Overzicht premies huishoudelijk 2019
Individuele premies van je netbeheerder voor eindfacturen vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 in bestaande woningen
Investering
Isolatie (in woningen aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006 of
bouwaanvraag uiterlijk op
31/12/2005 )

Installatie (in woningen
aangesloten op het distributienet voor 1/1/2014
of bouwaanvraag uiterlijk
op 31/12/2013)

Voorwaarden voor de premie

geplaatst door

premie

Dak of zoldervloer

Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W

aannemer
zelf

4 €/m2 (ipv 6 €/m² in 2018)
2 €/m² (ipv 3 €/m² in 2018)

Buitenmuur via buitenzijde

Rd-waarde minstens 3,0 m²K/W

aannemer

15 €/m²

Spouwmuur

lambdawaarde maximaal 0,065 W/mK, volledige spouw gevuld, STS aannemer
spouw minstens 50 mm

5 €/m²

Buitenmuur via binnenzijde

Rd-waarde minstens 2,0 m2K/W, architect met controletaak of
aannemer met certificaat van bekwaamheid of aspirant

aannemer

15 €/m²

Vloer

Rd-waarde minstens 2,0 m²K/W

aannemer

6 €/m²

Beglazing

U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K (*) (ipv 1,1 W/m²K in 2018) aannemer

10 €/m²

Warmtepomp

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

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

Warmtepompboiler

Nieuw vanaf 2019 [*), enkel gebruikt voor productie van saniaannemer
tair warm water. Niet cumuleerbaar met een zonneboiler. Enkel
cumuleerbaar met warmtepomp indien de warmtepompboiler
eerst geplaatst wordt.

per wooneenheid premie van 400
euro, max 40% factuur

Zonneboiler

Niet cumuleerbaar met een warmtepompboiler.

per wooneenheid en maximaal 40%
van de factuur: 550 €/m², maximaal
2750 € per wooneenheid (de vroeger
geplande verlaging van de premie
vanaf 2019 gaat niet door (*)).

aannemer

aannemer

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
* = onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering (gepland okt-nov 2018). Meer info op www.energiesparen.be/subsidies

