
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Overzicht woonpremies  

       en tegemoetkomingen 2019 

Intergemeentelijke samenwerking ‘Woonbeleid Zennevallei’  
Oudstrijdersplein 18  - 1500 Halle  02/365 99 00 

Fabriekstraat 1B -1601 Sint-Pieters-Leeuw   02/371 03 47 
Torleylaan 13  - 1654 Huizingen  02/356 73 18  



 

 

 

Voorwoord 

Beste lezer, 

 

Betaalbaar wonen voor iedereen, de kwaliteit van woningen verbeteren, woningen aanpassen aan de no-

den van een handicap,…: de uitdagingen op het vlak van wonen zijn groot.  

In deze brochure hebben we alle premies omtrent wonen voor u opgelijst en samengevat.  

Aan de hand van dit overzicht hopen wij u een duidelijker beeld te geven van de tegemoetkomingen waar-

van u kan genieten bij de aankoop, bouw, renovatie, aanpassing en verbetering van een  

woning. Niet alleen eigenaars komen hiervoor in aanmerking, ook voor huurders en verhuurders  

bestaan er premies. 

De overheden voeren in tijden van besparingen heel wat wijzigingen uit op vlak van premies en  

Tegemoetkomingen. Neem dus zeker contact op met de premieverstrekker voor de huidige stand van zaken 

of vraag raad  in de woonwinkel. Ook op onze website, www.woonwinkelzennevallei.be , kan u de laatste  

informatie vinden omtrent deze wijzigingen. Neem zeker ook een kijkje op de website ‘premiezoeker’ van 

de Vlaamse overheid. De premiezoeker gidst u aan de hand van een vragenlijst door de  

verschillende woonpremies en geeft meteen aan voor welke u in aanmerking komt. 

 

Veel succes met de bouw, renovatie of aanpassing van uw woning! 

Els Lehouck, Coördinator 

Patrick Vinck, Technisch Adviseur 

 

Maandag 9u-12u Beersel (Sociaal Huis 
Huizingen) 

GESLOTEN 

Dinsdag 9u-12u Sociaal Huis Halle GESLOTEN 

Woensdag 9u-12u Ruisbroek  
Hemelryck 

13u-15u Sint-Pieters-Leeuw 
gemeentehuis 

Donderdag 9u-12u Ruisbroek  
Hemelryck 

14u-20u Sociaal Huis Halle 

Vrijdag 9u-12u Beersel 
(Sociaal Huis Huizingen) 

14u-16u Beersel (op  
afspraak) 
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DE  VLAAMSE RENOVATIEPREMIE 

 

De Vlaamse renovatiepremie is een premie waarvan de  

uitbetaling kan verdeeld worden over twee aanvragen.  

Bij een volledige woningrenovatie dient u dus twee keer een  

aanvraag in te dienen. Een aanvraag kan voor maximaal twee  

categorieën tegelijk. 

 

Welke werken komen in aanmerking? 

De werken zijn gegroepeerd in 4 categorieën: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomensvoorwaarde 

Als u de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner mag u niet meer verdienen dan: 

 € 43.870 als alleenstaande zonder persoon ten laste 

 € 62.670 als alleenstaande met een persoon ten laste  (+  € 3.510 per bijkomende persoon ten laste) 

 € 62.670  als u gehuwd bent of samenwoont (+ € 3.510 per bijkomende persoon ten laste) 

 

Eigendomsvoorwaarde 

Als u als bewoner een aanvraag indient, mag u geen andere woning in volle eigendom of in volle vruchtgebruik heb-

ben of gehad hebben tot drie jaar voor de aanvraagdatum.  

Deze voorwaarde geldt niet voor wie een woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. 

Uw woning moet minimum 30jaar oud zijn.  

Categorie 1 
De structurele elementen van de woning: werken aan funderingen, de muren,  

de draagvloeren en de trappen. 

Categorie 2 Het dak: werken aan het dakgebinte, de dakbedekking, de goten en de afvoer. 

Categorie 3 
Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren.  

Deze moet voldoen aan de ventilatievoorziening van het Energiebesluit. 

Categorie 4 
De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in bad-

kamer en toilet wc en de centrale verwarming. 



 

 

 

Wat en wanneer? 

 Na voltooiing en facturering van de werken 

 De tweede aanvraag is mogelijk ten vroegste 1 jaar en maximaal 2 jaar na de eerste en enkel mogelijk voor 

de overblijvende categorieën. 

 De facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar, zowel facturen van werken uitgevoerd door een aan-

nemer als facturen van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd komen in aanmerking. 

 Minimaal investeringsbedrag: Minstens €2500 excl. BTW voor elke categorie. 

 Maximaal investeringsbedrag: Slechts voor categorie 4 gelden er maximumbedragen. 

 Elektrische installatie : Max. €3750 

 Sanitaire installatie : Max. €3750 

 Centrale verwarming : Max. €7500 

 

Premiebedrag 

De premie wordt berekend per categorie en bedraagt 20% (max. €2500 premie /categorie) of 30 %  

(max. €3333 premie/categorie) van de factuurbedragen (excl. BTW). 

Het maximum bedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen , ligt vast op €10.000. 

 

30% regeling 

Om recht te hebben op de verhoogde premiepercentage van 30% mag u niet meer verdienen dan: 

 € 31.340 als alleenstaande zonder persoon ten laste 

 € 43.870 als alleenstaande met een persoon ten laste  (+  € 3.510 per bijkomende persoon ten laste) 

 € 43.870  als u gehuwd bent of samenwoont (+ € 3.510 per bijkomende persoon ten laste) 

Indien u de woning verhuurt via een Sociaal Verhuurkantoor heeft u ook recht op de verhoogde premie. 

De minimumpremie bedraagt in de 30% regeling €1250. 

 

De premie is woninggebonden als een vorige bewoner van de woning in de laatste tien jaar een  

renovatiepremie ontving, kunt u als nieuwe bewoner geen nieuwe premie krijgen.  

 

 

U kan tot 31 mei 2019 nog een verbeteringspremie aanvragen. Om na te gaan wat voor u de 

beste oplossing is kan u steeds terecht bij Woonwinkel Zennevallei. 

U kan de adresgegevens en contacturen terugvinden achteraan in de brochure. 

 



 

 

 

DE  VLAAMSE AANPASSINGSPREMIE 

Wie komt in aanmerking voor de premie? 

De aanvrager of een ander gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn. 

 

Inkomensvoorwaarde 

Onder inkomen wordt verstaan het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2016. 

Het inkomen van de bejaarde en diens eventuele partner mag niet hoger dan €31.340 bedragen. 

(met een verhoging van €1630 per inwonende persoon ten laste) 

 

De inkomensgrenzen verhogen  op 01/06/2019. Er wordt dan ook gekeken naar het laatst gekende belastbaar 

inkomen. Een alleenstaande mag dan maximaal een inkomen hebben van  €31 340. Als koppel mag uw inko-

men niet hoger zijn dan €43 870. Per persoon ten laste wordt de grens verhoogd met €3510. 

Premiebedrag 

Als u de woning aanpast aan de bijzondere behoeften van een inwonende bejaarde (65+), dan kunt u daarvoor 

een aanpassingspremie aanvragen. De premie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen, met 

een max. van €1250 en min. van €600. U moet dus minstens €1200 kunnen voorleggen met uw factuur.  

Er bestaan 2 onderdelen waarvoor een aanvraag ingediend kan worden : 

Facturen mogen bij aanvraag niet ouder zijn dan 2 jaar. 

 

Per aanvrager kan u maximaal twee aanvragen doen in een periode van twee jaar, maar niet voor dezelfde 

categorie. 

 

De aanpassingspremie is niet cumuleerbaar met de renovatiepremie (p.4) ! 

- Technische installaties en hulpmiddelen 

- Verbouwingswerkzaamheden met het oog op het creëren van voldoende ruimte en veilig beloopbare vloeren 

en trappen in de woning 



 

 

 

 

 

 

AANPASSINGSPREMIE VAN WONINGEN 

VAN OUDEREN EN PERSONEN MET EEN 

HANDICAP 

De aanpassingspremie van woningen van ouderen en personen met een handicap  

is een premie die wordt toegekend door de provincie Vlaams-Brabant aan ouderen  

en personen met een handicap die werken aan hun woning uitvoeren om de 

woning functioneel aan te passen aan hun fysieke toestand. 

 

Welke aanpassingen komen in aanmerking? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden aanvrager 

 De aanvrager is minstens 65 jaar of erkend persoon met een handicap door de Federale  

Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

 Men beschikt NIET over volledige eigendommen of volledig vruchtgebruik van andere onroerende  

goederen. 

 Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet meer bedragen dan de maxima vastgelegd in de provinciale  

reglementeringen. 

 

De premie 

De premie bedraagt 50% van de kostprijs van de werken met een maximum van €2500. 

 

Indien de aanvragers voldoen aan de inkomstenvoorwaarden van het statuut van de Verhoogde  

Tegemoetkoming (VT) bij het ziekenfonds, kan een provinciale premie toegestaan worden van 75 % van de  

kostprijs van de werken, met een maximum van €2500. 

De facturen van reeds uitgevoerde werken mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de aanvraagdatum. 

Het aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon 

Een lift (verticale lift, stoellift, rolstoelplateaulift) 

Het vergroten van de deuropeningen en het aanpassen van de gangbreedte 

Aanpassing van de keuken 

Het aanleggen van hellende vlakken om de toegang tot de woning te vergemakkelijken 

Het inrichten of aanbouwen van een plaats op de gelijkvloerse verdieping om te dienen als kamer 

Communicatie-, signalisatie– en alarmsystemen 

Installatie centrale verwarming 

Plaatsing steunhulpmiddelen 

Plaatsing van motor voor het automatiseren van rolluiken en garagepoort 



 

 

 

 Premies  

  van Eandis 

Eandis geeft premies voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen. 

 

De premies zijn alleen geldig voor woningen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet van de netbeheerder 

vóór 01/01/2006.  

Herbouw valt onder de nieuwbouwpremies. 

 

U hebt een jaar de tijd om het ingevulde aanvraagformulier in te dienen samen met een kopie van de factuur.  

 

1. Premies voor bestaande woningen (aangesloten op het distributienet voor 01/01/2006) 

 

 

 

 

Soort werk Voorwaarde of extra uitleg Premiebedrag 

Dakisolatie via aannemer Rd-waarde minstens 4.5 4 euro/m² 

Dakisolatie doe-het-zelf Rd-waarde minstens 4.5 2 euro/m² 

Buitenmuurisolatie via de  

buitenzijde van bestaande muren 

via aannemer 

Rd-waarde minstens 3 van het nieuw geplaatste  

materiaal 

15 euro/m² 

Spouwmuurisolatie bestaande 

spouw via aannemer 

 Lambdawaarde maximaal 0.065 

 Volledige spouw wordt gevuld 

 Spouw minstens 50mm 

 Werken met aannemer conform STS 71-1 

5 euro/m² 

Isolatie aan de binnenkant van 

een buitenmuur 

 Rd-waarde minstens 2 

 Uitvoering door aannemer met certificaat van be-

kwaamheid of begeleid door architect 

15 euro/m² 

Vloerisolatie via aannemer Rd-waarde minstens 2 6 euro/m² 



 

 

 

Hoogrendementsbeglazing  

via aannemer 

U-waarde maximaal 1.0 10 euro/m² 

Warmtepompen via  

aannemer 

 Bodem/water of water/water (A++) 

 Lucht/water (A+) 

 Hybride lucht/water (A+) 

 Lucht/lucht (A+) 

 4000 euro 

 1500 euro 

 800 euro 

 300 euro 

Warmtepompboiler Voor productie van sanitair warm water.  

Niet cumuleerbaar met een zonneboiler.  

Enkel cumuleerbaar met warmtepomp indien 

de warmtepompboiler eerst geplaatst wordt.  

400 euro 

Maximaal 40% factuur 

Zonneboiler via aannemer Premie voor nieuwe geplaatste thermische 

zonnecollectoren voor de productie van  

sanitair warm water 

550 euro/m² 

Maximaal 2.750 euro 

Maximaal 40% factuur  

Extra voor beschermde  

afnemers 

Verhoogde premies  

Condensatieketel voor  

beschermde klanten via  

aannemer 

 1800 euro 

2. Totaalrenovatiebonus 

Voert u minimaal 3 energiebesparende maatregelen uit binnen de 5 jaar? Dan kan u genieten van een  

totaalrenovatiebonus. Eandis activeert automatisch deze BENO-pass indien u de andere premies aanvraagt.  

 

 

 

 

 

 

De totaalrenovatiebonus geldt voor investeringen in dak-, muur-of vloerisolatie, HR-glas, warmtepomp,  

zonneboiler en ventilatiesysteem. 

  Huis Appartement 

Vanaf 3 investeringen 1250 euro 625 euro 

Vanaf 4 investeringen +500 euro + 250 euro 

Vanaf 5 investeringen en na opmaak EPC + 1000 euro + 500 euro 

Vanaf 6 investeringen + 1000 euro + 500 euro 

Vanaf 7 investeringen + 1000 euro + 500 euro 



 

 

 

3. Premies voor nieuwbouwwoningen 

Het energieprestatiepeil (E-peil) is een maat voor het energieverbruik van uw woning en de vaste installaties. 

Het E-peil staat vermeld op het EPC, dat sinds 2006 verplicht is.  

Hoe lager het peil, hoe energiezuiniger de woning is. Wettelijk mag een nieuw te bouwen woning vandaag de 

norm van E 70 niet overschrijden. 

* Uitleg bij schema:  

Bv. Voor woningen met een bouwvergunning in 2016 met een E-peil lager of gelijk aan 20, krijgt u een premie 

van 1.800 euro, verhoogd met 50 euro per E-peilpunt dat u onder de 20 gaat. 

 

Wanneer kunt u de premie aanvragen? 

U vraagt de premie aan nadat de werken zijn uitgevoerd. U kunt de premie aanvragen tot uiterlijk 12  

maanden na factuurdatum. Voor de E-peil premie wordt gekeken naar de datum van de definitieve  

EPB-aangifte (EnergiePrestatie en Binnenklimaat).  

Energieprestatiepeil Premiebedrag 

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2015 tot en met 31/12/2015 

≤ E30 nieuwbouwwoning 1.800 euro + 50 euro/punt ten opzichte van E30 

≤  E30 nieuwbouwappartement 800 euro + 30 euro/punt ten opzichte van E30 

Bouwaanvraag van 01/01/2014 tot en met 31/12/2014 

≤  E40 nieuwbouwwoning 1.800 euro + 50 euro/punt ten opzichte van E40 

≤  E40 nieuwbouwappartement 800 euro + 30 euro/punt ten opzichte van E40 

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2016  tot 31/12/2016 

≤ E 20 nieuwbouwwoning 1800 euro + 50 euro/punt ten opzichte van E20 

≤ E 20 nieuwbouwappartement 800 euro + 30 euro/punt ten opzichte van E20 

Bouwaanvragen vanaf 01/01/2017 komen niet meer in aanmerking  voor de energiepremies. 

 Premies    

  van Eandis 



 

 

 

 

 

 

1.  Korting onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil. 

Nieuwbouwwoningen die veel energiezuiniger zijn dan de eisen op het ogenblik  van de bouwaanvraag kun-

nen genieten van een korting op de onroerende voorheffing. De korting is afhankelijk van het jaar van de 

bouwaanvraag en het behaalde E-peil. 

 

2.  Vermindering van de onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische  

renovaties 

  

Indien u een ingrijpende energetische renovatie uitvoert kan u korting krijgen op de onroerende voorheffing. 

Deze nieuwe vermindering 

 geldt voor ingrijpende energetische renovaties met bouwaanvragen vanaf 1 oktober 2016 

 wordt toegekend op basis van het behaalde E-peil 

 kan worden gecombineerd met andere verminderingen van de onroerende voorheffing, zoals de ver-

mindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen, voor personen met een handicap, of voor een be-

scheiden woning. 

 

Alle technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren (verwarming, koeling, luchtcircula-

tie, …) dienen volledig vervangen te zijn. 

Minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil dient (na) geïsoleerd te zijn. 

De eigenaar hoeft niet gedomicilieerd te zijn in het gebouw. 

Federale Overheidsdienst  

  Financiën 

 

Bouwaanvragen in 2014 en 2015 50% korting bij E-peil max. E40 geduren-

de 5 jaar  

100% korting bij E-peil max. E30, gedu-

rende 5 jaar  

Bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 50% korting bij E-peil max. E30, geduren-

de 5 jaar  

100% korting bij E-peil max. E20, gedu-

rende 5 jaar  

Nieuwbouwwoningen  

Aanvraag stedenbouwkundige 

vergunning 

E-peil Vermindering Periode 

Vanaf 1/10/2016 Max. E90 50% 5 jaar 

Vanaf 1/10/2016 Max. E60 100% 5 jaar 



 

 

 

De Stad Halle  geeft een aanvullende stedelijke premie ten bedrage van 1/6 van de tegemoetkoming die wordt 

toegekend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

De aanvullende stadspremie van de stad Halle kan enkel gecombineerd worden met de premie voor verbetering 

of de aanpassing van een woning (zie p. 6).  

 

Ze wordt toegekend aan  alle aanvragers die overgaan tot het kopen, bouwen, renoveren en verbeteren van een 

woning op grondgebied van de stad. 

 

 

Hoe moet ik mijn aanvraag indienen? 

 

 In 3-voud 

 Binnen de 6 maanden na de eerste uitbetaling van de premie door de Vlaamse Gemeenschap 

 

 

Bij de aanvraag moeten volgende documenten toegevoegd worden: 

 

 Bericht van toekenning van de toelage/premie (Vlaamse Gemeenschap) 

 De berekening van de toelage/premie 

 Bewijs van de eerste uitbetaling 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie en advies op maat kunt u steeds terecht bij  Woonwinkel Zennevallei.  

U kan de adresgegevens en contacturen terugvinden achteraan in de brochure. 

 Aanvullende stadspremie 

   van de Stad Halle 



 

 

 

Bijkomende leningen  

Bijkomende lening renovatie Vlaams-Brabant 

De provincie Vlaams-Brabant voorziet een bijkomende lening  voor renovatie.  Dit is een lening voor  maximaal 

€20 000 af te betalen op 20 jaar aan een interestvoet van 0,5%. 

 

De lening kan worden aangevraagd voor het uitvoeren van: 

 verbeteringswerken 

 saneringswerken 

 vergrotingswerken 

 energiebesparende maatregelen 

 werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van een inwonende natuurlijke persoon. 

 

Inkomensvoorwaarde 

Je gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan 39.880 euro voor een alleenstaande en 56.510 euro 

voor een gezin van minimum twee personen (aanslagjaar 2016-inkomsten 2015). Deze bedragen worden ver-

hoogd met 3.410 euro per persoon ten laste. 

 

Energielening 2019 

Via 3Wplus kunnen personen die behoren tot de doelgroep een energielening afsluiten aan 0% voor energiebe-

sparende werken. De lening bedraagt maximaal €15 000 en is terug te betalen over een termijn van 10 jaar. 

 

Het gaat om volgende doelgroepen: 

 personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds  

 personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen; 

 personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen; 

 beschermde afnemers 

 gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.340 euro verhoogd met 1.630 euro 

per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug). 

 

 

 

Voor meer informatie en advies op maat kunt u steeds terecht bij Woonwinkel Zennevallei.  

U kan de adresgegevens en contacturen terugvinden achteraan in de brochure. 



 

 

 

 

De Woonwinkel Zennevallei wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en de provincie  Vlaams–

Brabant en is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, de stad Halle 

en gemeente Beersel.  

Woonwinkel Halle 

A.  Demaeghtlaan 30 

1500 Halle 

 02/361 16 16 

 

Woonwinkel Sint-Pieters-Leeuw 

Fabriekstraat 1B 

1601 Sint-Pieters-Leeuw 

 02/371 03 47 

 

Woonwinkel Beersel 

Henry Torleylaan 13  

1654 Beersel  

 02/356 73 18  

 

E- mail: info@woonwinkelzennevallei.be 


