Premieoverzicht
| r e n o v e r e n | i so l e r e n | v e r b o u we n |a a n p a s se n |
Laatst gewijzigd: juli 2021

WOONENERGIELOKET
Spreekuur:

elke dinsdag van 14u tot 16u en donderdag van 9u30 tot
11u30
enkel op afspraak via www.sint-truiden.be
elke 3e dinsdag van 9u tot 11u30 in het sociaal huis
enkel op afspraak via https://woonenergieloket.stebo.be

Gratis advies voor inwoners van Nieuwerkerken en Sint-Truiden.

Adviseurs:
Bert Van de Vijver
089 39 16 44
bert.vandevijver@stebo.be
Marijke Moesen (technisch advies)
089 39 16 50
marijke.moesen@stebo.be

Silke Valy
089 39 16 54
silke.valy@stebo.be

1. VLAAMSE RENOVATIEPREMIE
VOORWAARDEN
Woning:

Inkomen:

enige eigendom/woning,
min. 30 jaar oud
domicilie bij aanvraag
‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ van 2 jaar voor de aanvraag

PREMIEBEDRAG
20%

30%

Inkomen minder dan
Alleenstaanden  € 44.620
Samenwonenden  € 63.740
(+ € 3.570 pptl)

Inkomen minder dan
Alleenstaanden  € 31.870
Samenwonenden  € 44.620
(+ € 3.570 pptl)

Minimuminvestering:
€ 2.500 / categorie

Minimuminvestering:
€2.500 / categorie

Max. € 2.500 premie / categorie

Max. € 3.333 premie / categorie
Min. € 1.250 premie / categorie

Per aanvraag max. 2 categorieën
tussen 1e en 2e aanvraag min. 1
jaar, max. 2 jaar

Max. 2 aanvragen per 10 jaar

-

Aanvraag nadat de werken zijn uitgevoerd, op basis van facturen:
 van aannemers
 van de aankoop van materialen
 max. 2 jaar oud bij aanvraag

-

met aanvraagformulier
max. premie: € 10.000
bedragen excl. BTW
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WELKE WERKEN? De werken zijn onderverdeeld in vier categorieën:
CATEGORIE 1: structurele elementen van de woning














het funderen van de muren;
de afbraak van bestaande muren en de bouw van nieuwe binnen- en
buitenmuren;
de afwerking van buitenmuren met gevelsteen, bepleistering of een
gevelbekleding;
het aanbrengen van gevelisolatie wanneer dit samen gebeurd met
structurele gevelwerkzaamheden;
de behandeling van muren tegen optrekkend vocht;
de behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht;
het voegwerk van de gevel, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging;
de behandeling van de muren tegen huiszwam;
de afbraak van bestaande draagvloeren;
de opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten en
dekvloeren;
de behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten;
de natte of droge kalkbepleistering van muren en plafonds;
het aanbrengen of vervangen van een of meer vaste trappen in de
woning.

CATEGORIE 2: het dak van de woning








de afbraak van bestaande dakstructuren en de opbouw van
draagkrachtige elementen;
de behandeling tegen zwammen en insecten;
het aanbrengen van het onderdak, de waterdichte bedekking en de
afvoeren;
het aanbrengen of vervangen van de dakramen, de dakkapellen, de
lichtkoepels en de schouwen;
de natte of droge kalkbepleistering op de onderkant van het dak.
het aanbrengen van dak- of zoldervloerisolatie, wanneer dit samen wordt
aangevraagd met het afbreken en vervangen van bestaande
dakstructuren.
plaatsing van een overzetdak kan enkel bij asbestvrije dakbedekking.

CATEGORIE 3: het buitenschrijnwerk van de woning


het vervangen van ramen en buitendeuren, voorzien van
hoogrendementsglas met een warmtegeleidingscoëfficiënt voor de
beglazing (Ug) van max. 1,0 W/m²K. (max. 1.1 voor plaatsing/facturen
voor 1/9/2019) De aannemer of constructeur moet op de factuur
bevestigen dat aan die voorwaarde voldaan is. Ook gelden de specifieke
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voorwaarden voor ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX
van het Energiebesluit van 19 november 2010. Uw ramenconstructeur kan
u hierover inlichten.
rolluiken en hun afwerking, als ook de ramen en/of buitendeuren
vervangen worden.
steeds kopies van de offertes toevoegen bij de aanvraag.

CATEGORIE 4: de technische installaties van de woning
Deze categorie is onderverdeeld in drie deelcategorieën. Voor deze
deelcategorieën is het investeringsbedrag waarop de premie wordt berekend,
beperkt.
4.1 de centrale verwarming (tot € 7.500, excl. btw):

de plaatsing van een verwarmingsketel op aardgas of stookolie met
hoog rendement, of een houtpelletketel om de hele woning te
verwarmen. De ketel heeft een label HR+ of HR TOP (aardgas) of
Optimaz of Optimaz-elite (stookolie). Voor ketels geproduceerd vanaf
26 september 2015 is het pees label B of A vereist.

Alle installatieonderdelen, zoals leidingen en radiatoren, op
voorwaarde dat ook de verwarmingsketel vervangen wordt;

de plaatsing van CO- of rookmelders;
4.2. de elektrische installatie (tot € 3.750, excl. btw):

vernieuwen van de elektrische huisinstallatie

aanbrengen van elementen voor de verdeling van stroom en
telecommunicatie in de woning

U moet steeds een keuringsattest van een erkend keuringsorgaan
bijvoegen dat aantoont dat de installatie conform het AREI is en dat
dateert van voor de aanvraagdatum.
4.3. de sanitaire installatie (tot € 3.750, excl. btw.):

de vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing
van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc als
die nog niet aanwezig zijn in de woning;

indien sanitaire toestellen geplaatst of vervangen worden komen
volgende installatieonderdelen mee in aanmerking: kranen, leidingen
en toebehoren voor watertoevoer en –afvoer, leidingen en toestellen
voor de productie van sanitair warm water, en de natte of droge
kalkbepleistering van de badkamer
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2. VLAAMSE AANPASSINGSPREMIE
VOORWAARDEN
Doelgroep
 De bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser
 65-plusser die aanpassingswerken uitvoert aan eigen woning
 Verhuurder van een woning die de woning aanpast voor inwonende 65plusser
Woning
 Geen andere woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik
Inkomen (o.b.v. laatst gekende aanslagbiljet)
 1 aanvrager: € 31.870
 1 aanvrager met 1 ptl: € 44.620 (+ € 3.570 pptl)
 2 aanvragers: € 44.620 (+ € 3.570 pptl)
Aanvraag
- de inwonende 65-plusser waarvoor de premie wordt aangevraagd moet een
bloed- of aanverwant tot de tweede graad zijn van de bewoner-aanvrager
- nadat de werken zijn uitgevoerd, op basis van facturen:
 van aannemers of
 van de aankoop van materialen
 mogen max. 2 jaar oud zijn.
- met eigen aanvraagformulier
- minimale kostendrempel van € 1.200
- slechts 2 maal per 10 jaar, telkens voor een ander onderdeel
 aan de technische of sanitaire uitrusting (o.a. badkamer, traplift)
 verbouwingen om de toegankelijkheid van de woning te bevorderen
(hellende vlakken)
Premie = 50% van factuurkost max. € 1.250
Meer info: Wonen Vlaanderen - 1700 – www.wonenvlaanderen.be
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3. RESTAURATIE EN ONDERHOUDSPREMIE
Voor het onderhoud, het herstellen, het restaureren of instandhouden van
beschermde monumenten kan een premie aangevraagd worden bij het
Agentschap Onroerend Erfgoed.
Info bij: Agentschap Onroerend Erfgoed, Afdeling Limburg – 011 74 22 20

4. VERLAAGD BTW-TARIEF
Btw-tarief 6% bij de renovatie van woningen
VOORWAARDEN?
-

Uw woning is ouder dan 10 jaar.
Uw woning dient uitsluitend als privéwoning of slechts een 'bijkomstig'
gedeelte ervan dient om uw beroep uit te oefenen.
De werken (omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling,
onderhoud) worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder)
gefactureerd.

Opgelet! Doe-het-zelvers krijgen geen verlaagd btw-tarief op de aankoop van hun
materiaal.

Slopen en wederopbouw
Het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw
van woningen wordt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 uitgebreid
tot heel het Belgische grondgebied.
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
- en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m².
Op voorwaarde dat de afbraak en wederopbouw in één handeling gebeurt en de
nieuwbouw hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt.

6

5. GEMEENTELIJKE PREMIES
Premie inbraakbeveiliging
25% van de factuurkosten met een maximum van € 125 per woning
 KI max. 1.487€
 Op basis van facturen
 1x per woning
Meer info bij lokale politie, Sluisberg 1, 011 70 19 90
Kristien Vanderhoeven – kristien-vanderhoeven@poltrudo.be

Premie RationeelWaterGebruik
De stad Sint-Truiden verdubbelt automatisch de premies die Fluvius heeft
uitgekeerd voor een van volgende investeringen




Hemelwaterput met pompinstallatie (max. € 250)
Gescheiden afvoersysteem (max. € 400)
Infiltratievoorziening (max. € 250)

VERGUNNINGEN?
Voor de meeste werken aan en rond uw woning zijn er vergunningen of
meldingen nodig en in sommige gevallen in ook de medewerking van een
architect vereist.

Voor meer info kan u steeds terecht op de afdeling
Ruimtelijke ordening:
011 70 14 90
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6. PREMIES NETBEHEERDER FLUVIUS

RationeelEnergieGebruik
Facturen max. 2 jaar oud bij aanvraag
Voor woningen die aangesloten werden op het elektriciteitsnet voor 1/1/2006

Dak- of zoldervloerisolatie

Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W:
€ 4/m²; Beschermde klant: € 10,5/m²

Buitenmuurisolatie

Spouwmuurisolatie:
€ 5/m²; Beschermde klant: € 9/m²
Muurisolatie aan de buitenzijde:
€ 30/m²; Beschermde klant: € 45/m²
Muurisolatie aan de binnenzijde:
€ 15/m²; Beschermde klant: € 22,5/m²
Rd-waarde minstens 2 m²K/W:
€ 6/m²; Beschermde klant: € 9/m²

Vloer- of kelderisolatie

Beglazing

Condensatieketel

U-waarde max 1,0 W/m²K
€ 16/m² nieuw geplaatst glas
Beschermde klant: € 56/m² (max. 40% v factuurbedrag)
Prioritaire doelgroep + Beschermde klant
Stookolie > Aardgas/Propaan/Butaan: € 2.500
Propaan/Butaan enkel in niet-aardgasgebied

Ventilatie

Verhoging
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Beschermde klant
€ 1.800 (max. 40% van het factuurbedrag)
Geen premie, aanmelden voor de BENO-pass
- warmterecuperatie van minimum 75%
- en/of vraagsturing met een reductiefactor < 0,9
Toepassing uitsluitend nachttarief:
- bij dak- of zoldervloerisolatie,
buitenmuurisolatie, vloerisolatie en beglazing:
verhoging premiebedrag met 50%
- bij warmtepomp en warmtepompboiler:
verhoging premiebedrag met 20%
Asbestverwijdering tijdens renovatiewerken
(dak- of zolderisolatie en/of buitenmuurisolatie
aan de buitenzijde): premiebedrag + € 8/m²

Voor woningen die aangesloten werden op het elektriciteitsnet of een
aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning indienden voor 1/1/2014
Geothermisch: € 4.000 (€ 4.800)
Warmtepomp
Lucht-water: € 1.500 (€ 1.800)
Hybride lucht-water: € 800 (€ 960)
Lucht-lucht: € 300 (€360)
└ Cumuleerbaar met premie warmtepompboiler
Max. 40% van het factuurbedrag
Verdubbeling premiebedrag bij vervanging van elektrische
verwarming of in gebied waar geen aardgasnet ligt.

Warmtepompboiler

Zonneboiler

Zonnepanelen

Aanmaak 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.
€ 300; max. 40% van het factuurbedrag
Beschermde klant: € 360; max. 50% van factuurbedrag
€ 550/m² zonnecollector
max € 2.750 | 40% van het factuurbedrag
Beschermde klant: € 660/m² zonnecollector
max. € 3.300; 48% van factuurbedrag
Nieuwe installaties met omvormer ≤ 10kVA
Aanmelding diende te gebeuren max. 3 maanden
na ingebruikname
€ 1500 max; Beschermde klant: € 1800 max
300 €/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp
en bijkomend 150 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp
max. 40% van factuurbedrag
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EPC-labelpremie
Start-EPC (vóór de renovatie) mag niet ouder zijn dan 2019, met label E of F
Nieuw EPC (binnen termijn van 5 jaar sinds start-EPC) met minstens label C
Labelpremie
naar label C
naar label B
naar label A

Per woning
€ 2.500
€ 3.750
€ 5.000

Appartement/wooneenheid
nvt
€ 2.500
€ 3.750

De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonussen
van de BENO-pass
Beschermde afnemers: 20% verhoging van deze bonus

Totaalrenovatiepremie (BENO-pass)
Bij uitvoeren van meerdere werken binnen een periode van 5 jaar (na 2016)
Uitgevoerd voor de totale woning
3 investeringen: € 1.250
4 investeringen: € 1.750
5 investeringen: € 2.750 (met EPC)
6 investeringen: € 3.750
7 investeringen: € 4.750
Appartementen: helft van deze bonus
Beschermde afnemers: 50% verhoging van deze bonus

Woningen of wooneenheden waarvoor vanaf 1-1-2021 een eerste premie met
eindfactuur gedateerd vanaf 1-1-2021 aangevraagd wordt, komen niet meer in
het systeem van de BENO-pass, maar kunnen wel beroep doen op de EPClabelpremie.
Uitzondering: indien die eindfactuur gedateerd is tussen 1-1-2021 en 31-122021 en je voor deze werken een ondertekende bestelbon of ondertekende
offerte kan voorleggen die gedateerd is vóór 1-1-2021, dan kan je kiezen om
ofwel een BENO-pass te laten aanmaken, ofwel gebruik te kunnen maken van
de EPC-labelpremie. Eénmaal deze keuze gemaakt, is deze onherroepelijk.
Als je kiest voor de BENO-pass zal je deze keuze aan Fluvius moeten
meedelen. Dit kan via het contactformulier op de website van Fluvius
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RationeelWaterGebruik
Hemelwaterput

Gescheiden
waterafvoersysteem

Infiltratievoorziening

Meer info:

€ 250 max.
wanneer minstens 50% van het dakoppervlak is
aangesloten op de hemelwaterput
€ 400 max.
Een forfaitair bedrag van 200 euro voor de
werken en een premie van maximum 200 euro
voor de kosten. 50% van factuurbedrag
€ 250 max.
wanneer minstens 50% van het dakoppervlak is
aangesloten op de infiltratievoorziening

078 35 35 34
www.fluvius.be
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7. GAS.BE
De viervangpremie
Door Gas.be wordt een premie toegekend voor de vervanging van een toestel op
gas dat vóór 1 januari 2000 in België is geïnstalleerd. Het te vervangen toestel is
een centrale verwarmingsketel, een toestel voor de productie van warm water of
een toestel voor individuele verwarming opgesteld in een residentieel gebouw
(eengezinswoning, appartement of appartementsgebouw).
De premie bedraagt:
- € 500: nieuwe ketel (max. vermogen 70kW). Voor elke kW boven de 70 komt
er € 5 extra bij tot max. € 2500 (max. 470kW)
- € 200: vervanging van een oude aardgasbadgeiser
- € 150: vervanging aardgasconvectorverwarming
VOORWAARDEN?
-

-

De bestaande ketel moet ouder zijn dan 01/01/2000
De premie voor SWW kan gecombineerd worden met ketel of individuele
ruimteverwarming. De ketel en individuele ruimteverwarming kan niet
gecombineerd worden.
Kan gecombineerd worden met andere premies.
Geïnstalleerd door een CERGA-installateur
Premie aanvraag moet gebeuren voor de werken. Met foto van oud toestel +
identificatieplaatje of document dat ouderdom toestel bewijst
Binnen 3 maanden na aanvraag premie moet de installatie in werking zijn

We raden aan om volgende informatie te verzamelen:
Facturen van huidige en toekomstige installatie
Foto van huidige installatie en toekomstige installatie

De schoonsteenpremie
De premie voor het renoveren van collectieve schoorstenen in een bestaand
appartementsgebouw.
-

€ 300 per aangesloten condensatieketel (max 15.000 euro)

Meer info en aanvraag via: https://premie.gas.be/nl/
Gas.be
Masuiplein 15
1000 Brussel
12

078 15 60 42
Support@gas.be

8. VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR
ENERGIEZUINIGE GEBOUWEN
Het E-peil bepaalt of het gebouw energiezuinig is of niet.
De vermindering kan toegekend worden voor nieuwbouw, voor verbouwingen die
gelijkgesteld zijn met nieuwbouw en voor gebouwen die een ingrijpende
energetische renovatie (IER) ondergaan.
Voorwaarden voor IER vanaf 01/03/2017:
- een functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³
- of een renovatie waarbij
° minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren 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, voor zover het geen ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of herbouw
betreft.
Deze vermindering is van toepassing wanneer de stedenbouwkundige
vergunning is aangevraagd vanaf 01/10/2016.
Max. E-peil bij
Max. E-peil na
vermindering
duur
nieuwbouw of
IER
gelijkgesteld
E30
E90
50%
5 jaar
Opgelet: dit E-peil voor
vermindering is vastgelegd
in de fiscale wetgeving en
blijft voor aanslagjaar 2021
behouden. Mogelijk legt de
energieprestatieregelgeving
strengere energienormen
op waaraan u moet
voldoen.

Opgelet: deze
vermindering voor
IER geldt enkel nog
voor aanvragen
stedenbouwkundige
vergunning tot en
met 31 december
2019!

E20

E60

100%

5 jaar

De vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. U moet er
dus zelf niets voor doen.
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VLAAMSE ENERGIELENING / LIMBURGSE RENOVATIELENING
Slim investeren in energiebesparende maatregelen?
Een professionele adviseur begeleidt je bij het nemen van belangrijke keuzes
(slim renoveren, aannemers kiezen, bestuderen van offertes, premies
aanvragen…)

ENERGIELENING - LENEN AAN 0%








Je ontleent een bedrag tussen 1.250 en 15.000 euro.
De helft van het geleende bedrag gaat naar energiebesparende maatregelen.
Terugbetalen kan op een termijn van maximum 10 jaar.
De lening is te combineren met alle andere premies en voordelen.
Je kan de lening vervroegd terugbetalen zonder extra kosten.
Advies op jouw maat zorgt voor de juiste investeringen.
Geen dossierkosten.

Voor wie?
 Gezinnen met een bruto belastbaar inkomen van maximaal 31.870 euro
verhoogd met 1.660 euro per persoon ten laste (inkomen van 3 jaar geleden).
 Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het
ziekenfonds; (klevertje eindigt op 1)
 Personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en
elektriciteit niet kunnen betalen;
 Beschermde afnemers;

LIMBURGSE RENOVATIELENING - LENEN AAN 1,5%
Voor wie?
 Voor alle Limburgers met een woning in Limburg.
 Zelfde bedragen, termijnen en investeringen als Vlaamse energielening.
 Max. 30.000 euro (inclusief Vlaamse energielening)
De sociale kredietinstelling Onesto beheert de lening.
Meer info:
089 77 81 29
www.energiehuislimburg.be
info@energiehuislimburg.be
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RENOVATIEKREDIET / ENERGIELENING +
VOORWAARDEN?
Woning: E-label of slechter naar minstens C-label
Appartement: D-label of slechter naar minstens B-label
Nieuw EPC-label wordt behaald binnen een termijn van 5 jaar
Looptijd lening: maximum 20jaar.
De akte werd niet voor 1/1/2021 ondertekend.

naar label C
naar label B
naar label A

Per woning
€ 30.000
€ 45.000
€ 60.000

Appartement/wooneenheid
nvt
€ 30.000
€ 45.000

RENOVATIEKREDIET
Voor wie? Kopers van een woning / appartement
of verkregen door middel van erfenis / schenking met hypotheek.
Aanvraag: Dit is een hypothecaire lening verstrekt door banken.
Werking: Kredietnemer zal interest betalen, maar krijgt jaarlijks subsidie
uitbetaald. Uitzondering: Vlaams Woningfonds en VMSW (renteloos)
Niet voldaan? Rentesubsidie stopt.
Terugbetaling ontvangen rente + administratieve kost

ENERGIELENING +
Voor wie? Woning verkregen in volle eigendom door erfenis of schenking.
Aanvraag: Dit consumentenkrediet wordt verstrekt door het Energiehuis Limburg.
De lener betaalt 0% interest.
Niet voldaan? Verhoging rentevoet + administratieve kost
Meer info:
089 77 81 29
www.energiehuislimburg.be
info@energiehuislimburg.be
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INTERESSANTE WEBLINKS
www.energiehuislimburg.be
www.premiezoeker.be
www.wonenvlaanderen.be
www.fluvius.be
www.dubolimburg.be
www.de-huisdokter.be
www.energiesparen.be
www.vlaanderen.be/verzekering-gewaarborgd-wonen
www.vreg.be
www.fiscus.fgov.be
www.gas.be

www.stebo.be/wonen
www.sint-truiden.be

16

