
 

Vormen van steun 
 

Vormen van ondersteuning en 
financiering van de 
energieconsument  
Door het ontbreken van een Europese wettelijke 
definitie van energiearmoede is het moeilijk om 
financiële instrumenten te vinden die gericht zijn op de 
doelgroep.  

Mensen in energiearmoede kunnen ondersteuning 
aanvragen, die hoofdzakelijk wordt toegekend op basis 
van het inkomenscriterium en/of kwetsbare 
doelgroepen.  

Daarnaast is het mogelijk om financiële ondersteuning 
te krijgen voor investeringswerken aan de woning die 
niet alleen zijn bestemd voor de mensen in 
energiearmoede, maar voor een veel ruimere groep. 

Financiële tussenkomsten voor 
mensen met een laag inkomen 
Huisvestings- en energietoelage 

De huisvestingstoelage is bedoeld voor kwetsbare 
consumenten die op de privé markt moeten huren, 
d.w.z. personen die het best kunnen worden 
omschreven als personen die zich in een moeilijke 
economische situatie bevinden en niet 
noodzakelijkerwijs door energiearmoede worden 
getroffen. De hoogte van de financiering hangt af van 
het inkomen van de leden van het huishouden, het 
aantal leden van het huishouden en de ruimte van de 
woonst per bewoner. De huisvestingssubsidie is 
bedoeld om ervoor te zorgen dat de uitgaven voor 
huisvestingskosten een bepaald niveau niet 
overschrijden. Dit is hulp die de gemeente (via centra 
voor sociale bijstand) op verschillende hoogtes toekent 
aan de armste inwoners. 

De energietoeslag is in zekere zin een aanvulling op de 
huisvestingstoelage. Afnemers in energiearmoede 
kunnen een sociaal tarief krijgen als zij tot de wettelijke 
rechthebbende groep behoren en dit onafhankelijk van 
het energiebedrijf waarmee ze een energiecontract 
hebben afgesloten.  

De woning moet zich in het Belgisch grondgebied 
bevinden.  

Voor het verkrijgen van een huisvestingsubsidie wendt 
u zich tot het OCMW van je gemeente. 

Het sociaal tarief voor energie (elektriciteit/aardgas) 
wordt meestal automatisch toegekend als je tot een 
rechthebbende criteria voldoet, het kan ook 
aangevraagd worden aan de cel sociale energie bij de 
federale overheid. 

Premies voor energetische 
verbetering aan de woning 
Premies van de netbeheerder 

De Vlaamse overheid geeft in samenwerking met de 
netbeheerders (Infrax of Eandis) premies om 
energiebesparende investeringen aan te moedigen. 

Voor bestaande woningen en appartementen 

• Dakisolatie en zoldervloerisolatie door aannemer 
of doe-het-zelf 

• Isolatie van een buitenmuur langs 
de buitenzijde door aannemer 

• Isolatie van een buitenmuur langs 
de binnenzijde door aannemer 

• Isolatie van spouwmuur door aannemer 
• Vloerisolatie of kelderisolatie door aannemer 
• Hoogrendementsbeglazing door aannemer 
• Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in 

raamvervanging en muurisolatie door aannemer: 
deze premie kan alleen nog aangevraagd worden 
als de eerste investering (ramen of muren) in 2016 
werd gefactureerd en de tweede investering 
in 2017 (uiterlijk 12 maanden na de eerste 
investering). De eindfactuur mag niet ouder zijn 
dan 12 maanden. 

• Warmtepomp door aannemer 
• Zonneboiler door aannemer 
• Totaalrenovatiebonus: vanaf 3 uitgevoerde 

investeringen over een periode van 5 jaar (vanaf 
2017), krijgt u een bonus. Er komen 7 
verschillende investeringen in aanmerking. 

• Burenpremie: deze premie is 
voor projectbegeleiders die per project minstens 
10 woningen helpen energiezuinig te maken. 

• Sociale isolatieprojecten voor huurwoningen 

  

https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-dakisolatie-zoldervloerisolatie-een-woning-appartement
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-dakisolatie-zoldervloerisolatie-een-woning-appartement
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-isolatie-van-een-buitenmuur-langs-de-buitenzijde
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-isolatie-van-een-buitenmuur-langs-de-buitenzijde
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-na-isolatie-van-een-buitenmuur-langs-de-binnenzijde
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-na-isolatie-van-een-buitenmuur-langs-de-binnenzijde
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-de-isolatie-van-een-spouwmuur
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-vloerisolatie-kelderisolatie
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-hoogrendementsglas-een-woning-appartement
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/combinatiepremie-voor-gelijktijdige-investering-raamvervanging-en-muurisolatie
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/combinatiepremie-voor-gelijktijdige-investering-raamvervanging-en-muurisolatie
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-een-warmtepomp
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-een-zonneboiler
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/totaalrenovatiebonus-van-de-netbeheerder-beno-pass
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-voor-sociale-isolatieprojecten-voor-huurwoningen
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Voor -woningen en nieuwbouwappartementen 

• Deze premie kan alleen nog aangevraagd worden 
voor woningen met bouwaanvragen die 
ingediend zijn uiterlijk op 31 december 2016. Door 
de hervorming van de energiepremies(externe 
website) kan de e-peilpremie niet meer 
aangevraagd worden voor bouwaanvragen met 
indiendatum vanaf 2017. 

• Als u nog in aanmerking komt, geeft uw 
netbeheerder voor de nieuwbouw een 
globale premie voor het behalen van een laag E-
peil. De E-peilpremie is er alleen voor 
nieuwbouwwoningen of -appartementen in het 
Vlaamse gewest waarvoor de 
energieprestatieregelgeving (EPB) geldt. Het 
bedrag van uw premie varieert per E-peilpunt en 
is afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag. 

• Zonneboiler en warmtepomp 

De premie voor zonneboiler of warmtepomp is 
mogelijk voor alle woningen die aangesloten zijn 
op het elektriciteitsnet vóór 1-1-2014 of 
waarvoor de bouwaanvraag is ingediend uiterlijk 
op 31-12-2013. 

Voor de beschermde afnemers 

• Voor beschermde afnemers worden de 
bovenstaande premies (en eventuele 
maximumbedragen) in bestaande woningen en 
appartementen verhoogd. 

• Premie voor beschermde afnemers voor het 
plaatsen van een condensatieketel. 

• Kortingbon voor beschermde afnemers bij 
aankoop van een energiezuinige wasmachine of 
koelkast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaamse overheid 

Energielening 

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te 
besparen, bijvoorbeeld door isolatie, 
hoogrendementsglas of door een oude stookketel te 
vervangen? Dan kunt u die werken misschien 
financieren met een Energielening van de Vlaamse 
overheid. 

De energielening wordt uitgekeerd via de 
‘Energiehuizen’. Elk Energiehuis beslist zelf of het een 
energielening toekent of niet. 

Vanaf 2019 zullen alleen de prioritaire doelgroep en 
rechtspersonen nog energieleningen kunnen krijgen bij 
de Energiehuizen. Vanaf 2020 is de energielening via 
het Energiehuis er alleen nog voor de prioritaire 
doelgroep. 

Renovatie- en verbouwingswerken 

Is een premie die onderverdeeld is in 4 categorieën: 
Categorie 1: Structurele elementen van de woning 
Categorie 2: Dak 
Categorie 3: Buitenschrijnwerk  
Categorie 4: Technische installaties 
Er zijn voorwaarden naar inkomen, woning, eigendom 
en facturen. 

Vlaamse verbeteringspremie 

De Vlaamse verbeteringspremie is een premie voor wie 
zijn woning in het Vlaamse Gewest wil verbeteren of 
uitbreiden omdat ze niet meer aan de 
kwaliteitsnormen voldoet of om overbewoning te 
verhelpen. 
De voorwaarden om te kunnen genieten van de 
Vlaamse verbeteringspremie hebben te maken met uw 
inkomen, de woning en de ingediende facturen. 
 

Lokale overheid 

Lokaal kunnen gemeenten extra premies voorzien voor 
renovatiewerken met hun eigen specifieke 
voorwaarden. 

 

Op welke premies u recht hebt kan nagegaan worden 
op de website: hhtps://www.energiesparen.be 

 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/premies/Tabelpremiehervorming2016_2017_2018_def.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/premies/Tabelpremiehervorming2016_2017_2018_def.pdf
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/e-peilpremie-voor-energiezuinige-nieuwbouw
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/e-peilpremie-voor-energiezuinige-nieuwbouw
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-een-zonneboiler
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-een-warmtepomp
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-een-condensatieketel-voor-beschermde-afnemers
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-een-condensatieketel-voor-beschermde-afnemers
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-verwarming/kortingbon-voor-beschermde-afnemers-bij-aankoop-van-een-energiezuinige-wasmachine-koelkast
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-verwarming/kortingbon-voor-beschermde-afnemers-bij-aankoop-van-een-energiezuinige-wasmachine-koelkast
https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-verwarming/kortingbon-voor-beschermde-afnemers-bij-aankoop-van-een-energiezuinige-wasmachine-koelkast

