Individuele premies van je netbeheerder voor eindfacturen vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 in bestaande woningen
Investering
Isolatie (in woningen aangesloten op het
distributienet voor 1/1/2006 of bouwaanvraag
uiterlijk op 31/12/2005 )

dak of zoldervloer

voorwaarden voor de premie
Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W

buitenmuur via buitenzijde
spouwmuur

Rd-waarde minstens 3,0 m²K/W
lambdawaarde maximaal 0,065 W/mK, volledige
spouw gevuld, spouw minstens 50 mm

buitenmuur via binnenzijde

Rd-waarde minstens 2,0 m2K/W, architect met
controletaak of aannemer met certificaat van
bekwaamheid of aspirant
Rd-waarde minstens 2,0 m²K/W
U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K
bij het plaatsen van een warmtepomp in een
gebied zonder aardgasnet of ter volledige
vervanging van elektrische verwarming verdubbelt
het premiebedrag; deze verdubbeling wordt
slechts eenmaal doorgerekend.

vloer/kelderplafond
beglazing
Installatie (in woningen aangesloten op het
warmtepomp
distributienet voor 1/1/2014 of of waarvoor de
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen meer dan vijf jaar geleden werd
verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op
haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPBwarmtepompboiler
aangifte werd ingediend binnen de geldende
termijn)

zonneboiler

geplaatst door
aannemer
zelf
aannemer
STS aannemer

premie
4 €/m²
geen premie meer
15 €/m²
5 €/m²

aannemer

15 €/m²

aannemer
aannemer
aannemer

6 €/m²
8 €/m²
per wooneenheid en maximaal 40% van de factuur:
• 4000 € geothermisch • 1500 € lucht-water • 800
€ hybride lucht-water • 300 € lucht-lucht

Warmtepompboiler enkel gebruikt voor productie aannemer
van sanitair warm water en beschikt over een
regeling om de warm watertemperatuur te
verhogen bij een extern signaal om zo aan
thermische opslag te kunnen doen. Niet
cumuleerbaar met een zonneboiler. Enkel
cumuleerbaar met warmtepomp indien de
warmtepompboiler eerst geplaatst wordt, met
uitzondering van de combinatie lucht-lucht
warmtepomp en warmtepompboiler.
Niet cumuleerbaar met een warmtepompboiler.
aannemer

fotovoltaïsche zonnepanelen (indienstname in
2021)

per wooneenheid premie van 300 €, max 40%
factuur

per wooneenheid en maximaal 40% van de factuur:
550 €/m², maximaal 2750 € per wooneenheid.

Maximaal AC-vermogen van de omvormer van 10 aannemer
Premie tot 1500 € per woning of wooneenheid.
kVA.
300€ per kWp van 0 tot 4 kWp, 150 € per kWp van
Per woning of wooneenheid kan maar één
4 tot 6 kWp, max 40% van de factuur.
premie voor een fotovoltaïsche installatie
worden toegekend, op voorwaarde dat achter
het aansluitingspunt in kwestie nog geen andere
fotovoltaïsche installatie in dienst werd gesteld
met uitzondering van het geval van een
eigendomsoverdracht waarbij voorafgaand aan de
eigendomsoverdracht de
installatie werd verwijderd. De nieuwe installatie
moet minstens 15 jaar blijven staan.
De premie kan enkel worden toegekend als de
geplaatste fotovoltaïsche installatie uiterlijk drie
maanden na de indienstname bij de
elektriciteitsdistributienetbeheerder werd
aangemeld.
Totaalrenovatiebonus: vanaf 3 investeringen uit een pakket van 7 investeringen (dak-, vloer-, muurisolatie, isolerende beglazing, ventilatiesysteem, zonneboiler, warmtepomp) ontvang je bovenop de individuele premies een extra bonus. De bonus bedraagt
1250 € voor 3 investeringen, 1750 € voor 4 investeringen, 2750 € voor 5, 3750 € voor 6 en 4750 € voor 7 investeringen. In appartementen: 50% van deze bedragen. Er zijn aanvullende voorwaarden inzake minimale te isoleren oppervlakte en ook de rest van de
woning moet voldoende geïsoleerd zijn. Meer info www.energiesparen.be/totaalrenovatiebonus
Labelpremie voor nieuwe eigenaars: premie voor de grondige energetische renovatie van een woning of een wooneenheid die in 2021 via een authentieke akte of een erfenis door een natuurlijke persoon in volle eigendom wordt verworven. Deze woning of
wooneenheid komt niet in aanmerking voor de Totaalrenovatiebonus. De nieuwe eigenaar moet een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 waaruit blijkt dat de woning energielabel E of F had, of de wooneenheid een
energielabel D, E of F had. Binnen een termijn van vijf jaar moet de nieuwe eigenaar beschikken over een nieuw energieprestatiecertificaat waaruit blijkt dat de woning minstens label C heeft behaald en de wooneenheid minstens label B. De premie bedraagt
voor een woning 2500 euro als label C wordt behaald, 3750 euro als label B wordt behaald, 5000 euro als label A wordt behaald. Voor een wooneenheid bedraagt de premie 2500 euro als label B wordt behaald en 3750 euro als label A wordt behaald. Wanneer
door eenzelfde eigenaar, achtereenvolgend meerdere energieprestatiecertificaten met opeenvolgende labelverbeteringen worden voorgelegd, wordt na de uitbetaling van een eerdere premie, als bijkomende premie enkel het verschil tussen de premie voor
het label waarvoor reeds een premie werd ontvangen, en de premie gekoppeld aan het nieuw bereikte label uitbetaald.
Wijzigingen aangeduid in rood (ten opzichte van premies 2020), onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.
De ondersteuning voor beschermde afnemers is terug te vinden in een apart document.
De begeleiding voor collectieve renovatieprojecten (burenpremie) wordt ook in 2021 nog aangeboden. Meer info op https://www.energiesparen.be/burenpremie.
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