Energiepremies van de Vlaamse overheid via de netbeheerders (Eandis en
Infrax) voor eindfacturen vanaf 1 januari 2014 (definitief goedgekeurd door Vlaamse
Regering op 29/11/2013)

Premies 2014 via de netbeheerder in bestaande woningen (aangesloten op distributienet voor 1/1/2006)
Dakisolatie via aannemer
6, 7 of 8 €/m² (R-waarde minstens 3,5; 4,0 of 4,5 m²K/W)
Dakisolatie doe-het-zelf
3, 3,5 of 4 €/m² (R-waarde minstens 3,5; 4,0 of 4,5 m²K/W)
Na-isolatie bestaande
buitenmuur via buitenzijde 15 €/m² (R-waarde minstens 2,0 m²K/W)
via aannemer
Na-isolatie bestaande
6 €/m² (conform STS 71-1)
spouwmuur via aannemer
Vloerisolatie via aannemer 6 €/m² (R-waarde minstens 1,2 m²K/W)
Hoogrendementsbeglazing
via aannemer

bij vervanging enkel glas: 12 €/m² (U-waarde max 1,1 W/m²K)
bij vervanging enkel of dubbel glas: 15 €/m² (U-waarde max 0,8 W/m²K)

Warmtepomp via aannemer premie van max 1700 euro (afh van type)
Zonneboiler via aannemer
550 euro per m², max 2750 euro, max 50% factuur
bij vervanging enkel glas: 48 €/m² (Ug-waarde max 1,1 W/m²K, Uw-waarde 1,7
W/m²K), max 1680 euro
bij vervanging enkel of dubbel glas: 60 €/m² (Ug-waarde max 0,8 W/m²K, UwCombipremie bij gelijktijdige waarde max 1.7 W/m²K), max 2100 euro
investering in nieuwe
(De premie voor muurisolatie blijft identiek, de verhoging is enkel van
ramen met
toepassing voor beglazing) Opm.: alle werken starten pas na 1/1/2014.
hoogrendementsglas en
Bovendien geldt de gecombineerde premie enkel indien alle enkele of gewoon
muurisolatie via aannemer dubbele beglazing met een U-waarde van 2,9 W/m2K of slechter (incl het
raamwerk) in de van muurisolatie voorziene gevels of geveldelen wordt
vervangen. Om als gelijktijdig te worden beschouwd, moeten de eindfacturen
voor ramen en muurisolatie binnen een periode van 12 maanden vallen.
Extra voor beschermde
50% verhoging op bovenvermelde premiehoogtes en maxima.
afnemers
Condensatieketel voor
beschermde klanten via
premie van 800 €
aannemer

Premies via de netbeheerder voor nieuwbouwwoningen
Aangesloten op het net voor 1/1/2014 of Bouwaanvraag tot 31/12/2013
Zonneboiler via aannemer
550 euro per m², max 2750 euro, max 50% factuur
Warmtepomp via aannemer
premie van max 1700 euro (afh van type)
E-peil premie
Bouwaanvraag vanaf 1/1/2014 tot 31/12/2014
≤E40 nieuwbouwwoning
1800 € + 50 €/punt tov E40
≤E40 nieuwbouwappartement 800 € + 30 €/punt tov E40
Bouwaanvraag vanaf 1/1/2012 tot 31/12/2013
≤E50 nieuwbouwwoning
E50-E41:1400 € + 40 €/punt tov E50;
E40 en lager: 1800 € + 50 €/punt tov E40
≤E50 nieuwbouwappartement E50-E41: 600 € + 20 €/punt tov E50 ;
E40 en lager: 800 € + 30 €/punt tov E40
Voor woningen met bouwaanvraag voor 1/1/2012 wordt er eveneens een
E-peil premie gegeven indien het bereikte E-peil minstens 20 punten lager
is dan het wettelijk vereiste E-peil op het ogenblik van de bouwaanvraag.
Extra voor beschermde
20% hogere E-peilpremie, 50% hogere premie voor zonneboiler en
afnemers
warmtepomp

Voor alle details en voorwaarden, raadpleeg de aanvraagformulieren op www.infrax.be of
www.eandis.be (beschikbaar vanaf januari 2014).

