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OVERZICHT PREMIES FLUVIUS 
ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN BESTAANDE WONINGEN 2022 
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Aanvrager 
 

Elke natuurlijke persoon die werken die in aanmerking komen voor de premie laat 

uitvoeren. Behalve eigenaar-bewoners komen dus ook eigenaar-verhuurders en huurders 

in aanmerking. 
 

Inkomen 
 

Er is geen inkomensvoorwaarde.  

 
Aanvraag 
 

De aanvraag moet ingediend worden na de werken. Alle kosten moeten zo gedetailleerd 

mogelijk op de factuur staan, op naam van de aanvrager. De aanvraag mag gebeuren tot 

twee jaar na de factuurdatum.  

 

Bij te voegen documenten bij de aanvraag 
 

- Een kopie van de gedetailleerde factuur 

- Een attest beschermde afnemer (indien van toepassing) 

- Certificaat aannemer (indien van toepassing) 

- Foto’s van de uitgevoerde werken, voor en na de werken 

- EAN-code 

 

Online aanvraag 
 
Aanvragen die ingediend worden via de website van Fluvius worden doorgaans sneller 

verwerkt en uitbetaald. Hiervoor heeft u een scan of foto nodig van de bij te voegen 

documenten.  

 
Vraag hier je premie van Fluvius online aan. 
 

 
 

 
 
 

 

mailto:info@wonenleieschelde.be
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VOOR WELKE WERKEN KRIJG JE WELKE SUBSIDIE?  
Deze premie is voor woningen aangesloten op het elektriciteitsnet van FLUVIUS voor1/01/2006 (of met 
bouwaanvraag vóór 01/01/2005).Alle werken dienen te worden uitgevoerd door een aannemer 
 

Isolatie 
 

 

 
 

 
Voorwaarden 

 
Premie 

 
Beschermde afnemer 
 

Dakisolatie Infofiche Attest 

aannemer(nnb) 

Aanvraag 

papier(nnb) 

Aanvraag online 

Aannemer R-waarde ≥ 4,5 

 

4 EUR/m² 

+Toepassing 
uitsluitend 
nachttarief: 
verhoging 
premiebedrag met 
50% 

+Asbestverwijdering 
tijdens 

renovatiewerken: 
premiebedrag + 8 
euro/m² (dus in 
totaal 12€/m²) 

 

45 EUR/m² 

De verhogingen zijn 
ondergeschikt aan en 
niet cumuleerbaar met 
de verhogingen van de 

premiebedragen voor 
beschermde afnemers. 
 

Muurisolatie  Infofiche Attest 
aannemer(nnb) 

Aanvraag 
papier(nnb) 

Aanvraag online 

 
Buitenmuur 
 

 
R-waarde ≥ 3 

 
30 EUR/m² 
38 EUR/m² asbest 

 
45 EUR/m² 

 
 

Binnenmuur 

 
R-waarde ≥ 2 

Met architect of 
gecertificeerd 
aannemer 
 

 
 

15 EUR/m² 
 

 
 

22,5EUR/m² 

 
Spouwmuur 

Lambda ≤ 0.065 en 
min. 5 cm dik 

Conform STS-71 
 

 
5 EUR/m² 

 
9 EUR/m² 

Vloer/kelderisolatie Infofiche Attest aannemer Aanvraag papier Aanvraag online 

  

R-waarde ≥ 2 
 

 

6 EUR/m² 

 

9 EUR/m² 
 

HR-Beglazing Infofiche Attest aannemer 
(nnb) 

Aanvraag 
papier(nnb) 

Aanvraag online 

  

U-waarde ≤ 
1.0W/m²K 
 

 

16 EUR/m² 

 

65 EUR/m²  
max. 40% factuur 

mailto:info@wonenleieschelde.be
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Energiebesparende toestellen 
 

* Deze premie is voor woningen aangesloten op het 

elektriciteitsnet van FLUVIUS voor 01/01/2014 (of met 

bouwaanvraag vóór 01/01/2013) voor wat betreft de premies 

voor warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler. 

 
 

 
Voorwaarden 
 

 
Premie 

 
Beschermde afnemer 

Warmtepomp * Infofiche Attest 
aannemer(nnb) 

Aanvraag 
papier(nnb) 

Aanvraag online 

  
Door gecertificeerd 
aannemer 

 
Max. 40%  van 
factuur 
Dubbele premie 
indien geen 
aardgasnet of 

vervanging 
elektrische 
accumulatie 
 

 
Max. 48% van factuur  
Dubbele premie indien 
geen aardgasnet of 
vervanging elektrische 
accumulatie 

 
Bodem/water of 

water/water 
 

 
Label A++  

 
4.000 EUR 

 
4.800 EUR 

 
Lucht/water 
 

 
Label A+ 

 
1.500 EUR 

 
1.800 EUR 

 
Hybride lucht -/water 
 

 
Label A+ 

 
800 EUR 

 
960 EUR 

 
Lucht/lucht 

 

 
Label A+ 

 
300 EUR 

 
360 EUR 

Zonneboiler * Infofiche Attest 
aannemer(nnb) 

Aanvraag 
papier(nnb) 

Aanvraag online 

  Door gecertificeerd 

aannemer 

550 EUR/m² 

Max. 2.750 EUR 
40% van fact. 

660 EUR/m² 

Max. 3.300 EUR 
48% van fact. 

Warmtepompboiler * Infofiche(nn
b) 

Attest 
aannemer(nnb) 

Aanvraag papier Aanvraag online 

 Geen cumul met 

zonneboiler; A+ 

300 euro 

Max. 40% van fact. 

480 EUR 

Max. 48% van fact. 

Condensatieketel Infofiche Attest 
aannemer(nnb) 

Aanvraag 
papier(nnb) 

Aanvraag online 

   1.800EUR tot 2.500EUR 

Max. 40 of 50% factuur 

Ventilatie Infofiche Attest 
aannemer(nnb) 

Aanvraag 
papier(nnb) 

Aanvraag online 

 ventilatiesystemen 
met warmte-

recuperatie en/of  
vraaggestuurde 
ventilatiesystemen 
 

Geen, komt welk in 
aanmerking voor 

Totaalrenovatiebonu
s 

 

mailto:info@wonenleieschelde.be
https://www.fluvius.be/nl/publicatie/warmtepomp-huishoudelijke-premie-2021-informatieblad
https://mijnpostcode.fluvius.be/?lang=nl&applicatie=premies
https://www.fluvius.be/nl/publicatie/zonneboiler-huishoudelijke-premie-2021-informatieblad
https://mijnpostcode.fluvius.be/?lang=nl&applicatie=premies
https://mijnpostcode.fluvius.be/?lang=nl&applicatie=premies
https://www.fluvius.be/nl/publicatie/condensatieketel-beschermde-klant-premie-2021-informatieblad
https://www.fluvius.be/nl/publicatie/condensatieketel-beschermde-klant-premie-2020-attest-aannemer
https://www.fluvius.be/nl/publicatie/condensatieketel-beschermde-klant-premie-2020-attest-aannemer
https://www.fluvius.be/nl/publicatie/condensatieketel-beschermde-klant-premie-2020-aanvraagformulier
https://www.fluvius.be/nl/publicatie/condensatieketel-beschermde-klant-premie-2020-aanvraagformulier
https://mijnpostcode.fluvius.be/?lang=nl&applicatie=premies
https://www.fluvius.be/nl/publicatie/ventilatie-huishoudelijke-premie-2021-informatieblad
https://mijnpostcode.fluvius.be/?lang=nl&applicatie=premies
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DE TOTAALRENOVATIEBONUS 
 
brochure 
 

- 1 ‘beno-pass’ per woning of appartement, te activeren vanaf 1/1/2017 

- binnen periode van 5 jaar na activatie, min. 3 nieuwe investeringen uitvoeren 

- geldig voor dak-, muur-, of vloerisolatie (min. ≥ 30m²), HR-glas (min. ≥ 5m²), 

warmtepomp, zonneboiler en ventilatiesysteem 

 

Bonus na premie Beschermde 

afnemers 

Appartement Beschermde 

afnemers 

3 investeringen 1.250 EUR 1.875 EUR 625 EUR 937,5 EUR 

4 investeringen 1.750 EUR 2.625 EUR 875 EUR 1.312,5EUR 

5 investeringen + EPC 2.750 EUR 4.125 EUR 1.375 EUR 2.062,5 EUR 

6 investeringen 3.750 EUR 5.625 EUR 1.875 EUR 2.812,5 EUR 

7 investeringen 4.750 EUR 7.125 EUR 2.375 EUR 3.562,5 EUR 

 

 

Van zodra FLUVIUS vaststelt dat er 3 investeringen werden uitgevoerd, zal je door FLUVIUS 

worden gecontacteerd. Je hoeft voor deze bonus dus zelf niets te ondernemen.  

  

mailto:info@wonenleieschelde.be
https://www.fluvius.be/nl/publicatie/brochure-totaalrenovatiebonus-beno-pass
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DE EPC- Labelpremie 
 
infofiche 

 

- De EPC-labelpremie is er voor alle eigenaars van woongebouwen en wordt vanaf 

1-1-2021 toegekend voor de grondige energetische renovatie van een woning of 

een wooneenheid die aangetoond kan worden door de verbetering van het 

energielabel 

 

- Bij de activatie moet je een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen dat niet 

ouder is dan 2019 waaruit blijkt dat de woning energielabel E of F had, of de 

wooneenheid een energielabel D, E of F had. Dit zogenaamde ‘start-EPC’ zal bij de 

behandeling van de premieaanvraag gebruikt worden als referentie en bepaalt ook 

de startdatum van de termijn van 5 jaar waarbinnen de renovatiewerken 

uitgevoerd moeten worden en het nieuwe EPC opgemaakt moet worden. Voor 

energieprestatiecertificaten die opgemaakt werden tussen 1-1-2019 en 31-12-

2020 wordt de startdatum voor de termijn van 5 jaar vastgelegd op 1-1-2021. 

 

-  

Labelpremie Per Woning Appartement/woon

eenheid 

Naar label C 2.500 EUR nvt 

Naar Label B 3.750 EUR 2.500 EUR 

Naar Label A 5.000 EUR 3.750 EUR 

   

  (+20% voor 

beschermde 

afnemers 

 

 

  

mailto:info@wonenleieschelde.be
https://www.fluvius.be/nl/publicatie/labelpremie-huishoudelijke-premie-2021-informatieblad
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Zitdagen Wonen Leie & Schelde (vanaf april 2020) 

Sociaal Huis Merelbeke Maandag    
Donderdag 

09.00 u. - 12.00u. 
14.00 u. - 17.00u. 

Sociaal Huis Nazareth Dinsdag 08.30 u.- 12.00 u. 

Sociaal Huis Melle Woensdag 08.00 u.- 12.00 u. 

Gemeentehuis De Pinte Woensdag 13.30 u.- 16.00 u. 

Gemeentehuis Gavere Donderdag 08.45 u.- 11.45 u. 

Sociaal Huis Sint-Martens-Latem Vrijdag 08.00 u. -12.00 u. 

 

mailto:info@wonenleieschelde.be

