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PROGRAMMA
❑ Inleiding en voorstelling

❑ De context: Klimaatactieplan, Burgemeestersconvenant,…

❑ Oplossingen en specifieke hulp

❑Renovatie voor een vermindering van energieverbruik

❑ Isolatie van de woning

❑ Zelf hernieuwbare energie produceren

❑Verbeteren van verwarmingsinstallatie

❑ Praktisch: 

❑ Waar kan ik de meest accurate informatie vinden

❑ Hoe premies en voordelen aanvragen en bekomen

❑ Uw vragen en suggesties

❑ Partners

❑ Druifkracht

❑ De gemeente Kraainem
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Waarom WOKenergie ?

 Energietransitie: noodzakelijk, doorgedreven en onmiddellijk

 Burgers en verbruikers hebben belangrijke kaarten in handen

Het energieverbruik in onze huishoudens en verplaatsingen is

verantwoordelijk voor het grootste deel van de CO2 uitstoot



Wat doet WOKenergie ?

Stimuleren en Realiseren

 Een speler zijn in de energietransitie op het grondgebied

van de gemeenten Kraainem en Wezembeek-Oppem

• « Burgerparticipatie in projecten voor het uitrusten en investeren om tot

een rationeel energiegebruik te komen, het energieverbruik te 

verminderen en lokaal hernieuwbare energie op te wekken.»

• « Organiseren van informatiesessies, sensibiliseren en opzetten van 

participatie van burgers, lokale overheden en bedrijven in haar

projecten.»
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Wie zijn we?

 VZW opgericht eind 2020

 Voortvloeiend uit de werkgroep énergie de WoK en Transition (wokentransition.be)

en resultaat van het coaching traject L ICHT (initiatief van de provincie - Lokale 

Initiatieven voor een Coöperatieve, Hernieuwbare Transitie)

 Lokale “Antenne” voor bestaande cooperatieven die hernieuwbare energie

produceren o.a.

 W-O & Kr zijn te klein om een levensvatbare coorperatief op te richten

 Bevolking

 Potentiele projecten

 VZW = gemakkelijke goedkope structuur,

momenteel 6 actieve leden, vrijwillig

9
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Bron: Test-Aankoop Invest
Bron: Test-Aankoop Invest « evenwichtige portefeuille » Bron: Test-Aankoop10



Waarom energie besparen? 

Goed voor het klimaat

Energie besparen = geld sparen

Meer comfort in huis
Fluvius - Energiefit-sessies



Het veiligstellen van de waarde van   
mijn woning bij verhuur of verkoop
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Energieprestatiecertificaat (EPC)

Source:  Bruxelles Environnement – présentation de Stephan Plettinck

Ttt

Tegen betaling en geldig voor 10 jaar.

Te verstrekken aan toekomstige kopers of huurders 

wanneer zij een eigendom bezichtigen en wanneer zij 

de verkoop- of huurovereenkomst ondertekenen.

Het certificaat stelt toekomstige huurders en 

eigenaars in staat de energiekwaliteit van 

eigendommen te vergelijken.  

Geeft aanbevelingen (geen verplichtingen) om de 

energie-efficiëntie van het gebouw te verbeteren.

Verplicht bij verkoop of verhuur van een woning.

De eigenaar moet het laten opstellen door een erkende 

deskundige.
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Vlaamse regering heeft (eindelijk) zijn klimaatplan: 

40 procent minder uitstoot door elektrisch rijden en huizen renoveren                                      
(VRT nws 04/11/2021)
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➢Wie een energie-inefficiënt huis koopt, 

zal vanaf 2023 verplicht zijn het te 

renoveren. Wie een huis koopt met een 

rating E of lager, moet de nodige 

inspanningen leveren om het gebouw 

binnen 5 jaar op niveau D te brengen. 

Iedereen die al een huis bezit, moet het 

EPB-certificaat tegen 2030 op ten minste 

niveau D brengen.

➢Vanaf 2023 wordt het verplicht om 

nieuwe woningen te verwarmen met 

hybride warmtepompen (een combinatie 

van een lucht-waterwarmtepomp en een 

hoogrendementsgasgestookte ketel).
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Vanaf 2026 wordt het verplicht om 

nieuwbouwwoningen te verwarmen 

met een warmtepomp, een elektrische opslagtank 

of een aansluiting op een warmtenet. Dit betekent 

dat er vanaf dat moment geen sprake meer zal 

zijn van een gasaansluiting voor nieuwe woningen.

Deze laatste maatregel betekent dat veel Vlaamse 

huishoudens meer elektriciteit zullen verbruiken, 

omdat een warmtepomp nu eenmaal op 

elektriciteit werkt. 

De Vlaamse regering wil daarom de heffing op de 

gasfactuur verhogen om de belastingdruk op de 

elektriciteitsfactuur te verminderen. Het doel is 

groene verwarmingsalternatieven aantrekkelijker 

te maken dan gasverwarming.
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Risico’s

Impact op het 

verhuren of 

verkopen

Heffing of boeten

Ongeschiktigheid 

als woning

Voor bestaande woningen



BEN = Bijna-energieneutraal

Vermindering van de onroerende voorheffing 

voor energiezuinige gebouwen
Het E-peil bepaalt of een gebouw 

energiezuinig is of niet. 

Het E-peil wordt vastgelegd in een  

energieprestatiecertificaat, het 'EPC 

Bouw'. 

- Nieuwbouw

- Verbouwingen die gelijkgesteld zijn 

met nieuwbouw 

- Gebouwen die een ingrijpende 

energetische renovatie ondergaan.

Er moet altijd een 

stedenbouwkundige vergunning 

aangevraagd zijn
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Labyrint of lasagne ?
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Zoveel vragen!

Als particulier, hoe kan ik

Mijn energiebesparingsproject optimaliseren? 

Advies vragen? 

Mijn prioriteiten kiezen (dakisolatie, verwarming,                                

zonnepanelen, hernieuwbare energie...) 

Mogelijke subsidies identificeren en combineren?

 Is het beter om het werk snel te laten doen?

Of wacht je nog wat langer?

Moet ik met mijn eigen geld of met een groen krediet investeren?

 Zijn fotovoltaïsche zonnepanelen nog financieel interessant ?



Je energieverbruik inschatten … 
en verminderen ?

www.energievreters.be

Op deze website kan je 
het energieverbruik en de 
CO2-uitstoot inschatten 
(en verminderen !) 
van de (huidige of 
toekomstige) 
apparaten en materialen 
van je woning

21

http://www.energievreters.be/


Waar zitten de energieverliezen in mijn woning?

22



ENERGIEAUDIT 

Al dan niet met warmtescan
(opgelet: lange wachtlijst) 

De bevindingen van de energieaudit worden vervolgens 
verwerkt in een rapport met een overzicht, stappenplan, 
kostenraming (met premies & terugverdientijd) en info over 
aannemers. De thermografische beelden dienen dan als 
staving van deze conclusies. 

Prijs: €50 (€25 voor de beschermde doelgroep)

Via een zelfstandige: tussen €400 en €1.000



ENERGIEAUDIT

Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen (DuBo)
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Advies omtrent de isolatie van je woning, de ramen, de technische installaties 
enz., inclusief een stappenplan met de mogelijke energiebesparende 
maatregelen

• Op basis van de plannen: €25
• Visuele waarnemingen (ter plaatse): €50

Deze informatie kan je nadien nalezen in een rapport. 

Afspraak maken: 

www.vlaamsbrabant.be/nl/energie-en-wonen/duurzaam-wonen-en-bouwen/aanbod-voor-particulieren 

➔ Niet op basis van 

warmtescan

https://www.dialoog.be/bouwadvies/particulieren/duurzaam-bouwadvies/


Thermografie
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Fase 1: data verzamelen in de lucht

Koude, heldere, droge nacht

(In Kraainem: 19 januari 2019)

Fase 2: gegevens verwerken tot 

een thermografische kaart

1) 256 kleuren, op basis van ruwe 

beelden, omgezet naar 6 kleuren of 

klassen 

2) De 

gebouwen 

worden 

“uitgesneden”

3) op het kadasterplan 

gelegd 



Thermografie
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Persoonlijke diagnose in vorm van een rapport

(op afspraak in de gemeente)

Fase 3: resultaat
Ook online op:

dakinzicht.fluvius.be/mijn-dak



Warmtescan
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• energiehuis.3wplus.be/energiesnoeier-3wplus

• https://www.fluvius.be/nl/thema/besparen-op-energie-en-

water/energiescan

Gratis voor bepaalde doelgroepen:



Energiezuinig renoveren

1. Eerst de schil…
(van boven naar onder)

= dak, muren, ramen, vloer
Opgelet : ventilatie!

2. …dan pas de technieken

hernieuwbaar = zonnepanelen,       zonneboiler,   
warmtepomp, ..

3. Gebruik maken van systemen met hoge energie 
prestaties: condensatieketels…

!! VOLGORDE VAN UITVOERING WERKEN 28



Van renoveren tot BENOveren

 Het overgrote deel van ons woningbestand is sterk verouderd.                 
Het grootste probleem:  gebrek aan isolatie                                                         
(meer dan de helft van onze huizen dateert immers van voor 1970)

 Gewestelijke Renovatiepact De ambitie?                                                                   

Dat tegen 2050 elk huis en elk appartement even energiezuinig is 
als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag.

 Gewoon renoveren – dus alleen wat momenteel wettelijk is verplicht 
– gaat niet ver genoeg. We moeten met zijn allen 

BENOveren’ of BEter reNOveren

= beter doen dan de verplichte norm

Hoe nu verder? 
Uitgebreide of gefaseerde renovatie

29



Hoe nu verder? 
Uitgebreide 
of gefaseerde renovatie?

30



BENOvatiecoach

 Een onafhankelijk vakexpert, erkend door Fluvius. 

 Hij/zij begeleidt je tijdens de BENOvatie en helpt 

je met het administratieve werk van bijvoorbeeld 

offertes opvragen of premies aanvragen. 

 Het maakt niet uit of het gaat om een 

totaalrenovatie of pakweg enkel isolatie van je 

dak. 

 Je kunt een beroep doen op een BENOvatiecoach

via Fluvius. Fluvius betaalt de coach zelf, maar er 

zijn een aantal voorwaarden. 

 Zo schakelen we pas een BENOvatiecoach in als 

▪ er 10 BENOveerders in de buurt zijn, 

▪ en als het gaat om een BENOvatieproject.
31

https://benoveren.fluvius.be/wat-benoveren


BENOvatiecoach

Een BENOvatiecoach begeleidt je doorheen het 

hele traject. 

 Volledige doorlichting van je woning               

en voorstel van een BENOvatieplan

 Opstellen van een overzicht van kosten             

en energiebesparingen

 Aanvraag van diverse offertes en                

vergelijken van de offertes

 Info geven over premies en subsidies

 Opvolging van de werken

 Hulp bij het aanvragen van je premies                

en subsidies 32



BENOvatiecoach

Hoe vraag je een BENOvatiecoach aan?

 Rechtstreeks via een BENOvatiecoach naar keuze. Je vindt 

de lijst met door Fluvius gecertificeerde BENOvatiecoaches

op www.fluvius.be/benovatiecoach-zoeken. Je ziet meteen 

in welke regio ze actief zijn en hoe je hen kan contacteren.

Hoeveel kost het?

 Fluvius betaalt maximaal € 600 per woning aan de 

BENOvatiecoach. Sommige BENOvatiecoaches vragen nog 

iets extra, maar ze overleggen dat sowieso op voorhand met 

jou. Je weet op voorhand dus perfect hoeveel het je zal 

kosten en mogelijk is het gewoon gratis. Je hoeft ook niet 

met de voorgestelde BENOvatiecoach in zee te gaan. 33

https://www.fluvius.be/benovatiecoach-zoeken


BENOvatiecoach
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Renovatiebegeleiding ook met een renovatiecoach

Voorbeeld in Kraainem: Esdoornhof



EPC-labelpremie(premie gekoppeld aan het 

energieprestatiecertificaat)
 Vanaf 1-1-2021 toegekend voor de grondige energetische renovatie                                                              

van een woning of een wooneenheid. 

 Start je online premieaanvraag en kies voor ‘Activatie EPC-labelpremie’.

 Hou de datum en het certificaatnummer van je EPC-certificaat                  

van voor de renovatiewerken bij de hand. Duid het EPC-label aan.

 Daarna heb je 5 jaar de tijd om je woning of wooneenheid grondig                            

te renoveren. Zijn je werken klaar? Dan laat je opnieuw een EPC                 

van je woning of wooneenheid opmaken.

 Start je online premieaanvraag en kies voor ‘Uitbetaling EPC-labelpremie’.

 Hou de datum en het certificaatnummer van je nieuwe EPC-certificaat           

(van na de renovatiewerken) bij de hand. Duid het nieuwe EPC-label aan.

35
 2.500 euro tot max. 5.000 euro voor een huis

 2.500 euro tot max. 3.750 euro voor een appartement



BENOpass of totaalrenovatiebonus
Vanaf drie energiebesparende investeringen 

binnen de vijf jaar krijg je – bovenop de gewone 

premies – ook een totaalrenovatiebonus.

 Daar hoef je zelf niets voor te                                      

doen. Wij (Fluvius)registreren                                        

telkens je premie-aanvraag                                                

en kennen automatisch je bonus                          

toe wanneer je daarvoor                                    

aan alle voorwaarden hebt                                     

voldaan.

36

Per appartement/

wooneenheid

Na 3de investering € 1.250 € 625

Na 4de investering € 500 € 250

Na 5de investering € 1.000 € 500

Na 6de investering € 1.000 € 500

Na 7de investering € 1.000 € 500

TOTAAL € 4.750 € 2.375

Bonus (€) Per woning 

Dit traject wordt verdergezet 

met investeringen waarvoor 

Mijn VerbouwPremie wordt 

aangevraagd en toegekend.



Mijn VerbouwPremie

 In de loop van de 2de helft van 2022 zullen 

particulieren en bedrijven via één online loket 

een premie kunnen aanvragen voor renovatie 

én energiebesparende investeringen (dus de 

huidige Vlaamse renovatiepremie en 

de energiepremies van Fluvius worden zo 

samengevoegd)

37

 Die premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen.       

 Tot dan moeten de huidige renovatiepremie en de energiepremies                                  

van Fluvius apart aangevraagd worden.



• Sinds 2020 moeten alle daken van zowel 
woningen als huurwoningen voldoen aan de 
dakisolatienorm. Daken die niet aan de norm 
voldoen, moeten geïsoleerd worden.

• Onvoldoende dakisolatie : sinds januari 
2021 wordt het een gebrek van categorie II en 
is de woning ongeschikt. 

Dus: problemen om te verhuren of verkopen
38

Stapsgewijs:  Het dak



dakisolatie of zoldervloerisolatie ?

Van binnen of buiten?

Prijzen / natuurlijke materialen of niet ? O

Stapsgewijs:  Het dak

39



Stapsgewijs:  Het dak

• Premie dakisolatie of zoldervloerisolatie: 4€/m²

• Vanaf 2021 geen premie voor dak- of zoldervloerisolatie die zelf 
aangebracht werd, enkel nog wanneer de isolatie werd geplaatst 
door een aannemer.

FLUVIUS 2020 2021

Premiebedrag 4 euro/m² als een aannemer plaatst 4 euro/m²

2 euro/m² als je zelf plaatst 0 euro

Premiebedrag beschermde afnemer 10,5 euro/m² als een aannemer plaatst 10,5 euro/m²

5,25 euro/m² als je zelf plaatst 0 euro

Asbestverwijdering tijdens 

renovatiewerken:                                  

premiebedrag + 8 euro/m²

40
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https://benoveren.fluvius.be/tools-en-calculators)

https://benoveren.fluvius.be/tools-en-calculators


Premies Fluvius: muren

- Na-isolatie buitenmuren via 
binnenzijde:  15€/m2

- Na-isolatie spouwmuur

5€/m2

- Na-isolatie buitenmuren

via buitenzijde

30€/m2
42



De ramen

Enkel Dubbel     Hoogrendement Drievoudig

glas      glas           dubbel glas        glas
Bron: Test Aankoop 2019

Verlies van warmte en geld 

volgens de beglazing 

Op basis van 

energieprijzen van 2019

43



De ramen

Bron: Test Aankoop 

2019

Welke temperatuur aan de binnenkant van het raam?

Enkel Dubbel                  Hoogrendement Drievoudig

glas      glas                        dubbel glas                          glas

44



Schrijnwerk: aluminium (met of zonder thermische 
onderbreking), hout, pvc, staal, …

Of nieuwe beglazing in bestaande ramen

Hoogrendementsbeglazing op triple beglazing 

Goed om weten: deze ramen kunnen ook 

worden gemaakt van veiligheidsglas, 

anti-inbraakglas, anti-geluidsglas, 

zonwerend glas, zelfreinigend glas, enz,                 
45

De ramen



De ramen

• Vanaf 1 januari 2020: dubbelglasnorm 
- alle woningen in Vlaanderen moeten 
over dubbele beglazing beschikken.

• Het ontbreken van dubbele beglazing 
kan vanaf 2023 leiden tot de 
ongeschiktverklaring van de woning.

• Deze norm is minimaal. Eigenaars die 
de komende jaren meteen (veel) 
beter doen en enkel glas vervangen 
door hoogrendementsglas kunnen 
onder bepaalde voorwaarden nog 
steeds een energiepremie krijgen.

46



De ramen: premies 

Fluvius 2021 premie voor 

hoogrendementsbeglazing : 

16€/m2 (verdubbeld in 2021)

U kunt de terugverdientijd van een investering in 

hoogrendementsbeglazing berekenen met 

de raamisolatie-calculator van Fluvius. 

47

https://benoveren.fluvius.be/raamisolatie-berekenen
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Tools en Calculatoren | BENOveren

(fluvius.be)

https://benoveren.fluvius.be/tools-en-calculators


Ramen: toelating nodig?

In Vlaanderen (in tegenstelling tot 
Brussel) is het niet nodig een 
vergunning aan te vragen voor een 
verandering van ramen die het 
uitzicht van de woning wijzigt.

• Met eventueel gemeentelijke 
uitzonderingen (vergunning vereist 
voor een beschermde gebouw of 
locatie) 

• Maar doe niet zomaar iets! 49



De vloer
Geïsoleerde welfsels, isolatieplaten, isolerende 

mortels, PUR,..

! Verschil tussen volle grond en kelder en van 
beneden of van boven te vertrekken

Premie Fluvius: na-isolatie
vloer of kelder

6 € /m2
50



Ventilatiesysteem
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Voor de installatie van een 

ventilatiesysteem krijg je 

geen premie, 

maar de investering telt 

wel mee voor 

de totaalrenovatiebonus.

Enkel voor 

ventilatiesystemen met 

warmterecuperatie

Je moet de plaatsing van je 

ventilatiesysteem dan wel 

aanmelden bij Fluvius.

https://www.fluvius.be/nl/thema/benoveren#benopass-de-totaalrenovatiebonus


WARMTEPOMP

52

Fluvius premies:  max. 40 % van de factuur

 Geothermisch: 4000 euro

 Lucht-water: 1500 euro

 Hybride lucht-water: 800 euro

 Lucht-lucht: 300 euro.
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Een combinatie van een 

lucht-water warmtepomp en 

een hoogrendement

gasgestookte ketel.

De warmtepomp en de ketel 

werken samen om het huis en 

het sanitair warm water te 

verwarmen. 

De ene keer zal de 

warmtepomp de meeste 

warmte produceren, de 

andere keer de ketel.               

Dit is afhankelijk van de 

buitentemperatuur 

en de hoeveelheid warmte 

die nodig is.

https://www.chauffage-info.be/pompe-a-chaleur/hybride



Hernieuwbaar: zonneboiler
Doel: je wendt gratis warmte van de zon aan om tussen de 40% en 

de 60% van het sanitair water mee te verwarmen. 

Tips:  

• Europees kwaliteitslabel: Solar Keymark

• Controleer of het dak in goede staat is.  

• Optimale installatie (oriëntatie, helling)

Dimensionering vat & collectoren <> gewenste 
hoeveelheid water

Premie Fluvius

- 550 euro/m² collectoroppervlakte

- Per wooneenheid maximaal 2750 euro 

- en maximaal 40% van de factuur

54



Zonnepanelen  
of zonneboiler

 Heb ik een vergunning nodig voor 

zonnepanelen of een zonneboiler? 

 Meestal heeft u geen 

stedenbouwkundige vergunning

nodig om zonnepanelen te 

plaatsen, tenzij het uitdrukkelijk 

verboden is (als uw woning tot 

beschermd erfgoed behoort 

bijvoorbeeld). Informeer altijd 

eerst bij uw gemeente.

 Bron: energiesparen 55



Zonnepanelen: vergunning nodig ?

. Neen. Vrijstelling voor het plaatsen van 
zonnepanelen op een hellend of plat dak  
als de zonnepanelen 

 geïntegreerd zijn in het dak, 

 Enkele centimeters boven het bestaande 
dak gemonteerd worden, ongeveer in 
de zelfde helling liggen als het dak zelf.

 Plat dak: de zonnepanelen niet hoger  
dan 1 meter boven de dakrand uitkomen

56



Zonnepanelen : premies

 Eenmalige premie van de netbeheerder voor een
investering in zonnepanelen vanaf 2021

➢ Verbonden aan installatie van een digitale teller. Deze moet de 

terugdraaiende teller compenseren bij een eigen gebruik.

➢ Berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen

➢ Maximum 40% van de investeringskost

➢ Afbouwende premie

 In 2021, maximum 1.500 euro.

 In 2022, maximum 1.125 euros 1.500 euro.

 In 2023, maximum 750 euro.

 In 2024, maximum 375 euro.

57



Digitale meters
 Sinds 1 juli 2019 plaatst Fluvius digitale meters voor    

elektriciteit en aardgas. Wie bouwt of verbouwt en               

een nieuwe elektriciteits- of gasmeter aanvraagt,               

krijgt automatisch een digitale meter. Ook gezinnen met een 

budgetmeter komen eerst aan de beurt. 

 Tegen einde 2024 moeten minstens 80% van alle gezinnen en 

kmo's in Vlaanderen een digitale meter hebben. 

 De plaatsing van een digitale meter op initiatief van Fluvius is 

gratis. Een digitale meter op aanvraag kost 88,5 euro inclusief 

btw.

 Lees meer over de plaatsing van uw digitale meter 

op https://www.fluvius.be/digitalemeter

 Slim gebruik : https://www.energieid.be/
58

https://www.vreg.be/nl/begrippenlijst#Fluvius
https://www.vreg.be/nl/begrippenlijst#digitale_meter
https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter
https://www.energieid.be/
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Premie voor de aankoop of leasing 

van een thuisbatterij 
voor zelf opgewekte energie

➢ In verband met de installatie van een digitale meter.                                        

Het compenseert het feit dat de meter                                                                     

niet meer achteruit loopt.

➢ Berekend op basis van de batterijcapaciteit

➢ Maximaal 40% van de investeringskosten

➢ Degressieve premie

60

https://apps.energiesparen.be/thuisbatterij-simulator

JAREN
01/04/2021-

31/12/2021
2022 2023 2024 2025

maximum per 

batterij

max. 2550 

euro, 

max. 1725 

euro

max. 1150 

euro
max 575 euro 0 eu



Laadpal voor een elektrische auto

Voor particulieren is de laadpaal 100% aftrekbaar indien:

 de aankoop en installatie vanaf 1 september 2021 gebeurt,

 je laadpaal een slimme sturing heeft                                                  

en wordt bevoorraad met groene stroom

 je huurder of eigenaar bent.

 Je krijgt 45% belastingreductie met een plafond                                       

tot € 1.500 per laadpunt en per belastingbetaler.

Voor zelfstandigen en vrije beroepers is de laadpaal 200% 

aftrekbaar indien:

 de aankoop en installatie gebeurt tussen 1 september 2021                   

en 31 december 2022,

 de laadpaal publiek toegankelijk is en bruikbaar voor derden.
61
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Condensatieketel 

Vanaf 2026, verboden in de nieuwe woningen

Bestaande woningen:

- Geen Fluvius-premie

- Premie van minimaal 500€  van de gasfederatie 'gas.be' 

- 30% besparing t.o.v. oude ketels 

- Fossiele energie en CO2

- Opgepast: nood aan 'grote' radiatoren

Verbetering van uw verwarmingssysteem
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Verwarming/kachel met hout of pellets

Geen premies

Hernieuwbare bron

MAAR bron van uitstoot van fijnstof dus afgeraden (of verboden) in 

stedelijke omgeving

Verbetering van uw verwarmingssysteem



Waar meer info vinden?

Het Mobiel Energiehuis

64

• In de week van 26 juli aan het oude Vredegerecht (Koningin Astridlaan) 
• In de week van 2 augustus aan het Vredeplein (Koningin Astridlaan)

➢ dinsdag van 16 tot 19 uur
➢ woensdag van 14 tot 17 uur
➢ vrijdag van 13 tot 16 uur

Een afspraak maken is niet nodig

Het Mobiel Energiehuis is een informatiepunt waar iedereen terecht 
kan voor gratis advies over energie besparen, isoleren, 
zonnepanelen, warmtepompen, premies, leningen, 
regenwaterrecuperatie, het tegengaan van oververhitting, ... 

Ook de thermografische luchtfoto van je dak kan je er bekijken; 
dit brengt in kaart hoe goed je dak is geïsoleerd.



Waar meer info vinden?

Enkele nuttige websites

 energiehuis.3wplus.be ➔ chatbox

 fluvius.be

 energiesparen.be

 premiezoeker.be

 Groepsaanbod Energiek Wonen: offerte vragen op energiekwonen.be
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FINANCIERING EN LENINGEN



 Renteloos renovatiekrediet (rentesubsidie bij energierenovatie na aankoop)

 Wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie koopt (notariële akte)                                 

én dat pand binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan bij de kredietgever naast de hypothecaire               

lening voor de verwerving van het pand ook een renovatiekrediet aangaan. 

 De rente die u voor dat renovatiekrediet betaalt, wordt door de Vlaamse overheid terugbetaald 

(rentesubsidie).

 Renteloos renovatiekrediet (rentesubsidie bij energierenovatie na aankoop) | Vlaanderen.be70

FINANCIERING EN LENINGEN

https://www.vlaanderen.be/renteloos-renovatiekrediet-rentesubsidie-bij-energierenovatie-na-aankoop


FINANCIERING ET CREDIETEN

Aanvullende renovatielening
Naast uw hypothecaire hoofdlening, geeft de provincie een aanvullende renovatielening voor 

 Dakwerken afbraak en/of plaatsing van buitenschrijnwerk

 Plaatsing of vervanging van centrale verwarming en/of elektrische installaties

 Vernieuwing van sanitair

 De renovatielening bedraagt € 2.500 tot € 20.000.          

Tot € 22.500 voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste of met een persoon met een erkende handicap
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Inkomensvoorwaarden.

Het maximum gezamenlijk belastbaar inkomen (per jaar) bedraagt:

• 31.870 euro voor een alleenstaande;

• 44.620 euro voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste                                 

(eventueel te verhogen met 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste);

• 44.620 euro voor samenwonenden                                                                            

(eventueel te verhogen met 3.570 euro per persoon ten laste).



Energielening en Energielening+ via Energiehuis

Vlaamse Energielening tot 15.000 euro (0%)

Het betreft de volgende doelgroepen

 mensen met een laag inkomen en een sociale uitkering 

(zie de verordeningen voor de precieze criteria)

 beschermde afnemers, met het sociale tarief voor 

elektriciteit en gas

 mensen in schuldbemiddeling die hun 

verwarmingsrekening niet kunnen betalen

 huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen 

lager of gelijk aan 19.566 euro verhoogd met 3.622 

euro per persoon ten laste (inkomen van 1 jaar terug)

 gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van 

niet meer dan 31 870 euro plus 1 660 euro per persoon 

ten laste (inkomen van 3 jaar geleden wordt in 

aanmerking genomen) - (bedragen voor energieleningen 

2021).

 Mensen met een uitsluitend nachttarief
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Energielening en Energielening+ via energiehuis

Energielening +

Wie een woning of appartement verwerft in 2021 

 (notariële akte, schenking of erfenis bij overlijden in 

2021) 

 én die binnen de 5 jaar grondig renoveert, 

kan in aanmerking komen voor een renteloze lening voor 

die renovatie.

Deze lening kan aangevraagd worden tot eind 2024.

Momenteel wachten we  (3Wplus) nog even op extra 

informatie van Vlaanderen. 

Van zodra we alle info hebben en er helemaal klaar voor 

zijn om deze aanvragen te verwerken zal het mogelijk 

zijn om deze Energielening+ bij ons aan te vragen.

Energielening + | Energiehuis (3wplus.be)
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https://energiehuis.3wplus.be/energielening-0


Groene lening bij een bank
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1,60%
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Laatste tips :

Wacht niet: 

In de toekomst zullen verschillende premies uitdoven en normen
of eisen worden steeds strenger

Anticipeer de nakende toekomst!

Kies nu al voor het beste energieniveau mogelijk voor uw budget,         
bespaar niet op uw investering.

Een keer geïsoleerd of geïnstalleerd moet u er 10 tot 20 jaar mee
verder leven.

Werk doordacht !

- Met een architect / aannemer die de materie kent

- Met technische oplossingen die zich bewezen hebben
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Met het oog op energie-efficiëntie

Laatste tips :
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Volgende infosessies :

Deelmobiliteit: 7 juni 2022

Bart Bols



78

78

Hernieuwbaar, burgerlijk en lokaal

DRUIFRACHT

en de voordelen van het produceren 

en het kopen van groene stroom



WOKEnergie 
samen met 
Druifkracht



Wat is Druifkracht?

■ Een burgerenergiecoöperatie

■ Een erkende coöperatieve vennootschap

■ Een sociale onderneming



Wie is Druifkracht

■ 315 coöperanten

■ 22 trekkers (vrijwillig)



Druifkracht in Kraainem

Installatie in juni 2021



Burgerenergie

• Hernieuwbare energie

• Lokale energie

• Jouw energie

www.druifkracht.be
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Veel succes met je projecten!

Bedankt voor uw aandacht!

Hebben jullie vragen ?
Jobs


