
 

 

SUBSIDIES en  PREMIES : WIE EN VOOR WELKE WERKEN KAN JE   

SUBSIDIES GENIETEN 

Om energie en geld te besparen zijn natuurlijk wel enkele 

aanpassingen in huis nodig. Als stimulans subsidieert zowel de 

federale, de Vlaamse en gemeentelijke overheid en jouw 

netbeheerder deze energiebesparende werken met allerlei 

premies. 

Ben je huurder? Denk dan niet “dit is niks voor mij!”  

De meeste premies (uitgezonderd de Vlaamse renovatiepremie) kunnen 

namelijk ook door huurders worden aangevraagd. Op deze manier wordt 

het misschien ook de moeite waard om een aantal energiebesparende 

werken te doen. 

Hieronder vindt u een opsomming van de werken waarvoor u een financieel 

voordeel kunt bekomen van de Federale, de Vlaamse overheid of van 

Infrax.  

Dakisolatie 

Federale Overheid: 40% factuur - Vlaamse Overheid: renovatiepremie 

verbeteringspremie (dakwerken) -  Vlaamse Overheid: 500 euro 

dakisolatiepremie -   Vlaamse Overheid: premie voor niet-belasting-betaler 8 

euro/m² en Infrax: 4 euro/m² (geregistreerd aannemer) of 2 euro/m² (doe-

het-zelf) 

Muurisolatie 

Vlaamse Overheid: renovatiepremie verbeteringspremie (gevelwerken) -  

Infrax: 4 euro/m² (geregistreerd aannemer) of 2 euro/m² (doe-het-zelf) 

Verwarming 

Federale Overheid: 40% factuur - Vlaamse Overheid: premie voor niet-

belasting-betaler 1 500 euro - Vlaamse Overheid: renovatiepremie 

verbeteringspremie (verwarmingstoestel, CV-installatie) -  KVBG (Koninklijke 

Vereniging van Belgische Gasvakliede) premie 150 euro voor gesloten 

aardgaskachel HR+ (http://www.gasinfo.be/) -  Infrax: 125 euro 

(condensatieketel op aardgas) 

Warmteregeling 

Federale Overheid: 40% factuur, radiatorkranen/thermostaat - Infrax: 5 

euro/thermostaatkraan 
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Kelderisolatie (isolatie plafond kelder) 

Infrax: 4 euro/m² (geregistreerd aannemer) of 2 euro/m² (doe-het-zelf) 

Vloerisolatie 

  Vlaamse Overheid: renovatiepremie - Infrax: 4 euro/m² (geregistreerd 

aannemer) of 2 euro/m² (doe-het-zelf) 

Ventilatiesysteem met warmterecuperatie 

Infrax: 150 euro/stuk 

Zonneboiler 

Federale Overheid: 40% factuur - Vlaamse Overheid: renovatiepremie - 

Infrax: 75 euro/m² (max. 1 500 euro) 

Fotovoltaïsche panelen (panelen zonne-energie) 

Federale Overheid: 40% factuur -  Vlaamse Overheid: 

groenestroomcertificaten 450 euro per 1000kWh productie 

Isolerende beglazing 

Federale Overheid: 40% factuur - Vlaamse Overheid: premie voor niet-

belasting-betaler 100-150 euro/m² - Vlaamse Overheid: renovatiepremie 

verbeteringspremie (buitenschrijnwerk) - Infrax: 10 euro/m² 

Groendaken 

Infrax: 25 euro/m² (enkel voor die gemeenten die bij infrax zijn aangesloten 

voor riolering) 

Droogkast op aardgas 

Infrax: 250 euro 

Reflecterende radiatorfolie 

Infrax: 1 euro/m² 

Warmtepomp 

Federale Overheid: 40% factuur - Vlaamse Overheid: renovatiepremie - 

Infrax: 210 euro/kVa (max. 1 680 euro) 

Kosten deskundige energie-audit 

Federale Overheid: 40% factuur 

Passief huis / E-peil van de woning 

Federale Overheid: 790 euro, gedurende 10 jaar - Infrax: 2000 euro voor 

verbouwing van bestaande woning - Infrax: premie vanaf E-peil 80: min. 

200 euro, max. 1800 euro 

Zo, dat was het, makkelijker kon het waarschijnlijk niet. In hoeverre deze 

fraaie opsomming van premies in alle vlaamse  provincies opgaat, is niet 

bekend, maar de kans is groot dat daar nog wat kleine nuanceverschillen in 

zitten. In Belgie zijn er inmiddels een waar oerwoud aan regelingen 
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waarmee u energie kunt besparen. Een overzicht ontbreekt, voor zover mij 

bekend. 

 

Grt wouter devloo 

 

 
 

 

 
 

 
 


