Combinatiepremie van de Vlaamse overheid (via de netbeheerder) voor
gelijktijdige investering in muurisolatie en raamvervanging (in een
bestaande woning of appartement)
Vanaf 2014 is er een nieuwe verhoogde premie van de Vlaamse overheid als u gelijktijdig investeert
in:



nieuwe ramen met hoogrendementsglas;
én na-isolatie van een bestaande buitenmuur of spouwmuur.

De premie moet worden aangevraagd bij uw netbeheerder (Eandis of Infrax).
U kunt de afzonderlijke terugverdientijden van de plaatsing van hoogrendementsglas en het navullen
van de spouwmuur berekenen via de energiewinstcalculator.

Voorwaarden










Beide werken moeten starten na 1 januari 2014. Indien een van beide werken voor 2014
werd aangevat, geldt de combipremie niet.
Alle eindfacturen moeten een datum hebben vanaf 1-1-2014. Voorschotfacturen mogen een
eerdere datum hebben, zolang aan de eerste voorwaarde is voldaan.
De eindfacturen van beide werken mogen maximum 12 maanden uiteenliggen.
Deze verhoogde premie geldt enkel als alle ramen (met enkele of gewoon dubbele beglazing
met een U-waarde van 2,9 W/m2K of slechter), niet enkel de beglazing, werden vervangen
in de gevels of geveldelen die geïsoleerd werden.
De nieuwe ramen moeten hoogrendementsglas hebben met Ug-waarde van maximaal 1,1
W/m²K (of maximaal 0,8 W/m2K bij vervanging van dubbele beglazing) en een Uw-waarde
van maximaal 1,7 W/m²K.
Beide werken moeten door een aannemer worden uitgevoerd en gefactureerd.
Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het
Vlaamse gewest
o die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet van de
netbeheerder
of
o waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1 januari 2006 maar die pas na 1
januari 2006 werden aangesloten.



Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de
datum op uw laatste eindfactuur. U kunt dus bijv. begin 2014 de ramen laten vervangen en
enkele maanden later de muurisolatie laten aanbrengen. Alle facturen worden in één
aanvraagdossier ingediend.



Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder (beschikbaar vanaf januari 2014) voor een
overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan het isolatiemateriaal en
het hoogrendementsglas moeten voldoen.

Bedrag
In geval van combinatie van muurisolatie én raamvervanging bedraagt de premie:
voor de muurisolatie (zonder maximum)



15 euro per m2 voor wie een bestaande buitenmuur bekleedt met gevelisolatie
6 euro per m2 voor wie een bestaande spouwmuur isoleert



voor de vervanging van ramen met enkel glas door ramen met hoogrendementsglas
met Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m²K en Uw-waarde van maximaal 1,7 W/m²K:

en

48 euro per m², met een maximum van 1680 euro


voor de vervanging van ramen met enkel of dubbel glas door ramen met
hoogrendementsglas met Ug-waarde van maximaal 0,8 W/m²K en Uw-waarde van maximaal
1,7 W/m²K:
60 euro per m², met een maximum van 2100 euro.

Het premiebedrag hangt dus af van de U-waarde van de beglazing.
Als er zowel hoogrendementsglas met een U-waarde van maximaal 1,1 W/m²K als glas met een Uwaarde van maximaal 0,8 W/m²K geplaatst wordt in een woning of appartement, zal er maximaal 35
m² beglazing gesubsidieerd worden.
Als de premie wordt aangevraagd voor meerdere wooneenheden door de vereniging van medeeigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging, dan geldt de maximale glaspremie per
wooneenheid.

Beschermde afnemers
Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor
elektriciteit en aardgas. In 2014 worden voor beschermde afnemers de premie en de maxima met
50% verhoogd.

Opmerking
De gecombineerde premie komt naast de afzonderlijke premies te staan. Wie niet kan voldoen aan
de voorwaarden van de gecombineerde premie, kan nog steeds de afzonderlijke premies aanvragen.
De gecombineerde premie kan vanzelfsprekend niet gecumuleerd worden met de afzonderlijke
premies.

