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Vanaf 1 december 2015 kunt u de nieuwe renovatiepremie aanvragen. In een overgangsfase tot 1 februari 

2016 kunt u de premie aanvragen onder de oude regeling. 
 

OM NA TE GAAN ONDER WELKE REGELING U DE PREMIE KUNT 
AANVRAGEN, BEANTWOORDT U BEST EERST DE VOLGENDE VRAGEN: 

 
1. Hebt u facturen die vandaag niet ouder zijn dan drie jaar, van werken, waarvoor de overeenkomst  

met de aannemer of de bestelling van materialen dateert van vóór 1 december 2014? 
 
Ja:  ga naar vraag 2. 
 
Neen: U kunt geen gebruik maken van de overgangsregeling. U komt mogelijk wel in aanmerking voor 
de nieuwe renovatiepremie. Lees hier de voorwaarden van de vernieuwde renovatiepremie.  
 

2. Hebt u naast de facturen vermeld onder vraag 1, ook nog facturen waarvoor de overeenkomst met 
een aannemer of de bestelling van materialen dateert van na 1 december 2014? 
 
Ja: Opgelet: u kunt enkel gebruik maken van de overgangsregeling voor de facturen, waarvoor de 
overeenkomst met de aannemer of de bestelling van materialen dateert van voor 1 december 2014. 
Voor de facturen waarvoor de overeenkomst met een aannemer of de bestelling van materialen 
dateert van na 1 december 2014 kunt u enkel de vernieuwde renovatiepremie aanvragen. U kunt 
slechts eenmaal de renovatiepremie ontvangen in een periode van 10 jaar. U moet dus kiezen: ofwel 
vraagt u de premie aan onder de overgangsregeling enkel voor de werken waarvoor u 
overeenkomsten hebt met een aannemer of een bestelling van materialen van vóór 1 december 2014. 
Ofwel vraagt u de vernieuwde renovatiepremie aan voor de werken waarvoor u facturen hebt die 
maximaal twee jaar oud zijn op de aanvraagdatum. Hieronder vindt u een overzichtstabel met de 
verschillen tussen de oude regeling en de vernieuwde renovatiepremie. 
 
Neen: U kunt gebruik maken van de overgangsregeling. Plant u echter nog andere werken, kijk dan in 
onderstaande tabel of de nieuwe premie niet interessanter is. Daarbij kunt u immers twee aanvragen 
indienen. 

  

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vernieuwde-vlaamse-renovatiepremie
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OVERZICHT VAN DE VERSCHILLEN OUDE EN NIEUWE RENOVATIEPREMIE: 

 

Oude Renovatiepremie Nieuwe Renovatiepremie 

1 aanvraag 
 
Onder de oude renovatiepremie kunt u maar één 
aanvraag doen. U verzamelt na de werken alle 
facturen en dient uw aanvraag in nadat alle werken 
waarvoor u een premie wilt aanvragen klaar zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 aanvragen 
 
De nieuwe renovatiepremie kunt u gespreid 
aanvragen. Stel: u hebt al werken uitgevoerd aan het 
dak, maar u wilt ook nog nieuwe ramen plaatsen. 
Dan kunt u nu al de aanvraag doen voor de 
dakwerken, en later de premie aanvragen voor het 
buitenschrijnwerk. 
 
Let op:  

 u kunt uw tweede aanvraag ten vroegste één 
jaar en ten laatste twee jaar na de eerste 
aanvraag indienen. 

 
 Voor de tweede aanvraag gelden dezelfde 

voorwaarden als voor de eerste. 
8 categorieën van werken 
 

1. Muren en funderingen 
2. Draagvloeren 
3. Trappen; 
4. Dak 
5. Buitenschrijnwerk 
6. Elektrische Installatie 
7. Sanitaire voorzieningen 
8. Centrale verwarming 

 
Klik hier voor de gedetailleerde lijst van werken. 
 
Voorwaarden voor ramen en buitendeuren: 

 De warmtegeleidingscoëfficiënt van de 
beglazing moet een maximale Ug-waarde 
hebben van 1,3 W/m²K;  

 de premie wordt met 10%  verhoogd als het 
buitenschrijnwerk voldoet aan volgende U-
waarden: Uw (isolatiewaarde van het geheel: 
profiel en glas) van maximaal 1,7 W/m²K, en 
Ug (isolatiewaarde van het glas) van 
maximaal 0,9 W/m²K. 

 geen verplichte attestering meer vereist op 

4 categorieën van werken 
 
1 Structurele elementen (Muren, funderingen, 

draagvloeren en trappen samengevoegd) 
2 Dak van de woning; 
3 Buitenschrijnwerk van de woning; 
4 Technische Installaties: 
4.1 Centrale verwarming 
4.2 Elektrische Installatie 
4.3 Sanitaire Installatie 
 
Klik hier voor de gedetailleerde lijst van werken. 
 
Voorwaarden voor buitenschrijnwerk: 

 De warmtegeleidingscoëfficiënt van de 
beglazing moet een maximale Ug-waarde 
hebben van 1,1 W/m²K;  

 Verhoogde premie met 10% valt weg; 
 Schrijnwerk geplaatst vanaf 1 juli 2016 moet 

voldoen aan de ventilatievoorzieningen 
volgens bijlage IX van het Energiebesluit van 
19/11/2010 (de woning dient over een 
mechanisch ventilatiesysteem B of D te 
beschikken of de ramen dienen voorzien te 

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/welke-werken-kwamen-aanmerking-voor-de-oude-renovatiepremie
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/welke-werken-komen-aanmerking-voor-de-vernieuwde-vlaamse-renovatiepremie
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de factuur dat voldaan is aan de ventilatie-
eisen. 

 
Centrale Verwarming: 

 de verwarmingsketel met hoog rendement 
dient het label te hebben HR+ of HR Top 
(aardgas) of Optimaz of Optimaz –elite 
(stookolie) 

zijn van ventilatieroosters) 
 
 
Centrale Verwarming: 

 Voor ketels geproduceerd voor 26/09/2015: 
De ketel heeft een label HR+ of HR TOP 
(aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite 
(stookolie); 

 Voor ketels geproduceerd vanaf 26/09/2015 
is het Europees label B of A vereist. 

Facturen maximaal drie jaar oud 
 
De facturen van de werken waarvoor u een aanvraag 
doet, mogen op datum aanvraag maximaal drie jaar 
oud zijn. 
 
Let op:  
Als de facturen dateren van na 1 december 2014, 
moet u voor die werken, ook de originele 
aannemingsovereenkomsten en/of bestelbonnen van 
materialen bij uw aanvraag voegen. Die moeten 
dateren van voor 1 december 2014. 

Facturen maximaal twee jaar oud 
 

De facturen mogen op datum aanvraag maximaal 
twee jaar oud zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximale premie 10.000 euro 
 

De maximale premie per aanvraag bedraagt 10.000 
euro. 

Maximale premie 10.000 euro 
 

De maximale premie over de twee aanvragen 
bedraagt 10.000 euro. 

Premiepercentages: 20% en 30% 
 
De premie bedraagt een percentage van de  kostprijs 
van de werken, excl BTW:  
 
30 %:  

 Als uw inkomen ≤ 29 030  euro, te verhogen 
met 1.510 euro ppt 

 Voor de verhuurders 
 

20%: 
 Voor alle andere aanvragers 

Premiepercentages: 20% en 30% 
 
De premie bedraagt een percentage van de  kostprijs 
van de werken, excl BTW:  
 
30 %:  

 Als uw inkomen ≤ 29 030  euro, te verhogen 
met 1.510 euro ppt 

 Voor de verhuurders 
 

20%: 
 Voor alle andere aanvragers 

Maximale premie per categorie 
 
U kunt een maximale premie krijgen van  3.000 euro 
(bij een premiepercentage van 20%) of 4.500 euro 
(bij een premiepercentage van 30%). Per categorie 
houdt men rekening met facturen voor maximaal 

Maximale premie per categorie 
 

Ook de nieuwe renovatiepremie bedraagt 20% of 
30% van het totaalbedrag van de facturen per 
categorie, met een maximumpremie van 2.500 euro 
bij 20% en van 3.333 euro bij 30%. 
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15.000 euro (20% van 15.000 euro is 3.000 euro. 30% 
van 15.000 euro is 4.500 euro). 
Inkomen drie jaar voor aanvraagdatum 
 
Men kijkt naar uw inkomen van drie jaar voor de 
aanvraagdatum.  
 
Bij een aanvraag in 2015 moet dus uw inkomen van 
2012 voldoen aan de voorwaarden. 
 
Inkomensgrenzen voor aanvragen in 2015:                                                                                       

 € 40.640 : alleenstaande zonder persoon ten 
laste                                                              

 € 58.050 : alleenstaande met een persoon 
ten laste (+  € 3.260  per persoon ten laste)   

 € 58.050: gehuwd of samenwonend (+ € 3. 
260 per persoon ten laste) 

 
Vanaf 2016 wordt dit resp. € 41.440, € 59.200 en € 
3.320. 

 
 
 

 

Inkomen twee jaar voor aanvraagdatum 
 

Men kijkt naar uw inkomen van twee jaar voor de 
aanvraagdatum. 
 
Bij een aanvraag in 2015 moet dus uw inkomen van 
2013 voldoen aan de voorwaarden. 
 
Inkomensgrenzen voor aanvragen in 2015: 

 € 40.640 : alleenstaande zonder persoon ten 
laste 

 € 58.050 : alleenstaande met een persoon 
ten laste (+  € 3.260  per persoon ten laste) 

 € 58.050: gehuwd of samenwonend (+ € 3. 
260 per persoon ten laste) 

 
Vanaf 2016 wordt dit resp. € 41.440, € 59.200 en € 
3.320. 
 
 
 
 

Minimaal investeringsbedrag 
 

Bij uw aanvraag moet u facturen voorleggen voor 
werken met een totale kostprijs van minstens 10.000 
euro (excl. BTW). 

Minimaal investeringsbedrag per categorie 
 

Per aanvraag dient u facturen in voor werken uit 
maximaal twee categorieën, met een totale kostprijs 
van minstens 2.500 euro (excl. BTW) per categorie. 

Al een verbeteringspremie ontvangen? 
 
Verbeteringspremies van de laatste 3 jaar  worden 
afgetrokken van de renovatiepremie 
 

Al een verbeteringspremie ontvangen? 
 

Verbeteringspremies van de laatste 10 jaar worden 
afgetrokken van de renovatiepremie voor werken uit 
dezelfde categorie. 

 


