
Neem steeds foto’s VOOR en NA de werken

VLAANDEREN

NETBEHEERDER (Fluvius, de vroegere eandis of Infrax)

 Totaalrenovatiebonus of BENO-pass

De Beno-pass is een elektronisch dossier waarin automatisch wordt bijgehouden welke 
energiebesparende investeringen zijn uitgevoerd in een woning in het Vlaamse Gewest. 
De Beno-pass wordt toegekend nadat er, na 01/01/2017 minstens 3 verschillende totaal-
renovaties werden uitgevoerd binnen een periode van 5 jaar. 

 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 01/01/2017

 U voert minstens 3 van deze energiebesparende maatregelen uit:

 Hoogrendementsbeglazing: minimum 5m² met een Ug van maximum 

1,0 W/m²K voor eindfacturen vanaf 1/01/2019

 Dak- of zoldervloerisolatie (minimum 30m²)

 Muurisolatie (langs binnen, spouw of buitenzijde) (minimum 30m²)

 Kelder- en/of vloerisolatie (minimum 30m²)

 Zonneboiler

 Warmtepomp

 Ventilatiesysteem

Om voor de bonus in aanmerking te komen moet alle beglazing OF het volledige dak OF alle 
muren OF alle vloeren voldoende geïsoleerd zijn.

Indien u al een combinatiepremie ontving voor beglazing en muurisolatie, tellen die 
investeringen niet mee als 1 van de 7 investeringen voor de renovatiebonus.

Na uitvoering van de 5de investering moet je voor je woning een (nieuw) energieprestatie-
certificaat laten opmaken om de 5de, 6de en 7de bonus te kunnen krijgen. 

Na tijdige uitvoering van Per woning Per appartement

3de investering €1250 euro €625

4de investering Bijkomend €500 Bijkomend  €250

5de investering Bijkomend €1000 Bijkomend  €500

6de investering Bijkomend €1000 Bijkomend €500

7de investering Bijkomend €1000 Bijkomend €500

Zodra de netbeheerder vaststelt dat er drie investeringen werden uitgevoerd  zullen zij u 
contacteren
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 Vervanging beglazing

 De nieuwe beglazing moet voldoen aan een Ug van maximum1,0 W/m²K

 De beglazing moet geplaatst zijn door een erkend aannemer

 Beglazing in veranda’s komt niet in aanmerking wanneer de veranda volledig kan afgesloten

worden van de rest van de woning

 Transparante kunststofplaten en lichtkoepels met een Uw van max. 1,0 W/m²K kunnen in 

aanmerking komen als ze zich in een direct of indirect verwarmde ruimte bevinden

 Uw woning ligt in het Vlaamse gewest en is uiterlijk 31/12/2005 aangesloten op het 

elektriciteitsnet of u vroeg uw stedenbouwkundige vergunning uiterlijk aan 31/12/2005

 De datum van de eindfactuur ligt tussen 01/01/2019 en 31/12/2019 (enkel voorschot-en 

tussentijdse facturen binnen één jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum van de premie 

komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag) 

De premie bedraagt €10/m²

www.fluvius.be/nl/thema/premies   – 078 35 35 34.   

 De burenpremie of Benovatiecoach voor collectieve renovatieprojecten

Met minstens 10 personen uit jouw buurt, wijk of gemeente pak je een renovatie aan onder 
begeleiding van een professionele BENOvatiecoach. Hij geeft je persoonlijk advies en neemt 
heel wat technische en administratieve taken uit handen. Zo ben je zeker van de juiste aanpak.

www.fluvius.be/nl/thema/benoveren/burenpremie

PROVINCIE

 Premie voor hoogrendementsglas Vlaams-Brabant

 U heeft uw hoofdverblijf in de woning, gelegen in Vlaams-Brabant

 U kreeg een premie voor beglazing van de netbeheerder

 U voldoet aan de inkomensvoorwaarden: maximum €50.490 gezamenlijk belastbaar 

inkomen (+€3.200 per persoon ten laste). Voor aanvragen in 2019 geldt het inkomen van 

2017

De premie bedraagt €20/m² met een maximum van €250 tot €500, afhankelijk van uw inkomen

Uw netbeheerder bezorgt u de aanvraagformulieren voor de provincie
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www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/leningen-premies-
subsidies/premie-superisolerende-beglazing

 Provinciale aanpassingspremie Vlaams-Brabant

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

Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap

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

bv. vergroten van deuropeningen, inrichten of aanbouwen van een kamer op de 

gelijkvloerse verdieping, automatiseren van deuren, rolluiken, enz.

 Voor aanvragen in 2019 is uw gezamenlijk belastbaar inkomen in 2016 maximum €40.810 

voor een alleenstaande en €57.830 voor een gezin (+ €3.490 per persoon ten laste) 

 U bent eigenaar-bewoner en heeft geen ander onroerend goed in volle eigendom of volledig 

vruchtgebruik 

 U heeft een huurovereenkomst als hoofdverblijfplaats in Vlaams-Brabant (als de aanvrager 

huurder is dient de eigenaar akkoord te gaan met de geplande werken, de huurprijs niet te 

verhogen als gevolg van de uitvoering van de werken en dient er een nieuw huurcontract 

voor minstens 9jaar te worden afgesloten) 

 De facturen zijn maximum 1jaar oud op datum van de aanvraag

De premie bedraagt 50% tot 75% van de kosten, afhankelijk van uw inkomen, met een 
maximum van €2.500

www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/leningen-premies-
subsidies  – wonen@vlaamsbrabant.be - 016 26 73 39

 Renovatielening provincie Vlaams-Brabant – VOORAF aan te vragen 

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

 U voldoet aan de inkomensvoorwaarde: gezamenlijk belastbaar inkomen van 2016 voor een

alleenstaande: maximum €40.810 / gezin: maximum €57.830 (+€3.490 per persoon ten 

laste)

 U heeft geen ander onroerend goed in volle eigendom of volledig vruchtgebruik 

 Uw leningsaanvraag is ingediend en goedgekeurd voor aanvang der werken

 De werken worden uitgevoerd binnen de 12 maanden na goedkeuring van de lening

 Het minimum bedrag bedraagt €2.500; het maximum bedrag bedraagt €20.000 tegen 0,5%

www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/leningen-premies-

subsidies  –  wonen@vlaamsbrabant.be / 016 26 73 39
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 Duwolim Energielening Limburg – VOORAF aan te vragen 

Uitgebreide energie-en renovatielening aan 0% of 2% voor wie in Limburg woont. Tot maximum
€30.000, met een looptijd van maximum 10jaar.  Minstens 50% van het ontleende bedrag moet 
geïnvesteerd worden aan energiebesparende maatregelen.

Begeleiding en advies aan huis zonder dossierkosten.

www.duwolim.be   /   duwolim@stebo.be   / 089 77 81 29  

VLAAMSE OVERHEID

 De Vlaamse renovatiepremie

Op 01/02/2019 ging de nieuwe overkoepelende renovatiepremie van start (een samensmelting 
van de vroegere Vlaamse renovatiepremie en de Vlaamse verbeteringspremie).

 U kreeg de laatste 10 jaar geen renovatiepremie (indien u enkel een verbeteringspremie 

ontving kan u onder bepaalde voorwaarden wel nog een renovatiepremie aanvragen, maar 

dan wordt de reeds ontvangen verbeteringspremie van de renovatiepremie afgetrokken als 

het gaat om werken in dezelfde categorie) 

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

woningen

OF U bewoont een woning van minstens 30jaar oud waarvan u een zakelijk recht bezit  

(gedeeltelijk eigendomsrecht, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, recht van gebruik en

bewoning, erfdienstbaarheid. Enkel naakte eigendom is niet toegelaten als zakelijk recht)

 Voor aanvragen vanaf 01/02/2019 voldoet u aan de inkomensvoorwaarde: alleenstaande 

maximum €43.870 / gezin maximum €62.670 (+€3.510 per persoon ten laste).  Het inkomen

van 2017 geldt

OF U verhuurt uw woning van minstens 30 jaar oud via een sociaal verhuurkantoor voor 

minimum 9 jaar (geen inkomensgrens)

 Categorieën: buitenschrijnwerk, structurele elementen, dakwerken en technische 

installaties. U moet per categorie voor minstens €2.500 (excl. btw) aan facturen kunnen 

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

als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd 

 U kan maximum 2 keer een renovatiepremie krijgen in een periode van 10 jaar. In die 

periode kan elke categorie van werken slechts 1 keer worden aangevraagd 

Wie recht heeft op een premie van 20% kan maximum 2 categorieën per aanvraag kiezen   

en kan ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na datum van de 1ste aanvraag een 2de

aanvraag indienen

Wie recht heeft op een premie van 30% kan de 2 aanvragen vrij spreiden over een periode        
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van 10 jaar. U hebt dan ook de mogelijkheid om bij de eerste aanvraag het aantal 

categorieën vrij te kiezen

De premie kan, afhankelijk van uw inkomen, 20% tot 30% van de werken bedragen met een 

maximum van €2.500 tot €3.333, per categorie van werken. De totale renovatiebonus kan nooit 

meer dan €10.000 bedragen voor alle categorieën samen.

BUITENSCHRIJNWERK: De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van buitenschrijnwerk. 

Enkel vervangen van beglazing is niet voldoende. De beglazing moet een Ug waarde 

hebben van minstens 1,1 W/m²K. Ook plaatsing van rolluiken en afwerking langs binnen- en 

buitenkant komt in aanmerking. Ook een aanbouw (bijkomend volume) kan in aanmerking 

komen. Werken aan veranda’s die volledig afgesloten kunnen worden van de woning komen 

niet in aanmerking. 

Daarnaast gelden er ventilatievoorwaarden: de toevoer van verse lucht in droge lokalen 

moet  gegarandeerd worden via ventilatieroosters in de ramen of door een 

ventilatiesysteem in de woning van het type B of D. Bij verluchtingsroosters dient 

voldaan te worden aan de geldende minimum normen voor toevoer van verse lucht.

www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/overkoepelende-
renovatiepremie – Tel 1700

 De Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen

 U bent 65-plusser en past uw woning aan om ze toegankelijker te maken 

OF u past uw woning aan voor een inwonende 65-plusser, die een bloed-of aanverwant is 

tot de tweede graad, om ze toegankelijker te maken

 Er zijn 2 categorieën van aanpassingswerken. De aanpassing van technische of sanitaire 

uitrusting of de aanpassing van constructieonderdelen 

Aanpassingen aan het buitenschrijnwerk vallen onder de categorie “constructieonderdeel”: 

bv. een verbrede toegangsdeur, verbouwingswerken voor een aparte wooneenheid, het 

automatiseren van toegangsdeuren of rolluiken, enz. 

 Uw gezamenlijk belastbaar inkomen op uw laatst gekende aanslagbiljet (inkomen van 

maximum 3 jaar terug) voldoet aan volgende voorwaarden: alleenstaande maximum 

€31.340, gezin maximum €43.870 (+€3.510 per persoon ten laste) 

 Per aanvrager kan u maximum 2 aanvragen indienen binnen een periode van 10 jaar. De 

2de aanvraag moet een andere categorie betreffen 

 De kostprijs van de werken moet minstens €1.200 bedragen

 De facturen zijn maximum 2 jaar oud op datum van de aanvraag

De premie bedraagt 50% van de kostprijs, met een maximum van €1.250

www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-aanpassingspremie-om-de-woning-aan-te-
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passen-aan-een-oudere-bewoner – Tel. 1700

VLAAMS AGENTSCHAP PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH)

 De verbeteringspremie voor werken aan uw woning – VOORAF aan te 
vragen

De woningaanpassing moet uw activiteiten van het dagelijks leven makkelijker maken.
Bv. motorisatie van rolluiken of zonwering, automatische deuropener, bredere deur plaatsen, 
bijbouwen/ombouwen naar een slaapkamer op het gelijkvloers, enz.

 U bent erkend door het VAPH als persoon met een handicap en bent jonger dan 65 jaar

 U woont in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

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

ontvangt een goedkeuring

De premie varieert afhankelijk van de werken

Sommige gemeentes geven nog een bijkomende premie voor woningaanpassing voor 

personen met een handicap. Informeer u hiervoor bij de dienst stedenbouw of leefmilieu van uw

woning 

www.vaph.be – 02 225 86 61 – koc@vaph.be

NOG MEER VOORDELEN

 Verlaagd schenkingsrecht voor wie een energiebesparende renovatie van 
minstens €10.000 (excl. btw) uitvoert binnen de 5 jaar na schenking

 De werken werden uitgevoerd door een aannemer

 Verschillende werken komen in aanmerking

 De nieuw geplaatste beglazing heeft een Ug van max. 1,1 W/m²K

De vermindering wordt niet meteen toegekend bij schenking maar moet via een verzoekschrift 

tot teruggave worden aangevraagd binnen de 6 maanden volgend op het verstrijken van het 

5de jaar volgend op de schenkingsakte 

teruggavenregistratie@fb.vlaanderen.be

 Korting op onroerende voorheffing
Nieuwbouw (voor bouwaanvragen vanaf 2016)

5 jaar korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximum E30
5 jaar korting van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximum E20

Ingrijpende energetische renovatie (voor bouwaanvragen vanaf 1/10/2016)
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Een ingrijpende energetische renovatie betekent dat u de technische installaties om een 
specifiek binnenklimaat te realiseren volledig vervangt en dat minstens 75% van de bestaande 
en nieuwe buitenschil voldoende is (na)geïsoleerd. 
U moet een omgevingsvergunning hebben of, als dit niet nodig was, een melding van de 
ingrijpende renovatie hebben ingediend bij uw gemeente. 
5 jaar korting van 50% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximum E90
5 jaar korting van 100% op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximum E60

www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/vermindering-van-de-
onroerende-voorheffing-voor-ingrijpende-energetische-renovatie

De vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet

 Verzekering gewaarborgd wonen  

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan 
zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door 
plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid 

 De woning waarvoor u leent ligt in het Vlaamse Gewest en u heeft geen andere woning in 

volle eigendom 

 De waarde van de woning is door de kredietinstelling niet hoger geschat dan €320.000 (voor

sommige gemeenten bedraagt dit bedrag €368.000) 

 U hebt minstens €50.000 geleend om een woning te bouwen of kopen (al dan niet met 

renovatie) of €25.000 voor louter renovatiewerken 

 U heeft de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag ononderbroken gewerkt (met 

uitzondering van ziekteverlof van beperkte duur en/of wettelijk zwangerschapsverlof) 

 U moet de aanvraag voor de verzekering indienen ten laatste 1 jaar na de eerste 

kapitaalsopname van uw lening 

 Voor bouwvergunningsaanvragen vanaf 01/01/2012 geldt geen inkomensgrens 

De verzekering heeft een looptijd van 10 jaar. Als u in die periode onvrijwillig werkloos of 
arbeidsongeschikt wordt, kan u na een wachttijd van 3 maanden een tegemoetkoming krijgen in
de aflossing van uw hypothecaire lening (met een maximum van €600 per maand). Bij 
arbeidsongeschiktheid bedraagt de periode maximum 36 opeenvolgende maanden. Bij 
onvrijwillige werkloosheid is dat maximum 18 opeenvolgende maanden.  

www.wonenvlaanderen.be/premies/wat-en-voor-wie-de-gratis-verzekering-gewaarborgd-wonen 
– Tel 1700 – vgw.wonen@vlaanderen.be

Gemeente

Sommige gemeentes geven nog bijkomende premies voor woningaanpassing, 
inbraakpreventie, energiezuinige maatregelen, enz. Informeer u steeds bij de dienst 
stedenbouw of leefmilieu van uw gemeente of u, voor de vervanging van uw buitenschrijnwerk, 
in aanmerking kan komen voor een bijkomende gemeentelijke premie.
Via deze website kan u per gemeente opzoeken voor welke premies en leningen u allemaal in 
aanmerking kan komen:   www.premiezoeker.be  
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Advies en Premie inbraakpreventie 

Via de politiezone van je gemeente kan je terecht bij een diefstalpreventieadviseur. Hij komt bij 
jou langs en bekijkt samen met jou welke maatregelen je het beste kunt treffen om je woning 
inbraakveilig te maken. Uiteraard neem je best contact op voordat je effectief start met de 
werken 

www.besafe.be/nl/diefstal-brandpreventieadviseur

In volgende gemeenten in VLAAMS-BRABANT  kan je nog terecht voor een premie 
inbraakwerende maatregelen: Boortmeerbeek, Diest, Dilbeek, Haacht, Herne, Hoeilaart, 
Kampenhout, Kappele op den Bos, Leuven, Machelen, Rotselaar, Scherpenheuvel, 
Steenokkerzeel, Tremelo, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem, Zemst
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voor al uw vragen betreffende premies in het Brussels Hoofdstedelijk gewest kan u terecht bij 
Homegrade Brussels: www.homegrade.brussels  –  Tel:1810 –  info@homegrade.brussels

Via het loket/infopunt: Queteletplein 7 – 1210 Sint-Joost-ten-Node (di-vr van 10u-17u, 
za van 14u-17u (niet tijdens schoolvakanties)) 

 Premie voor de renovatie van het woonmilieu – VOORAF aan te vragen   

Voor werkzaamheden die de stabiliteit, veiligheid en gezondheid garanderen of de woning 
moderniseren en het comfort verhogen (bv. ramen, geluids- en thermische isolatie)
OF werken die de woonruimte aanpassen aan de behoeften van het gezin
OF werken die de toegankelijkheid voor personen met een handicap verbeteren

 Uw woning is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 U bent eigenaar-bewoner en of u zal er na de werken minstens 5 jaar wonen 

OF U verhuurt via een sociaal verhuurkantoor

 De woning is minstens 30jaar oud

 U bent nog niet gestart met de werkzaamheden

 Binnen de 2 jaar volgend op het ontvangstbewijs van het volledige dossier moeten de werken

uitgevoerd en gefactureerd worden en dient u het bestuur te verwittigen van het einde van de 

werken

De premie is afhankelijk van de wijk waar uw woning ligt en uw gezinsinkomen. Ze varieert van 
30% tot 70% van de goedgekeurde bedragen. Het bedrag van de aanvaarde werken is het 
bedrag dat op de prijsofferte vermeld wordt, begrensd tot een maximum bedrag van €35.000

De premie wordt uitbetaald na afronding van de werken, doch, er bestaat een mogelijkheid om 
een voorschot te vragen tot 90% van de toegekende premie vanaf ontvangst van het eerste 
factuur van de aannemer  

www.huisvesting.brussels/nl/premies-en-steunmaatregelen/premie-voor-de-renovatie-van-het-
woonmilieu
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 Energiepremie B4 – Super isolerende beglazing  

Voor de plaatsing van een nieuw raamgeheel (kozijn + beglazing) of de vervanging van de 
beglazing met behoud van bestaande kozijnen van venters of glazen deuren die in contact 
staan met de buitenlucht of niet verwarmde ruimte.

Wanneer u tegelijkertijd een ventilatiesysteem C installeert met natuurlijke luchtaanvoer via 

ventilatieroosters op het raam en mechanische afvoer kan u eveneens in aanmerking komen 

voor energiepremie B5

 Uw woning is minstens 10 jaar oud

 Bij volledige vervanging van het glas + raam: Ug beglazing ≤  1,1 W/m²K  + de U-waarde van 

het geheel is ≤ 1,8W/m²K

 Bij behoud van het huidige raam:  Ug beglazing ≤ 1,2 W/m²K

 Voor ramen en deuren die zijn uitgerust met een blind paneel, komt deze ondoorschijnende 

oppervlakte in aanmerking als uit een technische erkenning blijkt dat het paneel in kwestie 

een Uw heeft van ≤ 0,5 W/m²K

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

 Bij een bestaande veranda, geeft enkel het vervangen van de kozijnen + glas of van het glas 

(met behoud van de kozijnen) recht op een energiepremie. Het bouwen van een nieuwe 

veranda komt niet in aanmerking

 Indien de reglementering in verband met de energieprestatie van gebouwen (EPB) van 

toepassing is op de werken, verbindt de aanvrager zich ertoe om de in het kader van de

EPB geldende ventilatienormen te respecteren

 Uw eindfactuur is maximum 12 maanden oud

Wanneer alleen de beglazing wordt vervangen, wordt de premie berekend op basis van de 

afmetingen van de vervangen glasoppervlakte (m²)

Wanneer ook het kozijn wordt vervangen, wordt de premie berekend op basis van de 

buitenafmetingen van het kozijn (m²)

De premie varieert van €10/m² tot €20/m², afhankelijk van uw gezinsinkomen 

www.  leefmilieu.brussels/themas/energie/premies-en-stimuli/de-energiepremies-2019/premies-  
b-isolatie-en-ventilatie-2

 Premie voor de verfraaiing van gevels – VOORAF aan te vragen   

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

 Voor alle eigenaars, bepaalde huurders en beheerders, sommige handelaars

 U verbindt zich ertoe de bestemming van het gebouw te behouden voor minstens 5 jaar na 

uitbetaling van de premie 
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 Het gebouw is minstens 25jaar oud en het betreft een gesloten bebouwing, vlak bij de 

openbare weg

 De betreffende gevel moet zich aan de straatzijde bevinden en de aanvraag betreft de 

volledige verfraaiing van de gevel van één gebouw

 U investeert minstens €700 euro voor de verfraaiing van uw gevel 

 Minstens 2/3de van de verdiepingen worden gebruikt voor huisvesting

 U dient voor de start van de werken een “voorlopige belofte van premie” te ontvangen 

 Na ontvangst van de voorlopige belofte dient u de werken binnen de 2 jaar uit te voeren en 

uw administratief dossier af te ronden 

De premie is afhankelijk van de ligging van uw woning en uw gezinsinkomen. Ze
varieert van 30% tot 85% van de goedgekeurde bedragen.

www.h  uisvesting.brussels/nl/premies-en-steunmaatregelen/premie-voor-de   verfraaiing-van gevels  

 De verbeteringspremie voor werken aan uw woning – VOORAF aan te   
vragen (via het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap VAPH)

 U bent erkend door het VAPH als persoon met een handicap en bent jonger dan 65 jaar 

 U woont in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

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

een goedkeuring

De premie varieert afhankelijk van de werken.

Sommige gemeentes geven nog een bijkomende premie voor woningaanpassing voor 

personen met een handicap. Informeer u hiervoor bij de dienst stedenbouw of leefmilieu van uw

woning 

www.vaph.be – 02 225 86 61 – koc@vaph.be

 Premie voor restauratie van niet-gevrijwaard klein erfgoed – VOORAF aan te   
vragen

Voor de restauratie van klein, niet-beschermd erfgoed dat zichtbaar is van de publieke ruimte 
en dit om het erfgoed te bewaren of op te waarderen 

 Voor particuliere aanvragers bedraagt de subsidie 50% van de kosten van de 

restauratiewerken, met een maximum van €10.000 per gebouw voor een periode van 5 jaar 

Het percentage kan met 25% verhoogd worden als het inkomen lager is dan €40.000 per jaar 

(+€2.500 per persoon ten laste) of als het gebouw zich in een bestaande perimeter voor 

stedelijke buurtherwaardering bevindt. 

 U bent eigenaar, mede-eigenaar of houder van een zakelijk recht of een handelshuur 

 U voert herstellingswerken uit aan bestaande elementen zoals bv. het buitenschrijnwerk. De 
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elementen die u hersteld dienen zichtbaar te zijn vanaf de publieke ruimte 

http://erfgoed.brussels/nl/doen/financiele-tegemoedkomingen/restauratie-van-klein-erfgoed?
set_language=nl

 Subsidie voor behoudswerken aan een bescherm goed – VOORAF aan te   
vragen

Voor onderhouds-en restauratiewerken die nodig zijn om het bescherm goed in goede staat te 
bewaren en voor het vooronderzoek dat nodig is voor de uitvoering van die werken 

 U bent eigenaar of gelijkgesteld via een zakelijk recht

 Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook huurders in aanmerking komen 

De subsidie wordt toegekend binnen de limieten van de begrotingskredieten en wordt berekend 

op basis van verschillende criteria. Ze kan tot 40% bedragen van de uitgevoerde werken 

http://erfgoed.brussels/nl/doen/financiele-tegemoedkomingen/subsidies-voor-behoudswerken     
aan-een-beschermd-goed?set_language=nl

 Gemeentelijke premies  

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

 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 maximum €48.678 / gezinnen 

maximum €75.722, verhoogd met €5.409 per persoon ten laste)

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

www.homegrade.brussels/particuliers/pret-vert-bruxellois
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Neem steeds foto’s VOOR en NA de werken

Waals-Gewest

Voor advies en vragen mbt premies en leningen bij bouwen en renoveren in Wallonie kan u 
terecht in één van de 16 energieloketten van Wallonie : www.energie.wallonie.be

OF in één van de vele loketten voor advies met betrekking tot huisvesting:  081/33.23.10 – 
https://spw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/contacts#infos

 Renovatiepremie – VOORAF aan te vragen   

U vervangt uw ramen van enkel glas OF uw ramen die niet voldoen aan de voorgeschreven 

energiecriteria (de U waarde van uw nieuw raamgeheel is maximum 1,8W/m²K )

Vooraf aan de start van de werken dient u een aanvraag in te dienen 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 die zich in Wallonië bevindt (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 minstens 6 jaar 

OF u stelt uw woning, als hoofdverblijfplaats, gratis ter beschikking van een ouder of 

aanverwant tot de 2e graad, voor minstens 1 jaar.  

 Uw woning is minstens 20 jaar oud

 Uw belastbaar gezinsinkomen in 2017 bedroeg maximum €97.700

Voor de vervanging van het buitenschrijnwerk bedraagt de premie €40 per m² met een 

maximum tussenkomst voor 40m². Afhankelijk van de hoogte van uw gezinsinkomen kan deze 

tussenkomst nog verdubbeld of verdrievoudigd worden. 

Service Prime à la rénovation – 081/33.22.55 – 081/33.22.56 

rehabilitation.log.dgo4@spw.wallonie.be

www.energie.wallonie.be

 Premie voor de verbetering van een woning – VOORAF aan te vragen   

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

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

 Uw inkomsten van 2017 zijn maximum €14.500 voor een alleenstaande; maximum €19.900 

voor alle gezinsleden samen (+ €2.700 euro per persoon ten laste of persoon met een 

handicap)

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

een lijst bezorgen van de werken waarvoor u een premie kan krijgen. Deze volledige kostprijs

van deze werken bedraagt minstens 1.000€ en maximum €15.000 

De maximum premie bedraagt 2.000€ 

Service Public de Wallonie –  081/33.22.55 ou 
081/33.22.56  rehabilitation.log.dgo4@spw.wallonie.be  

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/aides/aide?aide=amelioration

 Hulp bij woningaanpassing voor personen met handicap – VOORAF aan te   
vragen 

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

van hulpmiddelen voor de persoon met een handicap. 

 Voor iedere persoon met een handicap die zijn woning wil aanpassen zodat hij zelfstandig 

kan blijven wonen of iedereen die zijn woning wil aanpassen om een familielid met een 

handicap te kunnen opvangen

 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

info@aviq.be -  0800 16 061 - http://www.aviq.be

 Hulp bij energiebesparende uitgaven voor gezinnen met een laag inkomen –   
VOORAF aan te vragen

Het Waalse gewest kent tussenkomsten toe aan gezinnen met een laag inkomen die 

energiebesparende uitgaven willen doen, waaronder o.a. het vervangen van ramen en deuren

Deze tussenkomst kan ook toegekend worden aan personen die hun hoofdverblijfplaats hebben

in een woonwagen of chalet, gelegen op een residentiële camping

 U heeft uw hoofdverblijft in de woning

 U bent geen eigenaar of vruchtgebruiker van een andere woning

 Indien u huurder bent heeft u een akkoord van uw verhuurder voor de werken 

 Uw inkomsten zijn maximum €728,41 voor een samenwonende, €1.092,62 voor een 

alleenstaande of €1.505,78 voor een gezin
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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 de toekenning ervan  

De premie bedraagt maximum €1.365 en kan meerdere keren worden toegekend aan hetzelfde 

gezin, met een tussenperiode van minimum 5 jaar 

http://energie.wallonie.be/fr/aide-a-l-investissement-energie-pour-les-menages-a-revenu-

modeste-mebar

 Een premie voor geluidswerende maatregelen voor de omwonenden van een  
vlieghaven

Indien u nabij een vlieghaven in Wallonië 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 woonafstand nabij de vlieghaven

Siège social d'Owaer - 081/32 89 50 / info@sowaer.be / www.sowaer.be/environnement

 Gratis verzekering voor de terugbetaling van uw hypothecaire lening bij   
verlies van inkomsten

Deze verzekering voorziet in de terugbetaling van uw hypothecaire lening voor renovatie, 

aankoop of bouw van een woning, 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 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 bent 

zelfstandige in hoofdberoep, u heeft een contract voor onbepaalde duur voor minstens een 

halftijdse tewerkstelling of u werkt minstens halftijds in het onderwijs met een anciënniteit van

minstens 8 jaar

 U ondertekent een hypothecaire lening voor het aankopen of bouwen van een woning op de 

private markt en u voert hier renovatiewerken uit die gedekt worden door de hypothecaire 

lening, voor een minimum van €7.500 

OF u doet renovatiewerken in uw woning voor minstens €16.150 dewelke gedekt worden

door de hypothecaire lening
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 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

 U dient uw aanvraag in ten laatste 6 maanden na ondertekening van de hypothecaire lening 

Service Public de Wallonie – 081/33.22.38 - 

apr.dlog.dgo4@spw.wallonie.be  http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/aides  

 Rénopack  – VOORAF aan te vragen   

U kan een renteloze lening bekomen van minimum €1.000 en maximum €30.000 voor 

renovatiewerken of energie verbeterende werken aan uw woning

 De werken die u wenst uit te voeren komen in aanmerking voor de renovatiepremie

 U bent eigenaar-bewoner of u heeft een zakelijk recht over de woning en u verbindt zich ertoe 

de woning te bewonen gedurende de looptijd van de lening 

 Uw maximum bruto belastbare inkomsten bedragen €97.700 

 U heeft een stabiel inkomen 

 De woning is minstens 10jaar oud

 U dient voorafgaand aan de werken een aanvraag in en voert de werken uit binnen de 2 jaar 

na goedkeuring

Fonds du Logement – 071.207.711 - contact@flw.be

Société Wallone du crédit socal – 070.158.008  

www.swcs.be/formules-de-prets

 Intergenerationele lening  

U kan een hypothecaire lening bekomen voor werken die u in staat stellen (één van) uw 
familieleden, ouder dan 60jaar, bij u te laten wonen. 

 De persoon van +60jaar is familie van u tot in de 3e graad (moeder, vader, broer, zus, 

grootmoeder, grootvader, nonkel, tante)

 U heeft maximum 3 personen ten laste

 De andere voorwaarden zijn dezelfde als bij het rénopack 

Fonds du Logement – 071.207.711 - contact@flw.be

 Gemeentelijke premie?  

Mogelijks biedt uw gemeente nog extra tussenkomsten voor werken aan uw woning. Informeer 
u hiervoor steeds eerst bij uw gemeente.

U kan ook de premies per gemeente opzoeken via deze website: www.uvcw.be/communes
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