
 

PREMIES  BUITENZONWERING  2013 : overzicht 

1. Waals gewest  voor bestaande woningen 

Voorwaarden  toekennen premie: 

 Voor bestaande woningen of appartementen waarvan bouwaanvraag dateert van voor 1 

december 1996; 

 Het moet gaan over zonwering aangebracht volgens factuur tussen 1 januari 2013 en 31 

december 2013; 

 De aanvraag moet ingediend worden binnen de 4 maanden vanaf de datum van de 

eindfactuur die op de werken betrekking heeft; 

 De premie wordt toegekend op buitenzonwering: vast of beweegbaar, zoals (rol)luiken,  

jaloezieën, zonneschermen met uitsluiting van  beglazing, film aangebracht op de beglazing 

of natuurlijke vegetatie, en de zonwering moet bestemd zijn om de beglazing direct van de 

zoninval te beschermen;  

 De werken moeten volledig door een aannemer zijn uitgevoerd; 

 De totale g-waarde van beglazing en zonwering moet lager of gelijk zijn aan 0,3 berekend 

volgens de normen; 

 De vensters die met zonwering worden bedekt moeten georiënteerd worden tussen zuid-

oost en west over zuid, hetzij van 135 graden tot 270 graden. 

Premievoordeel: 

Het bedrag is  15 € per m²  over de oppervlakte van de beglazing bedekt met zonwering, 
hetzij maximaal: 

 30 m²  voor een eengezinswoning 
 20 m² voor een appartement 

Het bedrag van de premie mag het bedrag van de factuur niet te boven gaan. 

Formulieren- online  zie website link of schriftelijk 

Contact  aanvraagformulieren: tel: 0800/11.901; fax : 081/48.63.02 

----------------------------------------------------------------- 

2. Brussels gewest  

Residentieel nieuwbouw en renovatie 

Voorwaarden: buitenzonwering  g- waarde  < 0,3 

 

http://energie.wallonie.be/fr/installation-de-protections-solaires-exterieures-2013.html?IDC=6390&IDD=78609
http://espacepersonnel.wallonie.be/
http://forms6.wallonie.be/DGO4_Energie_v16.02.07/annexe29@court.pdf
http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Particuliers/informer.aspx?id=12103&langtype=2067


Premie 

 Basiscategorie: 25 €/m² glasoppervlakte met zonwering 

Gemiddelde inkomens: 30 €/m² glasoppervlakte met zonwering 

Lage inkomens: 35 €/m² glasoppervlakte met zonwering 

Bonus voor hout met FSC- of PEFC-label + 50 €/m² zonwering in duurzaam gecertificeerd hout 

Formulier : zie aanvraagformulier B7 buitenzonwering- downloaden 

Contact /aanvraagformulieren: 02/ 775 75 75 -  energiepremies Leefmilieu Brussel Gulledelle 100 - 
1200 Brussel of primes-premies@leefmilieu.irisnet.be 
 

Niet residentieel nieuwbouw en renovatie 

Voorwaarden :  buitenzonwering (g-waarde < 0,3)  

Premie: premie 25 €/m² glasoppervlakte met zonwering. Bonus voor hout met FSC- of PEFC-
label + 50 €/m² zonwering in duurzaam gecertificeerd hout 

Contact: zie supra 

------------------------------------------------------------------- 

3. Vlaams Gewest 

3.1. Nieuwbouw met verlaagd E-peil: reeks maatregelen om E-peil te verlagen waaronder 
ook zonwering  en rolluiken 

Zie premiebrochure 2013 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/premies/premiebrochure2013.pdf 

woning E50 of lager (aanvraag bouwvergunning vanaf 1 januari 2012) 

E50-E41 1400 euro voor E50 + 40 euro extra per E-
peilpuntverbetering 

E40-E0 1800 euro voor E40 + 50 euro extra per E-
peilpuntverbetering 

appartement E50 of lager (aanvraag bouwvergunning vanaf 1 januari 2012) 

E50-E41 600 euro voor E50 + 20 euro extra per E-
peilpuntverbetering 

E40-E0 800 euro voor E40 + 30 euro extra per E-
peilpuntverbetering 

http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Particuliers/informer.aspx?id=12103&langtype=2067
mailto:primes-premies@leefmilieu.irisnet.be
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/premies/premiebrochure2013.pdf


3.2. Korting onroerende voorheffing voor verlaagd E-peil 

Bouwaanvragen vanaf 2013: de korting loopt op tot 50 % op de onroerende voorheffing bij 
een  E-peil van max. E50 (en max. E40 voor bouwaanvragen vanaf 2014) en dit gedurende 5 
jaar. De korting bedraagt 100 % op de onroerende voorheffing bij een E-peil van max. E30 en 
dit gedurende 5 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


