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BESPAAR 
GELD EN ENERGIE

BOUWEN OF VERBOUWEN...

 WALLONIË

1| DE PREMIE ‘DOUBLE VITRAGE ’  

  U kan een premie bekomen voor  het vervangen van enkel/dubbel glas door 
hoogrendementsbeglazing (indien u het raam behoudt) of voor het vervangen van 
een raamgeheel (kozijn + beglazing). Het bedrag van de premie is afhankelijk van 
het gezinsinkomen. 

2| DE PREMIE NIEUWBOUW   

  Voor nieuwbouw (woning en appartement) kent het Waalse Gewest een premie 
toe op basis van het E-peil en K-peil. 

3| HET ECOPACK : LENEN AAN 0 %  

  Vanaf 1 mei 2012 kunnen inwoners van Wallonië onder bepaalde voorwaarden 
een renteloze lening afsluiten om werken te fi nancieren die het energieverbruik 
van de woning terugdringen. 

U  Alle info via  www.energie.wallonie.be en www.ecopack-wallonie.be

 BEVEILIG UW WONING EN BESPAAR TOT 730€ 

Voor 2013 (aanslagjaar 2014) geeft een investering voor het beveiligen van een 
woning (eigen woning of gehuurd) tegen inbraak of brand recht op een belasting-
vermindering tot 730€. 

  Bij levering en plaatsing van inbraakvertragende elementen zoals specifi ek  
inbraakwerend glas. 

  Belastingvermindering tot maximum 50 % van het bedrag van de factuur  
(maximaal 730€). 

  Gamma’s gelaagd glas STRATOBEL® en STRATOPHONE® van AGC komen  
in aanmerking voor deze fi scale belastingvermindering. 

U Meer informatie via www.besafe.be

 BTW VAN 6 % VOOR DE RENOVATIE VAN WONINGEN

Het verlaagde btw-tarief (6%) voor woningen ouder dan 5 jaar is nu defi nitief 
(sinds Maart 2011). Deze fi scaal voordelige maatregel geldt voor renovatie- en hers-
tellingswerken van een prive-woning.

U Meer informatie via www.minfi n.fgov.be

  ECOCHEQUES

Ecocheques (of ‘groene cheques’) zijn cheques bestemd voor de aankoop van ecolo-
gische producten en diensten. Ecocheques kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor 
de plaatsing van hoogrendementsbeglazing of voor de plaatsing van zonnecel-
panelen die zonne-energie in elektrische energie omzetten.

 De Ecocheque is een extralegaal voordeel dat werkgevers aan hun werknemers
 kunnen aanbieden.
 De hoogste waarde die een Ecocheque mag hebben is 10€.
 Een werknemer mag in 2013 voor maximum 250€ aan Ecocheques ontvangen.
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 CRADLE TO CRADLE LABEL VOOR AGC GLASS EUROPE

Sinds 2010 heeft  AGC het label Cradle to Cradle voor 
haar fl oatglas (basisglas) en zachte coatings*.

Cradle to cradle  (C2C) is een programma  van MBDC 
dat als doel heeft het duurzame karakter van pro-
ducten in hun geheel te evalueren, gedurende hun 
hele levenscyclus. Het gaat om een nieuw concept, 
waarbij de milieuvriendelijkste producten - qua 
productieproces en samenstelling - worden gecer-
tifi ceerd; zij worden getest op hun duurzaamheid
doorheen de ganse productiekolom en productlevenscyclus.

U www.yourglass.com

* nl. coatings (van het type TopN+, EnergyN, Top 1.0, Stopray, etc.) 
 voor hoogrendementsbeglazingen.

 GLASS IDENTITY : EXCLUSIEF IDENTIFICATIESYSTEEM

Erkende verdeler

Enkel glas
4 mm

Ug=5,8

Thermobel®

4-12-4 mm
Ug=2,9

Thermobel® TOPN+

4-15ar-4 mm
Ug=1,1

Thermobel® TG
4-15ar-4-15ar-4 mm

Ug=0,6
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Temperatuurvariaties aan de binnenzijde van de beglazing in functie van de Ug-waarde.



 VLAANDEREN

U kan via verschillende kanalen premies en voordelen krijgen als u energiebesparende 
investeringen uitvoert (renovatie of nieuwbouw).

NETBEHEERDERS 

1|  DE RENOVATIEPREMIE  

  12 €/m² bij vervanging enkel glas door hoogrendementsbeglazing  De Ug-waarde 
van de beglazing moet lager zijn dan of gelijk aan 1.1 W/m²K. (Max. 300€/woning).

  15 €/m² bij vervanging enkel of dubbel glas door hoogrendementsbeglazing.  
De Ug-waarde van de beglazing moet lager zijn dan of gelijk aan 0.8 W/m²K.  
(Max. 375 €/woning). 

2|  PREMIE VOOR EEN ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUWWONING 

  Voor nieuwbouw kennen de netbeheerders een premie toe op basis van het E-peil. 
Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning, hoe lager de energiefactuur en 
hoe hoger de premie.

U  Meer info en voorwaarden via www.energiesparen.be  

DE VLAAMSE OVERHEID 

1| DE RENOVATIEPREMIE VOOR ISOLERENDE RAMEN  

  U kan een premie aanvragen voor de vervanging van ramen/deuren met enkel glas 
door ramen/deuren met hoogrendementsbeglazing.

  De renovatiepremie is een bepaald percentage (20 of 30 % naargelang uw  
inkomen) van de totale kostprijs (exclusief BTW).   

  De kostprijs van de werkzaamheden moet minimaal 10.000€ (exclusief BTW)  
bedragen en maximaal 15.000€. 

 Ug van maximaal 1,3 W/m²K. 

NIEUW! Voor aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2013 moet het geplaatste buiten-
schrijnwerk voldoen aan een strengere norm (Uw maximaal 1,7 W/m²K en Ug maximaal 
0,9 W/m²K) om recht te hebben op de premieverhoging van 10%.

2| DE VERBETERINGSPREMIE  

  U kan een premie aanvragen voor het vernieuwen van bestaande ramen,     
buitendeuren voor zover hoogrendementsbeglazing (Ug van maximaal 1,3 W/m²K) 
wordt aangebracht.

3| KORTING ONROERENDE VOORHEFFING VOOR VERLAAGD E-PEIL   

  U kan vermindering krijgen van de onroerende voorheffi ng voor een energiezui-
nige woning of gebouw. De korting bedraagt 20% voor woongebouwen met een 
E-peil van E60 of lager en 40% voor woongebouwen met een E-peil van E40 of lager. 
De vermindering is geldig gedurende 10 jaar.   

  Opgelet! Voor bouwaanvragen die worden ingediend vanaf 1 januari 2013 geldt 
een nieuwe regeling! Vanaf 1 januari 2013 wordt het fi nancieel voordeel groter, 
maar tegelijkertijd worden de voorwaarden ook strenger:

  Korting van 50% op de onroerende voorheffi ng bij een E-peil van max. E50 en dit 
gedurende 5 jaar.

  Korting van 100% op de onroerende voorheffi ng bij een E-peil van max. E30 en 
dit gedurende 5 jaar.

U  Meer informatie via www.vlaanderen.be of www.premiezoeker.be

BinnenBuiten

WARMTE
IN HUIS 

Hoogrendementsbeglazing 

   ISOLEREN IS ALTIJD EEN RENDABELE INVESTERING

Heb je thuis hoogrendementsbeglazing?  
Ja…nee…niet zeker… Als je toch nog twijfelt, kan je
de vlamtest eens proberen:  

Hou aan de kant van de woonruimte een vlam van een aanste-
ker op ongeveer 10 cm van de beglazing. Je zal dan 4 vlam-
metjes zien in de refl ectie van de beglazing. In geval van een 
gewone dubbele beglazing is de kleur van de 4 vlammetjes 
identiek. 

Bij hoogrendementsbeglazing is de tweede of derde vlam 
verkleurd (als je van binnen naar buiten kijkt). Dit is een aan-
wijzing dat op het glas een coating (transparant metaallaagje) 
is aangebracht.  

  
Het doel van deze coating is de uitstraling van de door de 
beglazing geabsorbeerde warmte naar buiten toe te ver-
lagen. De warmte blijft dan binnen het gebouw waardoor 
het warmtecomfort  toeneemt.

     KIES VOOR HOOGRENDEMENTSBEGLAZING 

Het energieverbruik van een woning kan aanzienlijk worden verminderd door te inves-
teren in beter isolatiemateriaal zoals hoogrendementsbeglazing. De overheid is er zich 
duidelijk van bewust en heeft premies uitgewerkt om energiebesparende investeringen 
aan te moedigen.

Als Europese tak van de grootste vlakglas-producent ter wereld, heeft AGC Glass 
Europe (ex-Glaverbel) voor U alle fi nanciële voordelen, gekoppeld aan het plaatsen van 
superisolerende beglazing, opgenomen in een handig document: de PREMIEGIDS*.

   THERMOBEL®: SUPERISOLERENDE BEGLAZINGEN 

Komen in aanmerkingen voor het bekomen van premies en fi nanciële voordelen:

 THERMOBEL® TopN+, Top 1.0 en Top 0.9 : beglazingen met versterkte thermische isolatie.
THERMOBEL® EnergyN en Stopray : zonwerende superisolerende beglazing.
 THERMOBEL® 0.8 : ultraperformante dubbele beglazing met een Ug-waarde van  

0,8 W/m²K. THERMOBEL® 0.8 is voor bouw- en renovatieprojecten het ideale product 
voor wie een compacte, lichte en superisolerende beglazing wenst.

 THERMOBEL® TG TopN+ en TG TRI : drievoudige beglazingen met hoge  
thermische prestaties (Ug tot 0,5 W/m2K), hoge zontoetredingsfactor (tot 63%) en 
hoge lichttransmissiefactor (tot 74%). THERMOBEL® TG TRI is bij het Passive-House 
Institut gecertifi ceerd.

U  Meer informatie via www.yourglass.com  > Thermobel 

*Informatie onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

1|   DE ENERGIE PREMIE  

  Het bedrag van de premie voor het vervangen van de beglazing of het vervangen 
van een raamgeheel (kozijn + beglazing) is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Cat. A : basispremie: voor alle types aanvragers Cat. A : 45 €/m²

Cat. B : inkomen tussen 30 000 €/jaar en 60 000 €/jaar Cat. B : 50 €/m²

Cat. C :  inkomen lager dan of gelijk aan 30 000 €/jaar Cat. C : 55 €/m²

Op de basispremie worden er boni toegekend :

+15 €/m2 bij gebruik van thermisch verbeterde afstandhouders (Warm-E)

+15 €/m² als de isolatiewaarde van de beglazing (Ug) ligt tussen:

 · 0.6 < Ug ≤ 1.0 W/m²K (bij de plaatsing van een nieuw raamgeheel) 
 · 0.6 < Ug ≤ 1.1 W/m²K (bij het behoud van het bestaande kozijn)

 NIEUW VOOR 2013! +30 €/m2 als de beglazing een Ug-waarde ≤ 0.6 W/m²K 
heeft.

 +50€/m² als het nieuwe kozijn uitsluitend uit hout met een FSC- of PEFC-label 
bestaat.

+5€/m² met een nieuw kozijn uit hout zonder FSC- of PEFC-label.

Voor woongebouwen die gelegen zijn in een R.V.O.H.R.-zone (Ruimte voor Vers-
terkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie), wordt het premiebedrag 
verhoogd met 10 %.

U  Meer info en voorwaarden via www.leefmilieubrussel.be

2| DE PREMIE VOOR DE RENOVATIE VAN HET WOONMILIEU   

  Het bedrag van de premie is afhankelijk van de plaats waar de woning zich 
bevindt en van het belastbare inkomen van het aanvragende gezin.  

U  Meer info via www.brussel.irisnet.be

3| LENING TEGEN 0 %   

  De Sociale groene lening is een energielening met een interestvoet van 0% 
die Leefmilieu Brussel heeft opgericht om de Brusselse gezinnen met een laag 
inkomen een sociale lening aan te bieden. 

U  Meer info via www.leefmilieubrussel.be 

 GEMEENTEBESTUUR  OF PROVINCIEBESTUUR

Informeer steeds bij uw gemeente- of provinciebestuur naar eventuele energie-
premies. Op www.energiesparen.be/subsidies vindt u een recent overzicht van alle 
energiepremies die in een bepaalde gemeente gegeven worden, als de gemeente 
aan het Vlaams Energieagentschap heeft gemeld welke premies ze uitreikt.

U  Meer info en voorwaarden via www.energiesparen.be  


