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FINANCIELE VOORDELEN ENERGIE PRESTATIES WONINGEN 2023  

 

BUITENZONWERING /ROLLUIKEN VLAANDEREN 

1. EPC label premie : verbeteren van energieprestatie  van uw 
woning/appartement binnen de 5 jaar.  

https://www.vlaanderen.be/epc-labelpremie-bij-energierenovatie-via-fluvius 

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/epc-labelpremie 

Informatie formulier  

 

 

 

Zie informatieformulie aanvraag premie : je dient de aanvraag eerst  te activeren alvorens je de 
premie kan aanvragen bij mijn.fluvius.be waarbij je het start EPC voorlegt. Vanaf de datum van 
opmaak van het ‘start-EPC’ heb je 5 jaar de tijd om de renovatiewerken en energiebesparende 
investeringen uit te voeren. Zijn je werken klaar? Dan laat je een nieuw EPC opmaken en kan je de 
EPC-labelpremie aanvragen. Het nieuwe EPC moet binnen die termijn van 5 jaar opgemaakt 
worden.  Je bezorgt Fluvius het nieuwe EPC dat de labelverbetering aantoont en waaruit blijkt dat de 
woning/het collectief woongebouw minstens label C heeft behaald en de wooneenheid minstens 
label B. Het nieuwe EPC mag maximaal 12 maanden oud zijn op het moment van de premieaanvraag.  
De premieaanvraag voor de EPC-labelpremie moet ten laatste binnen 12 maanden na verstrijken van 
de termijn van 5 jaar ingediend worden.  

Buitenzonwering (screens en buitenjaloezieën) en rolluiken  komen in aanmerking 
aangezien ze bijdragen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren.  

 

https://www.vlaanderen.be/epc-labelpremie-bij-energierenovatie-via-fluvius
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/epc-labelpremie?app-refresh=1674642114260
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2. Rentesubsidie voor het afsluiten van een aanvullende hypothecaire lening 
bij aankoop van een woning met slechte energieprestatie en renovatie 
binnen de 5 jaar 

Als je een woning met een slechte energieprestatie koopt en financiert met een 
hypothecaire lening, en je deze woning binnen de 5 jaar aanzienlijk energiezuiniger maakt, 
dan kun je voor die renovatie een Vlaams renovatiekrediet (max looptijd 20 jaar) met 
rentesubsidie afsluiten. De Vlaamse overheid betaalt jaarlijks deze rentesubsidie van het 
renovatiekrediet als je aan alle voorwaarden voldoet.  Noot: vanaf 1 januari 2023 wordt het 
renteloos renovatiekrediet hervormd naar een rentesubsidie (korting ten opzichte van de 
marktrentevoet). Hoe energiezuiniger de woning gerenoveerd wordt, hoe groter de 
rentesubsidie is. Soms is zelfs een negatieve rente mogelijk. Simulaties hierover bij de bank.  

 

 

Het pand heeft een ondermaatse energieprestatie :  

• Een woning moet bij eigendomsoverdracht in 2022 of 2023 een EPC-Label E of F hebben. 

• Een appartement moet bij eigendomsoverdracht: 

o in 2022 een EPC-Label D, E of F hebben 

o in 2023 een EPC-label E of F hebben. 
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Wat wordt er van u verwacht 

U verbindt er zich toe om de woning binnen vijf jaar na datum van de aankoop energiezuinig te 
renoveren. De energieprestatie van het pand moet daarna aanzienlijk verbeterd zijn. EPC bij aankoop 
(opgemaakt ten vroegste vanaf 2019) voor de renovatie en geactualiseerd EPC na de renovatie dient 
voorgelegd als bewijs.  Ook een EPC bouw uitgereikt na ingrijpende energetische renovatie volstaat. 

Wat als uw woning niet (op tijd) in orde is 

VEKA gaat vijf jaar na aankoop van de woning of het appartement (notariële akte) na of er een nieuw 
EPC bestaat dat bewijst dat het beoogde energielabel is bereikt. Als na het verstrijken van de periode 
van 5 jaar het nieuwe EPC nog steeds ontbreekt, of hieruit blijkt dat de vooropgestelde 
resultaatsverplichting niet werd behaald, dan wordt het rentevoordeel geheel of gedeeltelijk 
teruggevorderd. U riskeert ook een administratieve boete. 

Buitenzonwering (screens, buitenjaloezieën, rolluiken)  helpen mee de energieprestatie 
van uw woning verbeteren en komen dus ook in aanmerking. 

 

FINANCIELE VOORDELEN FEDERAAL  

3. BTW verlaagd tarief 6% voor renovatie aan bestaande woning van meer 
dan 10 jaar oud.  

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/verbouwen#q2 

Buitenzonwering, rolluiken en terrasoverkappingen (pergola) zijn hierin begrepen.  

Werken aan de buitenkant van de woning 

• vernieuwen van de voorgevel van de woning door haar te bepleisteren, er een nieuwe baksteen 
voor te plaatsen, het mos te verwijderen, te hervoegen, het verwijderen van aanslag op gevels 
door zandstralen of een andere methode 

• luiken, rolluiken en rolgordijnen aan de buitenkant van het gebouw 
• een veranda aan uw woning 
• een pergola als ze deel uitmaakt van de eigenlijke woning 
• een terras grenzend aan de woning 
• een garage of bijkomende garage die deel uitmaakt van de woning zodanig dat ze gebruikt wordt 

door de bewoners 
• het verwijderen of buiten gebruik stellen van een stookolietank, maar enkel bij een omvangrijke 

renovatie 

 

 

 

 

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/verbouwen#q2

