
OVERZICHT EPC-LABELPREMIE – RENTELOOS RENOVATIEKREDIET – ENERGIELENING+ - VLAAMSE ENERGIELENING (januari 2022)  

 EPC-LABELPREMIE RENTELOOS RENOVATIEKREDIET ENERGIELENING + VLAAMSE ENERGIELENING 

Algemeen  Heb je een woning met een 
slechte energieprestatie? Als je 
de woning binnen de 5 jaar zo 
grondig renoveert dat het EPC-
label aanzienlijk verbetert, kan je 
sinds 2021 een premie krijgen.  

Wie een woning of appartement met 
een slechte energieprestatie 
koopt én dat pand binnen de 5 jaar 
grondig renoveert, kan bij de 
kredietgever naast de hypothecaire 
lening voor de verwerving van het 
pand ook een renovatiekrediet 
aangaan. De rente die je voor dat 
renovatiekrediet betaalt, wordt door 
de Vlaamse overheid terugbetaald - 
rentesubsidie. 

Indien je vanaf 2021 een 
woning geschonken of na 
erfenis krijgt met een slechte 
energieprestatie, kan je terecht bij 
het energiehuis voor het afsluiten 
van een energielening+.  
Het belangrijkste verschilpunt met 
het renteloze renovatiekrediet (na 
aankoop van een woning) is dat bij 
de energielening+ niet met een 
rentesubsidie wordt gewerkt, maar 
dat de lening van bij aanvang 
renteloos wordt toegekend. 
 

Wil je in jouw woning werken 
uitvoeren om energie te besparen 
(bv. isolatie, stookolieketel 
vervangen of hoogrendementsglas)? 
Als je tot de prioritaire doelgroep 
behoort of exclusief 
nachttarief hebt, kan je die werken 
misschien financieren met een 
Energielening van de Vlaamse 
overheid. 

De Energielening wordt geregeld via 
de energiehuizen.  

Voorwaarden  De EPC-labelpremie is er voor alle 
woningeigenaars (woning of 
appartement).  

Het renteloze renovatiekrediet is er 
enkel voor wie een woning of 
appartement met een slechte 
energieprestatie koopt vanaf 2021. 
Het kan dus alleen na eigendoms-
overdracht. Het moet gaan over 
verwerving in volle eigendom (100% 
natuurlijke personen). 

Enkel  bij erfenis of schenking 
vanaf 2021, kan je een 
energielening+ aanvragen. De 
datum van overlijden, bepaalt de 
datum van de erfenis.  

Enkel de prioritaire of kwetsbare 
doelgroep kan nog een 
energielening afsluiten.  
 
Naast de prioritaire doelgroep 
hebben ook personen met 
uitsluitend nachttarief recht op de 
renteloze energielening. 

 De EPC-labelpremie is er enkel 
voor een woning of wooneenheid 
met een ondermaatse 
energieprestatie. Die wordt 
aangetoond met een EPC, dat 
niet ouder mag zijn dan van 2019.  

 Woning: label E of F > 
minstens label C  

 Appartement: label D, E, F > 
minstens label B 

De rentesubsidie geldt enkel voor 
woningen of appartementen die 
een ondermaatse 
energieprestatie hebben en die 
grondig gerenoveerd zullen worden 
(investeringen in isolatie, 
energiezuinige verwarming, 
hernieuwbare energie). 
De energieprestatie wordt vóór en 
na de renovatie bewezen met het 
EPC-label.  

Een belangrijke voorwaarde is dat 
de woning of het appartement op 
het ogenblik van de erfenis of 
schenking een slecht EPC-
label  heeft (opgemaakt vanaf 
2019).  

 Woning: label E of F > minstens 
label C  

 Appartement: label D, E, F > 
minstens label B 

Bepaalde niet-commerciële 
rechtspersonen en coöperatieve 
vennootschappen (scholen, 
ziekenhuizen, vzw's,...) kunnen vanaf 
1 januari  2021 tot 
15.000 euro lenen aan 0% (op tien 
jaar). 

https://www.vlaanderen.be/energiefactuur-voor-elektriciteit-of-aardgas/aanpassingen-van-exclusief-nachttarief-en-tweevoudig-uurtarief
https://www.vlaanderen.be/energiefactuur-voor-elektriciteit-of-aardgas/aanpassingen-van-exclusief-nachttarief-en-tweevoudig-uurtarief
https://www.energiesparen.be/energielening
https://www.energiesparen.be/energielening
https://www.energiesparen.be/steunmaatregelen-uitsluitend-nachttarief
https://www.energiesparen.be/steunmaatregelen-uitsluitend-nachttarief


 Woning: label E of F > minstens 
label C  

 Appartement: label D, E, F > 
minstens label B 

 Het behaalde EPC-label moet 
worden aangetoond na 5 jaar 
met een nieuw EPC. Het nieuwe 
EPC mag maximaal 12 maanden 
oud zijn op het moment van 
aanvraag van de EPC-
labelpremie. 

Wie voor de aankoop vanaf 2021 
een hypothecair krediet aanvraagt, 
kan bij de kredietgever naast dat 
woonkrediet ook 
een renovatiekrediet afsluiten. Het 
renovatiekrediet is dus enkel 
mogelijk in combinatie met een 
hypothecair hoofdkrediet. 
 

Binnen de 5 jaar na verwerving 
dient er een aanzienlijk beter EPC-
label gehaald te worden. Het 
engagement is een 
resultaatverplichting.  

Welke werken? Dak- of 
zoldervloerisolatie, 
hoogrendementsbeglazing, 
muurisolatie, vloerisolatie, 
luchtdichting en blowerdoortest, 
energiezuinig ventilatiesysteem, 
zuinige verwarmingsinstallatie, 
zonnepanelen (!), zonneboiler of 
ander zuinig systeem voor sanitair 
warm water, vervanging 
lichtarmaturen en lampen, 
energiezuinige huishoudtoestellen, 
energieopslagtechnieken en 
energieaudit.  

 Het bedrag van de premie hangt 
af van het behaalde EPC-label na 
renovatie(s).  

Voor dat renovatiekrediet (met een 
looptijd van maximaal 20 jaar) krijg 
je dan een rentesubsidie van de 
Vlaamse overheid, waardoor het 
renovatiekrediet feitelijk renteloos 
is. Je krijgt dan 1 keer per jaar de 
volledig betaalde rente terug van het 
Vlaams Energie- en 
Klimaatagentschap. 
 

Indien na 5 jaar de vooropgestelde 
resultaatsverplichting niet wordt 
behaald, zal het onterecht 
verleende rentevoordeel worden 
gecompenseerd door de omzetting 
naar een hogere rentevoet (zijnde 
de wettelijke rentevoet die geldt in 
het jaar waarin het krediet wordt 
afgesloten).  

Ook voor 
een nieuwbouwwoning kan je voor 
de meeste van de hierboven 
vermelde werken een Energielening 
aanvragen als: er nog geen 
definitieve EPB-aangifte werd 
ingediend én de woning een E-peil 
van E30 woning haalt - bijna-
energieneutraal (BEN). 

 Het bedrag kan in schijven 
worden verkregen.  

De woning of het appartement moet 
gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.  

 Vraag de volledige 
voorwaarden voor de werken bij 
uw Energiehuis. Sommige werken 
moeten bepaalde normen halen om 
in aanmerking te komen. De werken 
moeten worden uitgevoerd door 
een een aannemer, zodat er ook een 
garantie is op de kwaliteit van 

https://www.vlaanderen.be/epb-aangifte-bij-nieuwbouw-en-renovatie
https://www.vlaanderen.be/bijna-energieneutraal-bouwen-ben
https://www.vlaanderen.be/bijna-energieneutraal-bouwen-ben


uitvoering. Alleen voor dak- of 
zoldervloerisolatie komt ook ‘doe-
het-zelf’ in aanmerking. 

Bedrag  Woning (E/F-label): max. premie  

 A: € 5000 

 B: € 3750 

 C: € 2500 

Appartement (D/E/F-label): max. 
premie 

 A: € 3750 

 B: € 2500 

Woning (E/F-label): max. 
ontleningsbedrag 

 A: € 60.000  

 B: € 45.000 

 C: € 30.000 

Appartement (D/E/F-label): max. 
ontleningsbedrag 

 A: € 45.000 

 B: € 30.000 

Woning (E/F-label): max. 
ontleningsbedrag 

 A: € 60.000  

 B: € 45.000 

 C: € 30.000 

Appartement (D/E/F-label): max. 
ontleningsbedrag 

 A: € 45.000 

 B: € 30.000 

Je kan maximaal € 15.000 lenen. Het 
bedrag kan in maximaal 4 schijven 
worden opgenomen.  
 
Prioritaire doelgroep en personen 
met exclusief nachttarief:  

 Het geleende bedrag moet op 10 
jaar tijd terugbetaald worden.  

 Intrest: 0% 
 
Niet-commerciële rechtspersonen 
en coöperatieve vennootschappen:  

 Intrest: 0% 

Meer 
informatie 

 Fluvius 

 Vlaanderen 

 Energiesparen.be   

 Vlaanderen  

 Energiesparen.be  

 Energiesparen.be  

 Energiehuis BEA 

 Vlaanderen 

 Energiesparen.be  

 Energiehuis BEA  

 

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/epc-labelpremie
https://www.vlaanderen.be/epc-labelpremie-bij-energierenovatie
https://www.energiesparen.be/epc-label-premie
https://www.vlaanderen.be/renteloos-renovatiekrediet-rentesubsidie-bij-energierenovatie-na-aankoop
https://www.energiesparen.be/veelgestelde-vragen-renteloos-renovatiekrediet
https://www.energiesparen.be/energielening
https://www.aalst.be/vzw-bea
https://www.vlaanderen.be/energielening
https://www.energiesparen.be/energielening
https://www.aalst.be/vzw-bea

