
I II III

A : Diensten en studies

A1 Energieaudit Alle
€ / 

gebouw

A2 Akoestische studie Residentiële
% toegekend 

bedrag 

A3 Ontwerpstudie bouwmaterialen (TOTEM) Residentiële
€ / 

huisvesting

architect :

stabiliteitsingenieur

gevelstudie:

B : Werfvoorbereiding

B1 Bescherming en stellingen Residentiële € / m² 20 30 40

C : Ruwbouw en waterbeheer

C1 Draagstructuren Residentiële

%

in 

aanmerking 

30 50 70

riolen: € / m 25 45 70

inspectieput: 80 130 210

kolk: 25 45 70

afkoppelingsput: 165 275 440

C3 Regenwaterrecuperatie Z7 Residentiële
€ / 

huisvesting
500 750 1.100

C4 Afbraak ter verbetering van bodeminfiltratie Residentiële € / m² 60 75 90

D : Gezondheid

€ / stuk

Het opnieuw in gebruik nemen, vervangen of plaatsen van een regenwatertank met een 

minimale capaciteit van 1 000 l per woning, het plaatsen van een pomp met minimaal 

aansluiting op een toiletspoeling.

Werken voor bodemdoorlaatbaarheid door de afbraak van bijgebouwen (waaronder de 

vloerplaat) waardoor ondoordringbare oppervlakken worden verwijderd, de aanleg van 

greppels, waterbekkens, infiltratieputten. De werken wordt berekend per teruggewonnen 

oppervlakte om de doorlaatbaarheid te vergroten.

8

2

2

Het plaatsen van een steiger, de aanbrenging van een zeil of een ander 

beschermingselement dat noodzakelijk is voor de realisatie van werken die 

overeenstemmen met de RENOLUTION-premies in de categorieën Dak (E) en Gevels (F), 

met uitzondering van de premie voor Akoestische muurisolatie.

De werkzaamheden in verband met de bouw, de vervanging of de versterking van de 

dragende structuren (funderingen, structurele elementen in metaal, hout of gewapend 

beton), metselwerken zoals: voegen, openen en dichten van openingen in dragende 

muren, betonplaten.

C2 Riolering Residentiële

Plaatsing/vervanging en binnenbekleding van rioolbuizen, 

standpijpen en inspectieputten, met inbegrip van de deksels 

en kolken; plaatsing van afkoppelingsput.

A4 Opvolging architect en ingenieur Residentiële

De opvolging door een architect (volledige opdracht), een 

stabiliteitsingenieur of een deskundige belast met een 

gevelstudie, die voldoen aan de criteria van de gids.

% toegekend 

bedrag

De uitvoering van een energie-audit, volgens het vermelde minimumbestek, van een 

volledige eengezinswoning, een appartementsgebouw of een niet-residentieel gebouw.

400 € per eengezinswoning of 3.000 

€ par gebouw (appartementsgebouw 

of niet-residentieel gebouw)

De uitvoering van een akoestische studie door een studiebureau met betrekking tot 

werkzaamheden in verband met de premies voor muurisolatie (F6) en vloerisolatie (H2).
2

De uitvoering van een ontwerpstudie, volgens het hier  vermelde minimumbestek, van 

een gebouw (of wooneenheid) binnen de residentiële sector.
200 € per wooneenheid 

RENOLUTION-

premies

Opgelet, de informatie in deze tabel is indicatief en kan worden gewijzigd. 

BONUS
TYPE VAN 

GEBOUW
BESCHRIJVING VAN DE BETROKKEN WERKEN OF STUDIES EENHEID

PREMIEBEDRAG
per inkomenscategorie
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BONUS
TYPE VAN 

GEBOUW
BESCHRIJVING VAN DE BETROKKEN WERKEN OF STUDIES EENHEID

PREMIEBEDRAG
per inkomenscategorie

D1 Vochtprobleem Residentiële
% in 

aanmerking 
30 50 80

D2 Schimmels en ongedierte Residentiële

%

in 

aanmerking 

30 50 80

E : Dak

E1 Dakstructuur Residentiële

%

in 

aanmerking 

30 40 50

E2 Dakbedekking en waterdichting Z2 Residentiële € / m² 60 70 80

E3 Thermische dakisolatie Z1, Z10 Alle € / m² 35 45 55

E4 Dakaccessoires Residentiële

%

in 

aanmerking 

30 40 50

E5 Groendak en waterbuffering Residentiële € / m² 20 30 40

F : Gevels

van binnenuit  : 35 40 45

van buitenaf  : 50 70 90

via de spouwmuur : 20 25 30

F2 Bekleding Z3 Residentiële € / m² 40 45 50

F3 Bepleistering Residentiële € / m² 40 45 50

€ / m²

Het plaatsen of vervangen van gevelbekleding (van hout of ander materiaal, met 

uitzondering van PVC) op thermische isolatie aan de buitenzijde van de muren om 

bescherming te bieden tegen weersinvloeden. Alleen aangevraagd met de premie F1.

Het aanbrengen van cement op thermische isolatie, van een sierpleister met 

kalkbindmiddel of natuurlijke materialen op de buitenmuren van een gebouw. Alleen 

aangevraagd met de premie F1.

De plaatsing of vervanging van de elementen die zorgen voor de waterdichtheid van 

platte en/of hellende daken en de plaatsing of vervanging van de dakbedekking.

Alleen aangevraagd met de premie E3.

De plaatsing van thermische isolatie van platte en/of hellende daken en van de vloer van 

niet-inrichtbare zolders wanneer het dak niet geïsoleerd is.

Alle toebehoren van het hellende of platte dak, zoals kroonlijsten; regenpijpen; goten; 

de structuur en waterdichtheid van dakkapellen; dakvensters; torentjes; dakgoten; 

afbraak en wederopbouw van externe schoorstenen.

De ontwikkeling van een groendak of een retentiedak opslaat. 

F1 Thermische gevelisolatie Z1, Z10 Alle

De plaatsing van thermische isolatie van de wanden die het 

verwarmde volume afbakenen, d.w.z. de wanden die in 

contact staan met de buitenomgeving. Isolatie kan van binnen, 

buiten of via de spouwmuur worden aangebracht. 

Het herstellen en uitdrogen van muren via technieken zoals het injecteren van 

waterafstotende middelen, het aanbrengen van een waterdicht membraan in het 

metselwerk, het beschermen van ingegraven muren of het aanbrengen van omhulsels.

Op basis van een rapport van een erkend laboratorium, het strippen en vernietigen van 

aangetaste pleisterwerken en plafonds, het behandelen van hout, het verwijderen van 

aangetast houtwerk, het injecteren en verstuiven van schimmelwerende of 

insectendodende zouten in het metselwerk, het doorboren van muren en het aanbrengen 

van schimmelwerende patronen.

Werkzaamheden met betrekking tot de plaatsing of vervanging van structuren die dienen 

ter ondersteuning van de dakbedekking en de structurele versterking die dient ter 

ondersteuning van een groendak of een waterbergingsdak.
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BONUS
TYPE VAN 

GEBOUW
BESCHRIJVING VAN DE BETROKKEN WERKEN OF STUDIES EENHEID

PREMIEBEDRAG
per inkomenscategorie

F4 Verfraaiing voorgevel Residentiële € / m² 50 50

50 (+ 750 

/ 

huisvesting)

F5 Verfraaiing achter- en zijgevel Residentiële € / m² 20 30 40

F6 Akoestische muurisolatie Z1 Residentiële € / m² 30 60 90

G : Buitenschrijnwerk

van hout  : 100 120 140

pvc of aluminium  : 40 50 55

G2 Herstelling en aanpassing van ramen Z5, Z10 Alle € / m² 130 220 260

G3 Herstelling van deuren Z5, Z10 Residentiële € / m² 90 150 180

H : Vloeren

H1 Thermische vloerisolatie Z1, Z10 Alle € / m² 35 40 45

H2 Akoestische vloer- en plafondisolatie Z1 Residentiële € / m² 30 60 90

I : Binnenafwerking

I1 Trappen Residentiële € / stap 30 50 80

Reparatie- en aanpassingswerkzaamheden aan bestaande raamkozijnen (met uitzondering 

van pvc-kozijnen), met verplichte installatie van dubbele of driedubbele beglazing in 

deze kozijnen.

De herstelling van buitendeuren in gevels in hout of aluminium, evenals de 

werkzaamheden in verband met de installatie van ventilatievoorzieningen, met inbegrip 

van invisiventen. 

De plaatsing van thermische isolatie van vloeren en vloerplaten die het verwarmde 

volume begrenzen, d.w.z. vloeren die in contact staan met de buitenomgeving en/of 

onverwarmde ruimtes.

Werkzaamheden voor de akoestische isolatie van vloeren en plafonds die twee woningen 

van elkaar scheiden. 

Het plaatsen of vervangen van binnentrappen, in hout, beton of metaal, geheel of 

gedeeltelijk, met uitzondering van uitschuifbare trappen.

G1 Plaatsing en vervanging van deuren en ramen
Z4, Z5, 

Z10
Alle

Het plaatsen van buitendeuren van hout, aluminium of 

hergebruikte en gerecycleerde materialen (alleen aan de 

voorgevel), en de installatie van nieuw schrijnwerk  van hout 

of identieke vervanging in pvc of aluminium.

€ / m²

Werkzaamheden onder andere met betrekking tot het schoonmaken, onderhouden, 

schilderen, stukadoren, opnieuw voegen en herstellen van elementen van de voorgevel.

Werkzaamheden onder andere met betrekking tot het schoonmaken, onderhouden, 

schilderen, stukadoren, opnieuw voegen en herstellen van elementen van de achter- en 

zijgevel.

Werkzaamheden voor de akoestische isolatie van muren die twee woningen van elkaar 

scheiden. 
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PREMIEBEDRAG
per inkomenscategorie

I2 Fietsenstalling Residentiële
€ / 

fietsplaats

I3 Brandveiligheid
 Collectieve 

woning

%

in 

aanmerking 

I4 Gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit Residentiële €

J : Verwarming

tot 40 kW : € / inst. 700 800 1.200

vanaf 40 kW tot 100 kW : € / kW 5 5 5

J2 Verwarmingsketel >100 kW (collectief) Z8, Z9
 Collectieve 

woning

%

in 

aanmerking 

25 27,5 30

J3 Tubering collectieve schoorsteen
 Collectieve 

woning

%

in 

aanmerking 

30 35 40

residentiële : 
€ / 

huisvesting
4.250 4.500 4.750

niet residentiële :
% in 

aanmerking 

J5 Lagetemperatuurradiatoren Residentiële € / stuk 75 125 200

thermostatische

kranen :
15 25 40

thermostaat : 40 70 100

J7 Gasboiler Residentiële € / inst. 500 550 600
De installatie of vervanging van een doorstromer op gas van de energie-efficiëntieklasse, 

zonder waakvlam en zonder voorraadvat voor warm water.

25

De installatie of vervanging van nieuwe warmwaterradiatoren met lage temperatuur, 

indien de het bestaande verwarmingsinstallatie geschikt is (gascondensatieketel of 

warmtepomp) voor dit systeem.

J6 Temperatuurregeling Alle

De regeling van een verwarmingsinstallatie met 

kamerthermostaten (bedraad of draadloos met klok); 

thermische optimizers; thermostatische kranen.

€ / stuk

De plaatsing of vervanging van een nieuwe, efficiënte gasgestookte collectieve 

ketelverwarmingsketel voor verwarming of gemengd gebruik (verwarming en sanitair 

warm water) met een vermogen groter dan 100kW.

De installatie of renovatie van een collectieve schoorsteen met het oog op de aansluiting 

van efficiënte individuele verwarmingsketels. De installatie van een collectieve 

schoorsteen met het oog op de vervanging van een collectieve ketel door individuele 

verwarmingsketels komt niet in aanmerking.

J4 Verwarming met warmtepomp Z9, Z10 Alle

De plaatsing of vervanging van een warmtepomp die 

uitsluitend bestemd is voor verwarming of voor verwarming en 

sanitair warm water.

80 € (max 2 plaatsen / 

accommodatie) 

Werkzaamheden in verband met de compartimentering van een woning tussen de 

gemeenschappelijke en de privatieve delen, ingrepen aan plafonds, de plaatsing of 

vervanging van brandwerende deuren. De gebruikte materialen moeten voldoen aan de 

REI-waarden en de voorschriften van de DBDMH.

20

Werkzaamheden tot aanpassing van een woning, voor de installatie van specifieke 

voorzieningen die rechtstreeks verband houden met de aard van de handicap van de 

aanvrager of van de leden van zijn huishouden, aanpassing van toegangswegen, 

draaipunten binnen, deurbreedten en sanitaire voorzieningen.

7.500 € per woning voor eigen 

werk en

7.500 € per gebouw voor werken 

in de bijgebouwen 

J1 Verwarmingsketel ≤ 100 kW (individueel of collectief) Z8, Z9 Alle

De plaatsing of vervanging van een nieuwe, efficiënte 

gasgestookte individuele of collectieve ketelverwarmingsketel 

met energie-efficiëntieklasse A voor verwarming of gemengd 

gebruik met een vermogen ≤100kW.

 Werkzaamheden in verband met de inrichting van fietsparkeerplaatsen, zoals 

bevestigingsmiddelen, bogen, steunen, wanden enz.
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PREMIEBEDRAG
per inkomenscategorie

J8 Zonneboiler Alle
€ / 

huisvesting
2.500 3.000 3.500

J9 Warmtepompboiler Residentiële
€ / 

huisvesting
1.400 1.500 1.600

K : Sanitaire voorzieningen

K1 Uitrusting en installatie Z6 Residentiële
€ / 

apparaat
200 340 540

L : Elektriciteit en gas

L1 Conformiteit elektrische installatie Residentiële

%

in 

aanmerking 

30 50 70

L2 Conformiteit gasinstallatie Residentiële

%

in 

aanmerking

30 50 70

M : Gecontroleerde mechanische ventilatie

M1 Ventilatiesysteem C Z10 Residentiële
€ / 

huisvesting
1.550 1.950 2.230

residentiële : 
€ / 

huisvesting
3.000 3.750 4.300

niet residentiële :
% in 

aanmerking 

Z : Bonus

Z1 Bonus duurzame isolatiematerialen Alle € / m² 10 10 10

Z2 Bonus duurzame dakbedekking Residentiële € / m² 20 20 20

Z3 Bonus duurzame bekleding Residentiële € / m² 20 20 20

25

Als u isoleert met natuurlijke materialen, met uit minstens 85% hernieuwbare materialen 

bestaan: cellulose, kurk, plantaardige (hennep, hout, vlas, stro, katoen) of dierlijke 

vezels (veren, wol, dons).

Wanneer u houten shingles, keramische dakpannen of natuurleien voor hellende daken en 

EPDM voor platte daken gebruikt.

Als u gebruik maakt van hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en erkend 

met het FSC- of PEFC-label.

De toepassing van gecentraliseerde gecontroleerde mechanische eenrichtingsventilatie 

met regeling van de permanente luchtextractiedebieten.

M2 Ventilatiesysteem D Z10 Alle

De toepassing van een gecontroleerde mechanische 

dubbelstroomventilatie, met warmterecuperatie en regeling 

van de permanente toevoer- en afvoerstromen van lucht.

De installatie van een systeem voor de productie van sanitair warm water diemoet een 

optisch oppervlak van minimaal 2m² thermische zonnepanelen en een tank voor sanitair 

warm water moet omvatten.

De plaatsing of vervanging van een warmtepomp die uitsluitend bestemd is voor de 

productie van sanitair warm water in een wooneenheidwoning (thermodynamische 

waterverwarmer).

De levering en werken voor de plaatsing of vervanging van de sanitaire voorzieningen en 

hun toebehoren, en de installatie van watertoevoer- en afvoersystemen. De 

werkzaamheden zijn beperkt tot een maximum van vijf toestellen per woning.

Werkzaamheden met betrekking tot de installatie van een hoofdverdeelbord en een of 

meer scheidingsborden, stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en de aansluiting ervan 

op het elektriciteitsnet (uitgezonderd verlichtingstoestellen).

Werkzaamheden in verband met de plaatsing of vervanging van gasleidingen, met 

uitzondering van de meter.
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PREMIEBEDRAG
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Z4 Bonus duurzame deuren en ramen Alle € / m² 100 100 100

Z5 Bonus akoestische deuren en ramen Residentiële € / m² 35 35 35

Z6 Bonus hergebruik sanitaire uitrusting Residentiële
€ / 

apparaat

Z7 Bonus regenwater buffertank Residentiële
€ / 

huisvesting
100 150 200

Z8 Bonus tubering individuele schoorsteen Alle € / m 50 60 70

oliegestookte ketel : 300 350 500

met olie of steenkool 

gestookte :
600 700 1.000

Z10 Bonus meerdere werken Alle
% toegekend 

bedrag
10 10 20

Uitleg :

- Bonus : extra bedrag toegekend naast het bedrag van de bonus

- Type van gebouw : wonen (eengezinswoning of appartement), appartementsgebouw, niet-residentieel (kinderdagverblijf, ziekenhuis, school, winkels, enz.)

- Eenheid : berekeningswijze voor de hoogte van de premie

- Inkomenscategorie : De hoogte van de bonus verschilt per inkomenscategorie. Er zijn er drie: categorie I (basispremie), categorie II (gemiddeld inkomen), categorie III (laag inkomen). 

- % toegekend bedrag : percentage van het bedrag van de toegekende premie(s)

- %  in aanmerking : percentage op de bedragen van in aanmerking komend werk op de factuur(en) 

RENOLUTION-Premies zijn beschikbaar vanaf 01/01/2022. Het zal echter pas mogelijk zijn om een   aanvraag in te dienen vanaf 01/03/2022.

Meer informatie :

- Op de website RENOLUTION.brussels vanaf 01/03/2022

- Voor particulieren  : Homegrade www.homegrade.brussels

- Voor professionelen : Facilitator Duurzame Gebouwen  facilitator@leefmilieu.brussels 

Als ten minste drie premies van verschillende soorten die in aanmerking komen voor de 

bonus zijn ingevoerd met hetzelfde online formulier. 

Als u sanitaire voorzieningen plaatst die afkomstig zijn van hergebruik. Deze bonus is 

geplafonneerd op vijf stuks.
70

Als er een buffercapaciteit aan de tank wordt toegevoegd. Die buffercapaciteit moet een 

minimumvolume van 1 000 liter per woning hebben.

Als u een rookkanaal in uw bestaande schoorsteen installeert dat op uw nieuwe 

ketelverwarmingsketel wordt aangesloten. Deze bonus is geplafonneerd op 10 m per 

ketelverwarmingsketel.

Z9 Bonus beëindiging stookolie en kolen Residentiële

Wanneer een oude oliegestookte ketel of een met olie of 

steenkool gestookte kachel wordt verwijderd. Bonus alleen 

beschikbaar voor huishoudens, in woningen.

€ / inst.

Als u deuren of ramen plaatst van hout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en 

erkend met het FSC- of PEFC-label, of als u een deur plaatst die van hergebruikt of 

gerecycleerd materiaal is gemaakt.

Indien u akoestische beglazing plaatst (asymmetrisch dubbel glas of gelaagd glas) of 

buitenramen en -deuren vervangt om hun akoestische eigenschappen te verbeteren (met 

inbegrip van hun ventilatievoorzieningen).
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