnen met een laag inkomen die 
energiebesparende uitgaven willen doen. Dit kan gaan om de vervangen van ramen en deuren, 
isolatiewerken, enz. 

Deze tussenkomst kan ook toegekend wonen aan personen die hun hoofdverblijfplaats 
hebben in een woonwagen of chalet, gelegen op een residentiële camping.   

 U heeft uw hoofdverblijf in de woning 

 U bent geen eigenaar of vruchtgebruiker van een andere woning 

 U voldoet aan de inkomensvoorwaarde: alleenstaande max. €1.040/maand – gezin max. 

€1.387/maand 

 
Voor het aanvragen van deze premie dient u zich te richten tot het OCMW van uw gemeente. 
Zij verifiëren, situatie per situatie, of u in aanmerking kan komen voor deze premie en zorgen 
desgevallend ook voor toekenning ervan.   
 
De premie bedraagt max. €1.365 en kan meerdere keren worden toegekend aan hetzelfde 
gezin, met een tussenperiode van min. 5jaar. 
 
http://energie.wallonie.be/fr/aide-a-l-investissement-energie-pour-les-menages-a-revenu-
modeste-mebar-ii.html?IDC=6369&IDD=12275 
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de toelichting bij uw aanvraagformulier. 

 Een premie voor geluidswerende maatregelen voor de omwonenden 
van een vlieghaven 

 
Indien u nabij een vlieghaven in Wallonie woont, kan de Société Walonne des Aéroports 
tussenkomen voor geluidswerende maatregelen voor uw woning. 
U dient ten laatste op 13/07/2004 eigenaar te zijn geworden van de woning. 
Het bedrag van de premie is afhankelijk van uw nabijheid tot de vlieghaven. 
 
Voor meer informatie kan u terecht bij de sociale zetel: d'Owaer/ Avenue des Dessus-de-Lives 
8, 5101 Namur/ 081.32.89.50 / info@sowaer.be / http://www.sowaer.be/environnement/ 
 
 

 La Société Wallone du crédit sociale : leningen aan lage intresten 

 

 L'accespack 
 
Een hypothecaire lening tegen lage rente 

 U hebt minstens 3 kinderen ten laste en bent geen eigenaar noch vruchtgebruiker van een 

andere woning 

 U inkomen bedraagt max. €51.300 (+€5000 per kind ten laste)  

 

De intrestvoet wordt berekend op basis van uw inkomsten en het aantal kinderen ten laste. 
Indien uw aantal kinderen ten laste daalt tijdens de looptijd van uw lening blijft de intrestvoet 
ongewijzigd. Indien uw aantal kinderen ten laste echter toeneemt zal de intrestvoet dalen.  
 
Het bedrag van de lening is afhankelijk van de verkoopwaarde van uw onroerend goed. De 
duurtijd van de lening is afhankelijk van uw inkomsten en leeftijd, met een max. van 30jaar. 
De lening dient volledig terugbetaald te zijn voordat u de leeftijd van 75 jaar bereikt.   
 

 Prêt intergenerationelle 

Een hypothecaire lening tegen lage rente voor de financiering van werken die tot doel hebben 
om minstens 1 aanverwant, ouder dan 60 jaar en tot de derde 3graad bij jou op te vangen. 
Het kan hier gaan om een moeder, vader, broer, zus, grootmoeder, grootvader, tante of oom.  

 Uw aantal kinderen ten laste + pers. boven de 60 jaar bedraagt min. 3 

 Na ondertekening van de lening verblijft de oudere effectief bij u in de woning of in een 

aangepaste verblijf gelegen op uw eigendom en nabij uw woning  

 
De andere voorwaarden zijn identiek als deze hogervermeld bij het “Accespack”  
 

 Rénopack 

Een renovatielening tegen een intrestvoet van 0%. Deze lening kan gecombineerd worden 
met een Accespack.  
 

 Voorafgaand aan de werken laat u een bezoek toe van een gratis adviseur. Deze adviseur 

dient de woning te erkennen als “verbeterbaar”. Hij zal u tevens een lijst bezorgen van de 

werken die u kan uitvoeren en die in aanmerking komen voor een renovatielening 

mailto:info@sowaer.be
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 De financiering kan variëren van €1.000 tot €30.000  

 De werken die uitgevoerd worden via deze renovatielening dienen eveneens het recht op 

een renovatiepremie te openen  

 Uw inkomsten bedragen max. €93.000  

 U beschikt over voldoende stabiele inkomsten / financiële middelen  

 De woning waarvoor u deze lening aanvraagt is min. 10 jaar  

 

De duurtijd van de lening is afhankelijk van uw inkomsten, met een max. van 15 jaar.  
De lening dient volledig terugbetaald te zijn voordat u de leeftijd van 75jaar bereikt.  

 
Voor meer informatie kan u terecht bij de administratieve zetel: Fonds du Logement, Rue de 
Brabant, 1, 6000 Charleroi / 071.207.711 / contact@flw.be 

 
 

 Gemeentelijke premie?  

Mogelijks kent ook uw gemeente bepaalde premies toe inzake huisvesting.  We raden u dan 
ook aan om bij uw gemeentebestuur (dienst stedenbouw of dienst leefmilieu) te informeren of 
er bepaalde premies worden toegekend en of u hiervoor in aanmerking kan komen.  
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