Energiepremies van de Vlaamse overheid via de netbeheerders voor
eindfacturen vanaf 1 januari 2017
Premies 2017 via de netbeheerder Eandis/Infrax in niet-woongebouwen aangesloten op distributienet
voor 1/1/2006
Dakisolatie via aannemer
6 €/m² (Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W), onbeperkt aantal m²
Dakisolatie doe-het-zelf
3 €/m² (Rd-waarde minstens 4,5 m²K/W), onbeperkt aantal m²
Isolatie buitenmuur via
15 €/m² (Rd-waarde minstens 3,0 m²K/W), onbeperkt aantal m²
buitenzijde via aannemer
Isolatie spouwmuur via
aannemer
Isolatie buitenmuur via
binnenzijde via aannemer
Vloerisolatie via aannemer
Hoogrendementsbeglazing
via aannemer

6 €/m² (conform STS 71-1), onbeperkt aantal m²
15 €/m² (Rd-waarde minstens 2,0 m²K/W), werken begeleid door een architect
met controle op de uitvoering van de werken, of werken met aannemer die
beschikt over certificaat van bekwaamheid of aspirant
6 €/m² (Rd-waarde minstens 2 m²K/W), onbeperkt aantal m²
10 €/m². Nieuw geplaatste beglazing heeft een U-waarde van max 1,1 W/m²K

Energiezuinige aanpassing
premie tot 20.000 euro
van binnenverlichting
Premies 2017 via de netbeheerder Eandis/Infrax voor niet-woongebouwen aangesloten op het net voor
1/1/2014 (of bouwaanvraag tot 31/12/2013)
Zonneboiler via aannemer
200 euro per m², max 10.000 euro, max 40% factuur
premie afh. van type en vermogen van de warmtepomp.
Warmtepomp via aannemer (Vanaf 1 juli 2017 moeten de installaties worden uitgevoerd door een
aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid)
Premies 2017 via de netbeheerder Eandis/Infrax: steun na audit voor niet-woongebouwen
Voor eindfacturen vanaf 2017 bedraagt de premie 0,035 euro per bespaarde
kWh primaire energie met een maximum van 25.000 euro per project en per
jaar. De terugverdientermijn van de investering moet steeds langer zijn dan 2
jaar. Ingeval van nieuwe installaties of uitbreidingen worden alleen de
meerkosten en de meerbesparing ten opzichte van de standaardinvestering in
rekening gebracht.
Investeringssteun 2017 via Elia voor niet-woongebouwen
Maximaal 200.000 euro per jaar per eindafnemer en per site. De
terugverdientermijn van de investering moet steeds langer zijn dan 2 jaar.
Ingeval van nieuwe installaties of uitbreidingen worden alleen de meerkosten
en de meerbesparing ten opzichte van de standaardinvestering in rekening
gebracht.
Cumuleren van premies van de netbeheerder en ecologiepremie
Cumul mogelijk voor investeringen die tevens vermeld staan op de limitatieve
technologieënlijst van de ecologiepremie. (meer info:
http://www.vlaio.be/themas/ecologiesteun )
Cumuleren van premies van de netbeheerder en verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende
investeringen
Cumul mogelijk voor investeringen in isolatie, zonneboiler, warmtepomp en
relighting (in verhouding tot de energiebesparing) voor gebouwen die al in
gebruik zijn (5 jaar voor isolatiemaatregelen in gebouwen, 3 jaar voor
installaties). (meer info:
http://www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek )

