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Waarom moet Vlaanderen dringend en 
ingrijpend renoveren?

“Onze woningen zijn fel verouderd. Bijna 60% 
van de huizen dateert van vóór 1970. Ze zijn 
dus ouder dan 45 jaar. Deze woningen zijn vaak 
niet of nauwelijks geïsoleerd, met als gevolg dat 
heel wat energie verloren gaat. Om aan te zetten 
tot energiezuinige renovaties heeft de Vlaamse 
Regering het Renovatiepact 2050 gesloten. 
Bedoeling daarvan is dat tegen 2050 elke 
bestaande woning energetisch grondig wordt 
opgewaardeerd. 

Huurwoningen – die zijn goed voor een kwart 
van onze woningmarkt – mogen uiteraard 
niet achterblijven. Ik roep samen met mijn 
collega Homans dus ook verhuurders op om in 
actie te komen. Wie zijn woning verhuurt aan 
kwetsbare huurders, krijgt – in samenspraak met 
de netwerkbeheerders – een extra stimulans, 

waardoor de kost van de werken bijna volledig 
wordt gedekt. Daar staan natuurlijk enkele 
voorwaarden tegenover: de huurprijs mag niet 
verhoogd worden én het huurcontract mag niet 
zomaar opgezegd worden. Deze investeringen 
zullen ervoor zorgen dat de gezinnen minder 
energie verbruiken. Dat is niet alleen een goede 
zaak voor het milieu, maar bestrijdt ook de 
energiearmoede. Want de goedkoopste energie 
is de energie die je niet verbruikt, die je uitspaart. 
De koopkracht van de gezinnen wordt op deze 
manier beschermd.

Tot slot stimuleren we dankzij BENOveren ook 
de bouwsector. We creëren jobs én bevorderen 
de economische groei van Vlaanderen. Beter 
renoveren levert dus alleen maar voordelen op.”

Minister Tommelein: 
“Gewoon renoveren? 
Wie verstandig is, BENOveert!”

Waarom kiezen we beter voor BENOveren 
dan voor ‘gewoon’ renoveren? En hoe wil de 
Vlaamse overheid ons daarvan overtuigen? 
We vroegen het aan Bart Tommelein, 
viceminister-president van de Vlaamse 
Regering en Vlaams minister van Begroting, 
Financiën en Energie.
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Hoe wil u mensen aanzetten tot een 
BENOvatie?

‘Ik wil in de eerste plaats iedereen informeren. 
Wie het belang van een BENOvatie niet kent, heeft 
ook geen enkele reden om het te doen. Er loopt 
een sensibiliseringscampagne in samenwerking 
met alle stakeholders, die uitlegt waarom het 
belangrijk is te BENOveren. We focussen hierbij 
op vijf belangrijke argumenten: het milieu, de 
energiebesparing, de stijging van het comfort en 
de financiële meerwaarde van de woning. 

Iedereen heeft immers zijn of haar eigen redenen 
om te BENOveren. Een jong gezin zal misschien 
eerder kijken naar het budget, en dan is de 
mogelijke energiebesparing een grote motivatie. 
Een ouder koppel kan eerder belang hechten aan 
de waarde en het comfort van de woning. Het is 
belangrijk dat we elke doelgroep aanspreken.

Naast een algemene sensibiliseringscampagne 
is er ook een brochure over BENOveren. Die legt 
uit hoe je het best te werk gaat, hoe het ideale 
traject verloopt. Als je weet dat een kwart van de 
warmte verloren gaat via het dak, is het logisch 
om eerst het dak te vernieuwen, daarna de 
buitenmuren te isoleren en dan pas de ramen 
te vervangen. Maar elk project heeft zijn eigen 
aanpak en soms lopen de werken door elkaar. 
Om burgers te begeleiden in het meest logische 
traject, komen er speciale adviseurs en coaches. 

Verder is er ook de website mijnBENOvatie.be 
Die helpt je in vijf stappen op de goede weg. Je 
krijgt concrete oplossingen, informatie over welke 
premies je kunt aanvragen én, niet onbelangrijk, 
financieringsadvies.”

Inderdaad niet onbelangrijk, want 
renoveren en BENOveren in het bijzonder 
kosten geld. Welke ondersteunende 
maatregelen heeft de overheid in petto?

“Omdat renoveren en BENOveren zo belangrijk 
zijn, geeft de Vlaamse overheid een duwtje in de 
rug via premies en goedkope leningen.

Speciaal voor BENOvaties is er ook de totaalreno-
vatiebonus. Daarmee willen we de gezinnen sti-
muleren om zoveel mogelijk energiebesparende 
maatregelen uit te voeren. Wie binnen de vijf jaar 
in zijn woning drie of meer energiebesparende 
maatregelen uitvoert, krijgt de totaalrenovatie-
bonus bovenop de reeds bestaande premies.

Naast de premies en de totaalrenovatiebonus 
zijn er de goedkope Vlaamse energieleningen. 
De sociale doelgroep kan zelfs lenen aan 0%. De 
Vlaamse Regering heeft ook een uitbreiding van 
die energieleningen goedgekeurd. We verlengen 
de termijn waarop kan geleend worden én we 
verhogen het bedrag.

De privésector springt eveneens op de kar. ING, 
BNP Paribas en BPost Bank hebben zich al in de-
cember op de Vlaamse Klimaat- en Energietop 
geëngageerd om in 2017 goedkope energiele-
ningen aan te bieden, aan minder dan 2 procent. 
Ook AXA Bank doet mee. Wie bij AXA Bank voor 
50.000 euro leent voor een energiezuinige reno-
vatie, betaalt geen dossierkosten bij het afsluiten 
van een renovatielening.”
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2050 is nog veraf. Waarom zou ik nu al 
beginnen BENOveren in plaats van te 
wachten?

“Omdat je vanaf het eerste moment de voordelen 
kan voelen! Je merkt het op je factuur, en voelt 
het aan je comfort. Door te BENOveren verbruik 
je minder, waardoor je energiefactuur daalt. Hoe 
sneller die daalt, hoe beter, als je het mij vraagt. In 
een goed geBENOveerd huis blijft bovendien de 
temperatuur constant, het tocht er niet, je hebt 
minder last van vocht. Het binnenklimaat van 
je woning verbetert aanzienlijk en dat heeft een 
grote invloed op je levenskwaliteit. Het is dus niet 
alleen aangenamer wonen, maar ook gezonder. 
Wie BENOveert, zal eveneens merken dat zijn huis 
in de toekomst zijn waarde behoudt, want een 
huis dat is geBENOveerd, kan even energiezuinig 
zijn als een huidige nieuwbouwwoning.

Tot slot is het voor iedereen voordelig om meteen 
grondig te werk te gaan. Het zou toch jammer 
zijn dat je je dak te weinig isoleert en tegen 2050 
opnieuw moet beginnen… “

In het kader van BENOveren wordt nu werk 
gemaakt van EPC+ en een Woningpas. Wat 
moeten we ons daarbij voorstellen?

“Wie vandaag een woning verhuurt of wil 
verkopen, moet een EPC-attest voorleggen. 
Daarin staat een waarde die aangeeft hoe 
energiezuinig de woning is. Met EPC+ willen we 
verder gaan: we willen de eigenaars en potentiële 
kopers een duidelijk werkinstrument geven om 
de woning energiezuinig te maken. EPC+ zal een 
overzicht geven van welke maatregelen je kan 
nemen om je woning energiezuiniger te maken 
en een kostenraming maken van de mogelijke 
ingrepen. Op die manier weten eigenaars en 
kopers écht waar ze aan toe zijn.

Met de Woningpas willen we elk huis een 
‘energiepaspoort’ geven. In een digitale ‘kluis’ 
zullen in een eerste fase alle EPC- en EPB-
gegevens van de woning worden bewaard. In 
de toekomst is het de bedoeling dat daar ook 
andere attesten en certificaten bij komen: ik denk 
aan de elektriciteitskeuring of de certificaten 
van zonnepanelen. Uiteraard gebeurt alles met 
respect voor de privacy. Alleen eigenaars en 
kandidaat-kopers zullen inzage hebben in de 
digitale identiteitskaart van hun woning of de 
woning die ze willen aankopen. Het kan nooit de 
bedoeling zijn dat Jan en alleman alle gegevens 
van een huis kan consulteren.”

En de bouwsector, staat die te springen om 
te BENOveren?

“BENOveren is een verhaal waar de hele 
bouwsector mee de schouders onder zet. Dat 
vind ik heel belangrijk, want zij hebben direct 
contact met wie renoveert. Ik ben blij dat de 
Vlaamse Confederatie Bouw en Bouwunie hun 
leden warm zullen maken voor BENOveren. 
Verandering komt het best van onderuit. Ook 
met de lokale overheden heb ik overlegd. Zij 
kunnen voorlopertrajecten opzetten waaruit de 
burger kan leren.”
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HelloWin

Download gratis via 

Direct contact met een
HelloWin-plaatser-adviseur
in uw buurt

Meer info: www.HelloWin.be 

Advies op maat voor de keuze
van uw nieuwe beglazing

Persoonlijke analyse
van uw huidige ramen

Het beste glas voor uw woning?
Dat vindt u met de HelloWin-app!
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BENOveren: zo doe je het

Je huis is aan vernieuwing toe? 
Doe het dan ineens goed, en BENOveer in 
plaats van gewoon’ te renoveren. 
BENOveren past perfect bij de ambitie om 
energiezuinig en efficiënt te moderniseren. 
Door slim en doordacht te werk te gaan, 
verlaagt je energiefactuur, verhoogt je 
wooncomfort, krijgt je woning meer waarde 
en bewijs je ook het milieu een grote dienst. 
Maar wat betekent BENOveren in de praktijk? 
Hoe doe je het, en waarop moet je vooral 
letten?

Om de ultieme BENOvatie-ambitie te halen en 
je woning nu al te laten voldoen aan de doelstel-
lingen van het Renovatiepact 2050, heb je twee 
mogelijkheden. 

1 Ofwel zorg je ervoor dat elk onderdeel van 
de zogenaamde ‘schil’ van je woning (d.i. de 
grens tussen de binnenzijde van je woning en 
de buitenwereld) een welbepaalde Umax-waar-
de (maximaal toegelaten isolatiewaarde) niet 
overschrijdt. Hoe lager de U-waarde, hoe 
minder warmte er doorheen een constructie-
onderdeel verloren gaat. 

 Concreet mag de U-waarde van
— het dak maximaal = 0,24 W/m².K
— de buitenmuren maximaal = 0,24 W/m².K
— de ramen (profielen en beglazing) 
 maximaal = 1,5 W/m².K
 en het glas maximaal = 1,1 W/m².K
— deuren en poorten maximaal = 2.0 W/m².K
— vloeren gelijkvloers maximaal = 0,24 W/m².K

 zijn én verwarm je met een energiezuinige in-
stallatie of laat je je woning aansluiten op een 
efficiënt warmtenet.

2 Ofwel heeft je woning na renovatie een E-peil 
van maximaal E60 of een energiescore van 
100 kWh/m². 

 Het E-peil geeft aan hoe energiezuinig een 
woning is volgens de Energieprestatieregel-
geving (EPB). Hoe lager het E-peil, hoe ener-
giezuiniger de woning. De energiescore staat 
vermeld op het EnergiePrestatieCertificaat 
(EPC) waarover alle woningen die te koop 
of te huur worden aangeboden, moeten be-
schikken. Hoe lager de EPC-score, hoe min-
der energie er nodig is om de woning te ver-
warmen. 

DE BENOVATIEKRANT8



  
 1. Eerst het DAK

Begin altijd met je dak te BENOveren. Doorheen 
een dak dat niet is geïsoleerd, gaat tot twee keer 
meer warmte verloren dan doorheen ongeïso-
leerde buitenmuren.

Hellend dak
—  Je bereikt Umax = 0,24 W/m².K door je hel-

lend dak te isoleren met minstens 14 cm mi-
nerale wol met een lambdawaarde van 0,035 
W/m.K, met minstens 9 cm pir (polyisocyanu-
raat) of pur (polyurethaan) met een lambda-
waarde van 0,022 W/m.K, met minstens 15 
cm cellenglas met een lambdawaarde van 
0,036 W/m.K, of met 20 cm bio-ecologische 
isolatie (cellulose, schapenwol…) met lamb-
dawaarde 0,045 W/m.K.

 De lambdawaarde drukt uit hoeveel warmte 
een isolatiemateriaal doorlaat. Hoe lager de 
lambdawaarde, hoe beter het materiaal iso-
leert, en hoe minder dik je moet isoleren om 
hetzelfde resultaat te bekomen.

— Kijk je van op je zolder recht op de dakpan-
nen of leien? Dan heb je geen onderdak. Een 
dak zonder onderdak mag je nooit zomaar 
bijkomend isoleren. Pannen en leien zijn im-
mers nooit 100% water- en winddicht. Bij het 
BENOveren van dit soort daken moet de be-
staande dakbedekking verwijderd worden en 
moet er op de draagstructuur, vooraleer de 
isolatie te plaatsen, altijd een onderdak wor-
den aangebracht dat voldoende dampdoor-
latend is.

 
 Vocht dat we binnenshuis produceren, moet 

immers gemakkelijk naar buiten kunnen ont-
snappen. Daken met een onderdak kan je ge-
makkelijk BENOveren met minerale wol tus-
sen de kepers (dat zijn de balken die van in de 
nok van het dak naar beneden lopen) die je 
vervolgens afwerkt met een gipsplaat of met 
harde isolatieplaten die tegen de dakstruc-
tuur worden geschroefd. Om het je gemak-
kelijk te maken, bestaan er platen die isolatie 
combineren met bijvoorbeeld gipskarton of 
mdf en die je direct kan afwerken met verf of 
behang.

Volg jouw ideale BENOvatietraject op www.mijnBENOvatie.be 9
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STERK DAKWERK?  
VERTROUW OP EEN EXPERT!

Ook als u BENOveert,  
staat de Top Team Pro dakdekker voor u klaar. 

www.eternit.be

Vind de Top Team Pro dakdekker in 

uw regio op dakdekker.eternit.be

Gaat u BENOveren? Begin dan bij het dak en vertrouw op een Top Team 
Pro vakman van Eternit. Hij weet perfect hoe u zo’n energiezuinige 
renovatie het best aanpakt. Of u nu kiest voor vezelcementleien, 
betondakpannen of keramische dakpannen: hij legt het dak dat u wenst 
en zorgt dat de energieprestatie top is! Klaar voor sterk dakwerk?

1713398 ETERNIT TTP ADV A4.indd   1 31/03/2017   15:43
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>  Hellend dak

—  De meeste isolatiematerialen hebben ook een 
dampscherm nodig. Dit moet beletten dat de 
waterdamp die we binnenshuis produceren 
in de isolatie kan dringen en daardoor de 
thermische prestaties verminderen. Bij som-
mige isolatiematerialen is het dampscherm 
al ingewerkt. Als er al een dampscherm aan-
wezig is, maak daar dan met een mes grote 
kerven in vooraleer bijkomende isolatie met 
dampscherm aan te brengen. Zo kunnen iso-
latie en eventueel condensatievocht niet tus-
sen twee dampschermen gevangen zitten.

— In plaats van aan de binnenkant kan je ook 
aan de buitenkant van je dak BENOveren. 
Dat wordt een ‘sarkingdak’ genoemd. Deze 
methode is duurder, maar doordat de isola-
tieplaten doorlopend op de kepers worden 
gelegd, kunnen warmteverlies en mogelijke 
condensatie gemakkelijker worden verme-
den. Bovendien is de dakconstructie extra 
beschermd. 

—  Je wil je dak BENOveren en nog wat wachten 
met het na-isoleren van je gevel aan de bui-
tenkant? Bespreek dat vooraf met je dakwer-
ker of architect. Als het dak nu al voldoende 
ver uitsteekt om de nieuwe isolatielaag te be-
schermen, vermijd je onnodige meerkosten.

Plat dak
— Voor een U-waarde van maximum 0,24 W/

m².K moet een plat dak geïsoleerd zijn met 
bijvoorbeeld 15 cm cellenglas met lambda-
waarde 0,036 W/m.K, met ongeveer 12 cm cm 
pir (polyisocyanuraat) of pur (polyurethaan) 
met lambdawaarde 0,026 W/m.K, of met +/- 
14 cm xps (geëxtrudeerd polystyreen) met 
lambdawaarde 0,035 W/m.K.

— Platte daken worden opgesplitst in twee ty-
pes. Bij een ‘warm’ plat dak bevindt het iso-
latiemateriaal zich aan de buitenkant van het 
dak, net onder de dakafdichting. Zit de isola-
tie aan de onderzijde van de dakconstructie?

 Dan heb je een ‘koud’ dak. Beide types platte 
daken mogen maar op één manier worden 
geBENOveerd: aan de bovenkant. De be-
staande isolatie en dakafdichting mag je la-
ten liggen op twee voorwaarden: de dakcon-
structie en het isolatiemateriaal moeten nog 
in goede staat verkeren, én de nieuwe isola-
tielaag moet een hogere R-waarde (warmte-
weerstand) hebben dan de isolatielaag eron-
der. Vraag raad aan een expert.

— De BENOvatie van een plat dak is het ideale 
moment om er een groendak van te maken. 
Een groene pels op je dak breekt CO2 af, ont-
last het rioleringssysteem, dempt het geluid 
van regen- en hagelbuien, houdt je huis in de 
winter langer warm, en zorgt ervoor dat de 
dakbedekking langer meegaat. Opgelet: een 
groendak betekent extra gewicht op je dak. 
Laat een specialist onderzoeken of je dakcon-
structie wel stevig genoeg is.
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 2. Dan de BUITENMUREN

Na het dak zijn niet- of onvoldoende geïsoleerde 
buitenmuren de grootste oorzaak van 
warmteverlies. Om Umax= 0,24 W/m².K te 
halen, moeten buitenmuren geïsoleerd zijn met 
14 cm minerale wol met lambdawaarde 0,035 
W/m.K, met ongeveer 10 cm pur (polyurethaan) 
met lambdawaarde 0,022 W/m.K, met 15 cm 
cellenglas met lambdawaarde 0,036 W/m.K, of 
met 14 cm xps (geëxtrudeerd polystyreen) of eps 
(geëxpandeerd polystyreen) met lambdawaarde 
0,034 W/m.K.

Je buitenmuren BENOveren kan op drie manieren:

1 Tegen de buitenmuur. Na het aanbren-
gen van isolatieplaten kunnen de muren 
worden afgewerkt met crepi, gevelpleister, 
steenstrips, vezelcementleien, zink, kunst-
stof, hout, en noem maar op. Zo kan je je huis 
meteen een totaal ander uitzicht geven. Het 
grote voordeel van BENOveren tegen de bui-
tenmuur is dat het metselwerk volledig met 
isolatiemateriaal kan worden omsloten. Dit 
levert je de meeste energiebesparing op, en 
je loopt geen risico op koudebruggen. Je kan 
er ook voor kiezen om de buitenmuur van de 
spouwmuur te slopen, isolatieplaten aan te 
brengen en daarna een nieuwe gevelsteen te 
metselen. Wil je liever een minder conventio-
nele gevel? Overweeg dan een groenwand.

2 In de spouw. Spouwmuren na-isoleren is de 
goedkoopste investering. Spouwisolatie in-
blazen gaat snel, en de kosten zijn minimaal. 
Met spouwisolatie kan je echter vaak maar 5 
à 6 cm dik isoleren. Om te BENOveren com-
bineer je spouwisolatie met isolatie aan de 
binnen- of aan de buitenkant van de muur.

DE BENOVATIEKRANT12
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Eco-brick

Eco-brick is minder breed,
zo kunt u tot 3,5 cm meer isoleren
en dat is super voor uw energiefactuur.

+ u wint aan uitstraling, want de Eco-brick is nu verkrijgbaar in diverse nieuwe
 kleuren uit het aanbod gevelstenen van Terca en Desimpel.
+ u wint aan woonruimte, want de steen neemt binnenin de woning minder plaats in.
+ u wint ruimte als u verbouwt en aan de buitenzijde wil na-isoleren.
+ de lichtere steen maakt een energiezuiniger transport mogelijk, én dat is goed voor ‘t milieu.

Meer info? Vraag uw brochure aan via info@wienerberger.be

Eco-brick®:
het verschil zit
hem niet alleen
in zijn slanke lijn.

Traditioneel formaat
WF WF6,5

Eco-brick

www.wienerberger.be

WIE-EcoBrick-202x267-NL.indd   1 21/03/17   17:16
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3 Aan de binnenkant. Een muur aan de bin-
nenkant isoleren is goedkoper dan tegen de 
buitenmuur, maar het is ook de delicaatste 
methode, met het grootste risico op conden-
satie. Je verliest bovendien binnenruimte. 

 Voor BENOvatie aan de binnenkant heb je 
drie mogelijkheden. 

 
— Ofwel plaats je een ‘voorzetwand’: een roos-

tering (in hout of Metal Stud) die wordt op-
gevuld met isolatie, daarop komt een damp-
scherm en vervolgens een afwerking met 
bijvoorbeeld hout of gipsplaten.

 
— Ofwel kies je isolerende platen afgewerkt met 

een dampscherm en gipskarton die recht-
streeks op de muur worden gekleefd, of op 
een houten lattenwerk gevezen.

 
— Relatief nieuw zijn de zogenaamde dampo-

pen, capillair actieve systemen. Deze buffe-
ren eventueel inwendig condensatievocht in 
het isolatiemateriaal of de kleefmortel, waar-
na het in de vorm van damp aan de omgeving 
wordt afgegeven.
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Feel
good
inside

recticelinsulation.be

Goed isoleren blijft essentieel voor
een aangenaam binnenklimaat,
vandaag en morgen.

Recticel Insulation is veel meer dan alleen isolatie.
Door onze jarenlange ervaring en vakkennis bieden
wij u duurzame oplossingen voor elke isolatievraag. 
Als partner bouwen we samen aan een comfortabel 
binnenklimaat en een zorgeloze toekomst voor u én
uw kinderen.

http://www.mijnbenovatie.be/
http://recticelinsulation.be/
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Bouwen aan een duurzame thuis? Met de nieuwe generatie Zendow#neo ramen en deuren van 

Deceuninck haalt u de toekomst in huis. Dankzij de revolutionaire Linktrusion technologie bieden 

onze raam- en deursystemen een superieure thermische en akoestische isolatie. Bereken met de 

Energiecalculator op de website hoeveel ze u uitsparen en kies met de Kleurensimulator meteen 

ook de kleur die het best bij uw woning past. En de installatie van de ramen en deuren? Vertrouw 

daarvoor op een van onze Preferred Partners! U vindt hun adressen op www.deceuninck.be.

Woon zorgeloos. Bespaar geld en energie met 
de duurzame ramen en deuren van Deceuninck.

Vraag een gratis 
off erte en krijg 
tot € 300 korting*! www.deceuninck.be

glasvezels PVC hardschuim
staaldraad

Omdat de toekomst van onze kinderen u niet koud laat.

Ramen, deuren en luiken Tuintoepassingen Dak & gevel Interieurtoepassingen

A++++

* Cash-backactie van € 300 voor min. 10 ramen/deuren 
in kleur en € 100 voor 5 t/m 9 ramen/deuren in kleur. Info en voorwaarden: zie website.

SUPERISOLATIE
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— Met nieuw dubbel of drievoudig glas en goed 
isolerende raamprofielen zit je gegarandeerd 
onder de Umax = 1,5 W/m².K. Kies je voor sterk 
isolerende panelen, dan haal je ook gemak-
kelijk de Umax = 2.0 W/m².K voor buitendeuren 
en poorten.

— Het dubbel glas van vandaag is nog 
nauwelijks te vergelijken met dat van 20 jaar 
geleden. Dubbel glas uit de jaren 90 heeft 
nog een Ug-waarde van 2,8 à 2,9 W/m².K. De 
recentste dubbele beglazing haalt een Ug-
waarde van 0,8 à 1,1 W/m².K. Het isolerend 
vermogen van de huidige dubbele beglazing 
is dus 2 à 3 keer hoger dan dat van een 
oude dubbele beglazing zonder coating. Bij 
drievoudig glas kan de Ug-waarde zakken 
tot 0,5 à 0,6 W/m².K. Hoe lager de Ug-waarde 
(warmtedoorgangscoëfficiënt) hoe minder 
warmteverlies doorheen de beglazing, en 
hoe beter het glas thermisch isoleert.

— Met ramen die naar het zuiden zijn georiën-
teerd kan je bijna het hele jaar lang genieten 
van de (gratis) warmte van de zon. Tijdens 
de zomer kan je het risico op oververhitting 
verminderen op drie manieren. Ofwel kies je 
beglazing met een beperkte g-waarde (zon-
toetredingsfactor). Hoe lager de g-waarde, 
hoe minder zonne-energie het glas doorlaat. 
Ofwel voorzie je de gevels die naar warme 
kanten zijn gericht van beglazing die extra 
zonwerend is gemaakt, en/of van buitenzon-
wering. Buitenzonwering is altijd efficiënter 
dan binnenzonwering: buitenzonwering kan 
85 à 90% van de warmte-energie tegenhou-
den, binnenzonwering maar 35 à 65%. 

— Zelfs als je kiest voor hoogrendementsbegla-
zing, kan de isolatiewaarde van een venster 
sterk verschillen naargelang de raampro-
fielen. Hout is van nature de beste isolator, 
maar dankzij allerlei technologieën isoleren 
aluminium en pvc steeds beter.

 
 3. GLAS en RAMEN,
  BUITENDEUREN 
  en POORTEN
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Bouwen aan een duurzame thuis? Met de nieuwe generatie Zendow#neo ramen en deuren van 

Deceuninck haalt u de toekomst in huis. Dankzij de revolutionaire Linktrusion technologie bieden 

onze raam- en deursystemen een superieure thermische en akoestische isolatie. Bereken met de 

Energiecalculator op de website hoeveel ze u uitsparen en kies met de Kleurensimulator meteen 

ook de kleur die het best bij uw woning past. En de installatie van de ramen en deuren? Vertrouw 

daarvoor op een van onze Preferred Partners! U vindt hun adressen op www.deceuninck.be.

Woon zorgeloos. Bespaar geld en energie met 
de duurzame ramen en deuren van Deceuninck.

Vraag een gratis 
off erte en krijg 
tot € 300 korting*! www.deceuninck.be

glasvezels PVC hardschuim
staaldraad

Omdat de toekomst van onze kinderen u niet koud laat.

Ramen, deuren en luiken Tuintoepassingen Dak & gevel Interieurtoepassingen

A++++

* Cash-backactie van € 300 voor min. 10 ramen/deuren 
in kleur en € 100 voor 5 t/m 9 ramen/deuren in kleur. Info en voorwaarden: zie website.

SUPERISOLATIE
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— Vloeren zijn verantwoordelijk voor 15% van 
het totale warmteverlies in een woning. 
Het loont dus zeker de moeite om ook die 
te BENOveren. Umax = 0,24 W/m2.K bereik 
je door te isoleren met bijvoorbeeld 10 cm 
minerale wol met een lambdawaarde van 
0,032 W/m.K, met pur-isolatieplaten van 6 cm 
met lambdawaarde 0,022 W/m.K, met +- 8 cm 
xps of eps met lambdawaarde 0,035 W/m.K of 
met 8 cm cellenglas met een lambdawaarde 
van 0,036. 

— Een vloer isoleren gaat het gemakkelijkst via de 
onderkant. Ofwel isoleer je het plafond ofwel 
de bodem van de kelder of de kruipruimte. 
De eerste optie levert het meeste comfort op, 
want je vloer zal minder koud aanvoelen.

 
 4. VLOEREN 
 op de gelijkvloerse 
 verdieping
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Habito weerstaat alles,
zelfs uw strafste stoten.

De nieuwe Habito®-platen van Gyproc weerstaan alles, zelfs uw strafste stoten. 
Want ze zijn uitzonderlijk stootvast door hun revolutionaire structuur, hebben een draagkracht 
tot 30 kg per ophangpunt en zijn geluiddempend. En dan wordt alles mogelijk, zelfs de gekste 
dingen in uw slaapkamer. Laat uw verbeelding de vrije loop.

www.gyproc.be

http://www.mijnbenovatie.be/
http://www.gyproc.be/


Verwarming en sanitair water 
— Je kan 25 tot 30% energie voor verwarming 

besparen door een verwarmingsketel van 
tussen de 20 en 30 jaar oud te vervangen 
door een nieuwe condensatieketel. Wacht 
daarmee wel tot je huis volledig is geïsoleerd. 
Door te isoleren verminder je de behoefte 
aan verwarming en kan een kleinere ketel 
volstaan. Doe voor het berekenen van het 
nodige vermogen een beroep op een vak-
bekwaam installateur. In de praktijk worden 
vaak ketels geïnstalleerd met een vermogen 
dat meer dan twee keer te groot is. Dat gaat 
ten koste van de efficiëntie en de levensduur 
van de installatie. 

— Maak gebruik van hernieuwbare energie-
bronnen. Dat kan je gemakkelijk door je 
cv-ketel te combineren met een zonneboile-
rinstallatie met zonnecollectoren. Zelfs met 
het verbruik van de naverwarming kan je met 
een zonneboiler op jaarbasis tot 60% van de 
energie besparen die nodig is om het water 
voor je bad, douche of keuken te verwarmen. 

— Ook de koppeling van een cv-ketel aan een 
warmtepomp kan een interessante optie zijn. 
Dit wordt een hybride systeem genoemd. Een 
intelligente regeling kiest dan op basis van de 
buitentemperatuur en de kamertemperatuur 
welke van de twee warmtebronnen het zui-
nigst is: de cv-ketel of de warmtepomp. Het 
best kies je een warmtepomp met een COP 
(prestatiecoëfficiënt) van minstens 4. Een 
warmtepomp met een COP gelijk aan 4 pro-
duceert in optimale omstandigheden 4 een-
heden warmte met 1 eenheid elektriciteit. De 
elektriciteit voor de warmtepomp kan je op-
wekken met fotovoltaïsche panelen. 

 
 5. TECHNIEKEN 
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Elektriciteit en rationeel energiegebruik
— Vervang gloei- en halogeenlampen door led-

lampen, installeer dimmers (hoe zachter het 
licht brandt, hoe minder het verbruikt) en 
bewegingsmelders (die laten het licht enkel 
branden als er iemand in de kamer is). Met 
een monitoringssysteem heb je op elk mo-
ment van de dag een overzicht van je huidig 
en dagverbruik, je gemiddeld verbruik, en de 
evolutie van je verbruik. Een nauwkeurige op-
volging zet ons ertoe aan om actief energie te 
besparen en verspilling tegen te gaan.

— Wil je je elektriciteitsfactuur nog meer ver-
lagen? Leg dan fotovoltaïsche panelen (ook 
wel pv-panelen of zonnepanelen genoemd) 
op je dak. Zonnepanelen zetten de energie

  van de zon om in elektriciteit (in tegenstelling 
tot zonnecollectoren die het zonlicht omzet-
ten in warmte). Die elektriciteit kan je ofwel 
onmiddellijk gebruiken, ofwel op het net stoc-
keren dankzij een terugdraaiende teller. Zo-
dra je stroom nodig hebt, ga je op het net en 
draaitde teller weer verder. 

 Voor veel Vlamingen blijven pv-panelen een 
interessante investering, ook al worden er 
geen subsidies meer voor gegeven. Voor een 
gemiddelde installatie mag je uitgaan van 
een terugverdientijd van ongeveer acht jaar.

Ventilatie 
— Wanneer je je woning BENOveert en energie-

zuiniger maakt, wordt die meteen ook lucht-
dichter. Je dicht immers de spleten en kieren 
af waarlangs er warmte kan ontsnappen, 
maar tegelijk sluit je alle natuurlijke luchtope-
ningen af. Daarom is het van cruciaal belang 
dat er goed kan worden geventileerd. Venti-
leren is trouwens wettelijk verplicht, zowel bij 
nieuwbouw als bij renovatie. 

— Wanneer je de ramen vervangt, kan je op een 
eenvoudige manier aan de ventilatie-eisen 
voldoen door in de nieuwe vensters van de 
droge lokalen (living, slaapkamer en bureau) 
regelbare roosters te voorzien waarlangs op 
een natuurlijke manier verse lucht kan wor-

den toegevoerd. Voor de afvoer van lucht 
vanuit de natte ruimtes (badkamer, keuken, 
wasplaats en wc) moeten bij renovatie enkel 
de nieuw bijgebouwde ruimtes aan de venti-
latie-eisen voldoen.
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Goed begonnen is half gewonnen

Heb je vragen over energiebesparing, hernieuw-
bare energie of de velemogelijke premies? Stel 
ze aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) via 
energie@vlaanderen.be, of bel gratis naar 1700.

Wil je meer weten over BENOveren? Surf naar 
www.energiesparen.be/ikBENOveer en bestel 
de gratis brochure ‘BENOveren: wat, waarom en 
hoe?’

Veel tips over welke stappen je bij je BENOvatie 
het best volgt, en hoe je die in de praktijk kan re-
aliseren, vind je op www.mijnBENOvatie.be.

De Vlaamse overheid beloont je voor je BENOva-
tie met tal van premies. Dat doet ze via de twee 
netbeheerders Infrax en Eandis:

www.infrax.be
premies@infrax.be
078 35 30 20 

Wil je meer informatie over de energiepremies? 
Bestel de premiebrochure via
www.energiesparen.be/publicaties

Misschien kom je ook in aanmerking voor een 
Energielening? In dit geval betaal je op je lening 
maar 2% rente, of is de lening zelfs renteloos. 
Neem contact op met het Energiehuis in je ge-
meente. Meer info over de Energielening vind je 
op www.energiesparen.be/energielening.

Ook de Provinciale Steunpunten staan je graag 
bij met raad en daad over premies en BENOveren:

Antwerpen 
www.kampc.be
014 27 96 50
 
Limburg
www.dubolimburg.be
011 39 75 75
 
Vlaams-Brabant
www.dubovlaamsbrabant.be
016 26 72 78
 
Oost-Vlaanderen 
www.bouwwijs.be
09 267 78 07

West-Vlaanderen 
www.acasus.be
058 77 90 13

Jong geleerd, oud gedaan. 
Energiewijs is een online computerspel dat jon-
geren wil sensibiliseren om energie te besparen, 
zowel door dagelijkse gewoontes te wijzigen als 
door duurzame investeringen te doen. 
Zeker eens spelen!

www.energiesparen.be/energiewijs
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www.eandis
reg@eandis.be
078 35 35 34
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Denk aan een elektrische installatie die je leven eenvoudiger maakt. Een installatie waarmee je centraal de 
elektrische toepassingen in je huis bedient. Waarbij je op het ecodisplay je energieverbruik thuis afleest en meteen 
actief energie bespaart. Je brengt bij het buitengaan met één druk op de ecotoets de woning naar een zuinige 
status. De verlichting en stopcontacten schakelen uit en de verwarming en ventilatie gaan naar een lager niveau. 
Een snelle blik op het scherm leert meteen wat de woning aan energie verbruikt.

Je huis werkt beter met de slimme oplossingen van Niko

Ecodisplay

Een energiezuinig huis 
met Niko Home Control

www.niko.be/nikohomecontrol

PA-808-01

PA-808-01_Energie-Zuinig_NHC.indd   1 14/04/17   09:42

mailto:reg@eandis.be
http://www.mijnbenovatie.be/
http://www.niko.be/nikohomecontrol
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5 BENOvatiestappen
Het meest gebruikelijke BENOvatietraject gaat 
via achtereenvolgens het dak, de buitenmuren, 
het glas, het schrijnwerk en de vloer naar de zo-
genaamde ‘technieken’: verwarming en sanitair 
warm water, ventilatie, elektriciteit en verlichting.

Het is doorheen deze 5 BENOvatiestappen dat 
de website www.mijnBENOvatie.be de Vlaamse 
kandidaat-BENOveerders gidst. Bij elk van die 
stappen vinden zij een schat aan informatie over 
de wettelijke vereisten, mogelijke oplossingen, 
plaatsers en verdelers, premies, financieringsad-
vies enz.

Op www.mijnBENOvatie.be wordt niet alleen het 
puur ‘isolerende’ bij elke BENOvatiestap bespro-
ken, ook aan bijvoorbeeld luchtdichting of zonwe-
ring wordt de nodige aandacht besteed. Zonder 
de vele mogelijke afwerkingen – zowel binnen als 

buiten, zowel in gips, baksteen, zink, pvc als ve-
zelcement – te vergeten. En met tal van tips om 
– zelfs als je woning al volledig geBENOveerd zou 
zijn – verstandig met energie om te gaan. 

www.mijnBENOvatie.be is niet alleen de eerste 
website die de Vlaamse kandidaat-BENOveer-
der toelicht hoe hij kan BENOveren. Het is ook 
de meest volledige, want hij preciseert van a tot 
z hoe een logisch BENOvatietraject kan worden 
gevolgd.

Je ideale BENOvatietraject uitstippelen? 
Surf dan naar de nieuwe website
www.mijnBENOvatie.be. 
Die helpt je – via 5 BENOvatiestappen – 
op de goede weg met informatie, concrete 
oplossingen, premie-updates en
financieringsadvies.

Volg jouw ideale BENOvatietraject op

www.mijnBENOvatie.be 
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http://www.mijnbenovatie.be/
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Unieke 
samenwerking
www.mijnBENOvatie.be is het resultaat van een 
ongeziene samenwerking tussen maar liefst 14 
marktleiders uit de Belgische bouwsector – zelfs 
‘concurrenten’ van elkaar – die de handen in el-
kaar slaan om de ‘Ik BENOveer’-campagne van de 
Vlaamse overheid te ondersteunen.

Recticel Insulation, Deceuninck, ISOVER, Renson, 
Wienerberger, Viessmann, Saint-Gobain Building 
Glass, en Axa Bank realiseerden vroeger al de 
website www.renovatie2020.be om de doelstel-
lingen van het Energierenovatieprogramma2020
van de Vlaamse overheid te ondersteunen. Deze 
lijst wordt voor www.mijnBENOvatie.be aange-
vuld met VMZINC, Eternit, Gyproc, Soudal, VELUX 
en Niko.

Meer info
www.mijnBENOvatie.be
www.facebook.be/mijnBENOvatie

http://www.mijnbenovatie.be/
http://www.mijnbenovatie.be/
http://www.renovatie2020.be/
http://www.mijnbenovatie.be/
http://www.mijnbenovatie.be/
http://www.facebook.be/mijnBENOvatie
http://www.mijnbenovatie.be/


Klaar en Floris
geven het voorbeeld
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Klaar en Floris zijn in het pand in Gentbrugge in-
getrokken in april 2011. Aanvankelijk wilden ze 
een vijftal jaar wachten vooraleer te renoveren, 
maar toen de lichtkoepel in de living begon te lek-
ken en tengevolge van de vrieskou een waterlei-
ding het begaf, besloten ze om al in 2014 met de
renovatiewerken te starten. Het werd een BENO-
vatie avant la lettre. Toen al was duidelijk dat een 
energiezuinige en doordachte verbouwing alleen 
maar voordelen heeft, vertellen ze: geen tocht 
meer, gelijkmatigere temperaturen, minder dro-
ge lucht, meer licht, en een beter contact met de 
tuin en de avondzon. 

“Van meet af aan waren we bereid om een stap 
verder te gaan, tenminste voor zover het betaal-
baar bleef, en we het huis niet moesten vermin-
ken met allerlei nieuwe leidingen in opbouw, of 
veel plaats moesten voorzien voor nieuwe lei-
dingkokers. We wilden dat het ineens goed was, 
zodat we na 5 jaar niet alles moesten herdoen. 
Uiteindelijk is alles goed meegevallen. Ook de 
kostprijs. Als je bij wijze van spreken 16 cm dikke 
isolatie laat steken, of maar 12 cm: het prijsver-
schil is verwaarloosbaar.” 

Klaar en Floris zagen het huis voor het eerst 
in oktober 2010. Het was liefde op het eerste 
gezicht. “De Gentse rand, nog de originele 
vloeren, een charmante living, een klassieke 
indeling, een stadstuin, nog betaalbaar… 
Het dak was reeds gerenoveerd en geïsoleerd, 
en de vorige eigenaars hadden ook al de twee 
slaapkamers opgefrist naar onze smaak. 
De benedenverdieping daarentegen was 
oubollig, en de achterbouw was echt wel aan 
vernieuwing toe. Tof, want dan konden we 
daarmee tabula rasa maken.“ Binnen een half 
uur was de koop beklonken. “We waren de 
eersten die kwamen kijken en ook de eersten
die hebben toegehapt. Er was geen tijd om te 
twijfelen, want ook andere kijklustigen bleken 
geïnteresseerd.” In 2014 zijn ze begonnen met
de BENOvatie van de woning. “Voor de 
structuur van het huis, de isolatie en de 
verwarming hebben we de lat zo hoog 
mogelijk gelegd. Daarover hebben we 
nog geen seconde spijt gehad.”

27Volg jouw ideale BENOvatietraject op www.mijnBENOvatie.be
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Nieuwe, 
zeer goed geïsoleerde 
achterbouw
Het voorontwerp dat ze van de eerste architect 
kregen oogde spectaculair, maar was niet prak-
tisch. “Met kleine kinderen in aantocht zagen 
we het niet zitten om de leefruimte en keuken 
in verschillende verdiepingen op te delen.” 
Het voorstel van Femke Timbermont en Bart 
Willemijns – beiden momenteel werkzaam bij 
KRAS architecten uit Gent – viel wél direct in de 
smaak. “We zijn uitgegaan van het keyword licht”, 
vertellen de jonge architecten. “De leefruimte 
was superdonker en het tochtte er. Er was ook 
geen tuingevoel, want de eethoek was van het 
tuintje gescheiden door een smalle achterbouw 
met een donker, vochtig en bemost koertje. Al-
lesbehalve gezellig dus.”

Het probleem werd zowel energetisch als esthe-
tisch opgelost door de oude achterbouw en de 
badkamer daarboven te slopen. Over de volle-
dige breedte van het huis staat er nu een zeer 
goed geïsoleerde, lichte staalconstructie die het 
daglicht via een volledig beglaasde achterwand 
maximaal naar binnen trekt en waarin zich het 
keukengedeelte bevindt. 

Om ook het midden van de leefruimte extra 
klaarte te geven, zit er in het plafond tussen het 
keukengedeelte en de rest van de leefruimte een 
horizontale glazen strook van zo’n 50 cm hoog.
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Esthetische 
meerwaarde
“Die lichtstrook was een van de grootste uitda-
gingen”, vertellen Femke en Bart. “Het was niet 
gemakkelijk om een evenwicht te vinden tussen 
licht en esthetiek enerzijds, en voldoende isolatie 
van het dak anderzijds. Want hoe dikker we de 
zone boven het keukengedeelte wilden isoleren, 
hoe meer hoogte van de glazen strook er verlo-
ren ging.” 

De oplossing die ze vonden is even eenvoudig als 
geniaal: een ‘kwinkslag’ in de vorm van een nieuw 
achtervolume dat vanaf een knus houten terras 
acht graden naar boven scharniert en bedekt is 
met een prachtig groendak. De knik in het ont-
werp wordt nog eens benadrukt door het con-
trast met het rechte keukenblok dat de architec-
ten hebben ontworpen. Tegen een van de muren 
naast het centrale keukenblok fungeren houten 
schaalmodellen van de achterbouw als prakti-
sche en tegelijk decoratieve kastjes.
 

Op de bodem van deze wandkastjes liggen er 
tegeltjes die in de oorspronkelijke keuken lagen. 
De rest hebben Klaar en Floris gerecupereerd 
voor de vloer in het toilet. 

Hun respect voor de geest van het huis blijkt 
eveneens uit de schitterende nieuwe houten 
voordeur. Klaar en Floris hebben die laten maken 
volgens de originele blauwdruk van het huis. Het 
krullige smeedwerk vonden ze na lang zoeken bij 
een particulier in Frankrijk, de deurknop en de 
brievenbus komen uit Nederland.
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Verwarmingssystemen
Industriële systemen

Koelsystemen

De meest moderne gaswandketel
Met ingebouwde energie-cockpit 
en kleuren touchscreen

*voorwaarden op www.viessmann.be

10 jaar garantie*
op alle roestvast stalen warmtewisselaars  
voor olie-/gascondensatieketels tot 150 kW

Bedien via smartphone

De ViCare-app biedt nieuwe 
mogelijkheden voor de rege-
ling van uw verwarming op 
afstand via internet met uw 
smartphone of tablet.

Compacte gascondensatieketel Vitodens 

200-W voor wandmontage met een rende-

ment van 98 % (energie-efficiëntieklasse A).

Aantrekkelijke vormgeving en hoog bedie-

ningscomfort dankzij 5 inch-touchscreen 

met kleurendisplay. Met gebruiksvriende-

lijke en energiebesparende energie-cockpit 

die u doorlopend up-to-date houdt met 

actuele verbruikscijfers. Meet o.a. het gas-

verbruik voor uw verwarming en warm water 

en het zonnerendement van aangesloten 

zonnecollectoren. 

In combinatie met Viessmann zonnecollec-

toren behaalt de Vitodens 200-W een 

energie-efficiëntieklasse A+. 

Meer info op www.viessmann.be

mailto:info@viessmann.be
http://www.viessmann.be/
http://www.viessmann.be/


Groter comfortgevoel
Of ze door de doorgedreven isolatie en de nieu-
we condenserende gasketel met zonneboiler veel 
energie hebben bespaard, weten ze nog niet. “We 
zien een dalende trend, maar wonen hier nog 
niet lang genoeg om goed te kunnen vergelijken”, 
zegt Klaar. “Trouwens, onze gezinssituatie en het 
aantal ruimtes dat we tegelijk verwarmen, zijn 
veranderd. Wat we sinds onze BENOvatie wel al 
duidelijk hebben gemerkt, is het veel groter com-
fortgevoel. De vroegere gaskachels gaven geen 
comfortabele warmte. Ze vielen regelmatig uit, 
en als ze dan weer verhitten, voelde de lucht heel
droog aan. 

Het voorste deel van onze leefruimte verwarmen 
we nu met twee radiatoren, in de nieuwe ach-
terbouw ligt er vloerverwarming. Initieel was die 
vloerverwarming niet gepland, maar achteraf zijn 
we daar heel blij mee. 
Ook onze kleine Jakob apprecieert dat enorm. 
Hij doet niets liever dan hier rondlopen op blote 
voetjes. Dankzij het nieuwe verwarmingssysteem 
hebben we niet enkel een constante tempera-
tuur in huis, ook de luchtvochtigheid is veel aan-
genamer.“
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Financiële 
meerwaarde
Bij hun BENOvatie hebben Klaar en Floris even-
eens aan het milieu gedacht. “Ons huis ligt dicht 
bij alle mogelijke voorzieningen, we hebben een 
zonneboiler, en recupereren regenwater voor de 
toiletten en de wasmachine. Ook onze daktuin 
heeft natuurlijk een groen kantje. Dag in dag uit 
genieten we van de zes soorten sedums die erop 
groeien, en het is een trekpleister voor insecten. 
Bovendien hebben we geen oververhitting, en re-
gen of hagel horen we niet.“

De lichte helling van de daktuin hebben de tuin-
ontwerpers van Kollektif herhaald in het bloem-
perk in de tuin. “Vroeger zagen we enkel een 
bemost, donker koertje. Vanaf deze lente kijken 
we continu uit op groen, en zien en horen we de 
mezen en de merels in onze krulwilg. ’s Winters 
krijgen we zelfs bonte spechten over de vloer. 

Echt zalig”, zegt Floris. 

Last but not least is er nog de financiële meer-
waarde van de woning na de BENOvatie. “De 
energieprestatieregelgeving wordt al enkele ja-
ren almaar strenger. Doordat we de EPB-eisen 
van over enkele jaren een stap voor zijn, blijft ons 
huis zijn waarde behouden. Mochten we binnen 
10 jaar willen weggaan, dan hoeven de nieuwe 
eigenaars niet alles te herdoen. Maar dat is zeker 
nog niet aan de orde. We zijn hier veel te con-
tent”, lacht Klaar.

VOOR NA
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www.isover.be

STERK IN 
BINNEN-
ISOLATIE

Isoleer je binnenmuren nu sneller én beter 
met het unieke ISOVER all-in-one systeem

ISOVER Comfortpanel 32 mét extra zaagsnede maakt 
voorgoed komaf met koudebruggen. Met de hoog-
waardige ISOVER producten maak je in 5 stappen een 
perfect luchtdicht geïsoleerde binnenmuur met bo-
vendien 50 jaar garantie op het Vario® assortiment. 
Daarbij kom je ook nog eens in aanmerking voor de 
isolatiepremie*. Surf voor meer info en voorwaarden 
naar www.isover.be/binnenisolatie.

*Vlaanderen €15/m2, Brussel €20/m2, Wallonië €8/m2

Vario® XtraFix

+ + + +

Vario® XtraSafe Vario® XtraTape Vario® XtraFitComfortpanel 32

+

VARIO
®

 System GARANTIE

7421_Ad isolatiepremie_A4 portrait_NL.indd   1 20/04/17   15:49

http://www.mijnbenovatie.be/
http://magenta.be/
http://www.isover.be/
http://www.isover.be/binnenisolatie


Energiescore bestaande woning voor de BENOvatie ..........................................................  417 kWh/m²jaar

Energiescore na renovatiefases:

1. Dakisolatie  ......................................................................................................................... 268 kWh/m²jaar
 Nieuw dak: 16 cm minerale wol λ 0,038 W/m.K + 4 cm pir λ 0,038 W/m.K.
 Bestaand dak (was al geïsoleerd met 12 cm minerale wol):
 bijkomend geïsoleerd met 10 cm minerale wol λ 0,038 W/m.K.

2. Muurisolatie  ...................................................................................................................... 158 kWh/m²jaar 
 Achtergevel: 8,2 cm hardschuim λ 0.020 W/m.K.
 Zijgevels: 10 cm minerale wol λ 0,036 W/m.K.

3. Nieuw schrijnwerk in de achterbouw:  ........................................................................ 148 kWh/m²jaar
 beglazing met Ug = 1.1 W/m².K 
 in thermisch onderbroken aluminium profielen.

4. Vloerisolatie  ...................................................................................................................... 127 kWh/m²jaar
 Nieuwe vloer in de achterbouw: 12 cm gespoten pur λ 0,026 W/m.K.
 Bestaande vloer: bij-isolatie met 5 cm gespoten pur λ 0,027 W/m.K.

5. Condensatieketel op aardgas 
 gecombineerd met een zonneboiler ............................................................................ 110 kWh/m²jaar
 van 300 liter (voor verwarming en warm water). 
 De ventilatie gebeurt via een vraaggestuurde 
 mechanische afvoer in de natte ruimtes.

6. Luchtdichting  ..................................................................................................................... 95 kWh/m²jaar

7. Hernieuwbare energie  ..................................................................................................... 82 kWh/m²jaar
 Op het dak aan de straatzijde (zuidoost) liggen 4,7 m² zonnepanelen.
 Voor fotovoltaïsche panelen was er geen plaats.
 

EPC-scoren na BENOvatie .............................................................................................  82 kWh/m²jaar

De energiescore
van Klaar en Floris
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BENOvate right, 
build AIRTIGHT

www.soudalwindowsystem.com
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SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

E-peil 60 = LUCHTDICHT (VER)BOUWEN!
SOUDAL, UW BETROUWBARE PARTNER VOOR LUCHTDICHT BOUWEN.
SWS (Soudal Window System), het professionele venster-‘aansluitsysteem’, is een combinatie van meerdere pro-
ducten die de afdichting verzorgen tussen schrijnwerk en metselwerk. Geschikt voor nieuwbouw, maar uiteraard 
ook bruikbaar voor renovatie én voor alle types schrijnwerk: alu, hout en PVC.
Met Soudatight breidt Soudal z’n assortiment luchtdichtheidsproducten verder uit. Dit vloeibaar, elastisch mem-
braan maakt de meest gebruikelijke aansluitingen en doorvoeren in vloer, wand of plafond gegarandeerd luchtdicht.

VRAAG ERNAAR BIJ UW VAKMAN.

VOORDELEN SOUDATIGHT:
	 Snel en gebruiksklaar

	 Eenvoudig aan te brengen

	 Luchtdicht en dampremmend

	 Blijvend elastisch

	 Goede hechting op de meeste ondergronden, 
zelfs licht vochtige

	 Overpleisterbaar

	 Zeer emissie-arm: EC1+

http://www.mijnbenovatie.be/
http://www.soudalwindowsystem.com/


Premies en subsidies 
voor wie BENOveert
De Vlaamse overheid wil ons meer en 
sneller aan het BENOveren krijgen. 
Daarom introduceert ze dit jaar, bovenop 
de al bestaande premies en subsidies 
voor energiebesparende investeringen, 
drie bijkomende initiatieven die de 
BENOvatiedrempel aanzienlijk verlagen: de 
totaalrenovatiebonus, een vermindering van 
de onroerende voorheffing, en een gratis 
BENOvatiecoach bij collectieve renovatie.

 

Premies via de 
distributienetbeheerders
De Vlaamse overheid kent al jaren energiepre-
mies toe aan gezinnen die in hun huis energie-
zuinige ingrepen doen. De aanvraag en uitkering 
van deze premies verloopt via de distributienet-
beheerders (Eandis en Infrax).

Premie voor dakisolatie
6 euro/m² geplaatst door een aannemer, en 3 
euro/m² als je zelf je dak isoleert. De R-waarde 
(isolatiewaarde) van de isolatie moet minstens 
4,5 m²K/W zijn.

Premie voor spouwmuurisolatie
6 euro/m², de werken moeten worden uitgevoerd 
door een aannemer conform de kwaliteitseisen 
STS 71-1.

Premie voor na-isolatie buitenmuur aan de 
buitenzijde
15 euro/m². De R-waarde van de isolatie moet 
minstens 3,0 m²K/W zijn en de werken moeten 
worden uitgevoerd door een aannemer

Premie voor muurisolatie aan de 
binnenzijde
Deze premie is nieuw. Dit jaar kan je voor het 
eerst een premie van 15 euro/m² krijgen voor 

muurisolatie aan de binnenzijde. De R-waarde 
moet minstens 2,0 m²K/W zijn, en de werken 
uitgevoerd door een aannemer moeten worden 
begeleid door een architect met controle op de 
uitvoering van de werken, ofwel moet er worden 
gewerkt met een aannemer die beschikt over 
een certificaat van bekwaamheid of een certifi-
caat van bekwaamheid als aspirant.

Premie voor beglazing
10 euro/m² voor glas met een U-waarde (warm-
tedoorgangscoëfficiënt) van maximaal 1,1 W/
m².K. Op de afstandshouder tussen de glasbla-
den moet via een markering de energieprestatie 
van het glas af te lezen zijn.

Premie voor vloerisolatie op volle grond of 
isolatie van het plafond van een kelder
6 euro/m², uit te voeren door een aannemer, 
de R-waarde van de isolatie moest minstens 2,0 
m²K/W bedragen.
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Premie voor zonneboiler
— Van 1/1/2017 tot 30/6/2017: 550 euro/m², 

maximum 2.750 euro en maximum 40% van 
de factuur.

— Vanaf 1/7/2017: idem + de aannemer moet 
beschikken over een certificaat van be-
kwaamheid.

Premie voor warmtepomp
— Van 1/1/2017 tot 30/6/2017: 4.000 euro voor 

een geothermische warmtepomp, 1.500 euro 
voor een lucht/water-warmtepomp, 800 euro 
voor een hybride lucht/water-warmtepomp 
en 300 euro voor een lucht/luchtwarmte-
pomp, telkens maximum 40% van het factuur-
bedrag. De premie kan worden verdubbeld 
als de warmtepomp een elektrische verwar-
ming vervangt of wordt geplaatst in een ge-
bied waar er geen aansluiting op het aard-
gasnet mogelijk is. De warmtepomp moet 
beschikken over een productlabel volgens 
de Ecodesignverordening: minstens A++-la-
bel voor een geothermische warmtepomp 
en minstens A+-label voor een niet-geother-
mische warmtepomp. De warmtepomp mag 
niet gebruikt worden voor actieve koeling.

— Vanaf 1/7/2017: idem + de aannemer moet 
beschikken over een certificaat van be-
kwaamheid.

Premies voor specifieke doelgroepen in 
2017
— Ten opzichte van de gewone doelgroep wor-

den de premies voor ‘beschermde afnemers’ 
voor de isolatie van buitenmuren, binnenmu-
ren en vloer verdubbeld. De totaalrenovatie-
bonus stijgt met 50%. Voor een zonneboiler 
en warmtepomp verhoogt de premie met 
20%, voor dakisolatie bedraagt de premie 
maximaal 10,5 euro per m² en voor spouw-
muurisolatie 9 euro per m². Voor nieuw ge-
plaatste beglazing krijgen beschermde afne-
mers een premie van 56 euro per m².

— Voor de plaatsing van een condensatieketel 
ter vervanging van een verouderde verwar-
mingsinstallatie bedraagt de premie voor be-
schermde afnemers 1.800 euro (in 2016 was 
dat 800 euro).

— Verhuurders die hun woning energiezuinig 
maken krijgen extra stimuli. Naast de sociale 
dakisolatiepremie komen ze nu ook in aan-
merking voor een sociale isolatiepremie voor 
spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas.
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De woonlening is een hypothecair krediet met een onroerende bestemming.

da’s simpel

een woonlening met 
ruimte om goed te leven

bestel nu 
uw gratis 
bouwgids

op axabank.be/meerruimte
bij uw kredietmakelaar 
of AXA bankagent
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Nieuw: 
totaalrenovatiebonus

1

2

3

4

5

6

7
Nog minstens 30 m² dak

ongeïsoleerd ?
Gebruik isolatiemateriaal van

minstens Rd = 4,5 m²K/W !

Nog minstens 30 m² gevels
te isoleren ?

Isoleer langs buiten (Rd ≥ 3), via de 
spouw van minstens 5 cm (λ ≤ 0,065)

of via binnen (Rd ≥ 2) !

Nog minstens 30 m² vloer
ongeïsoleerd ?

Isoleer met isolatiemateriaal van
minstens Rd=2,0 m²K/W !

Nog minstens 5 m² raam
te vervangen ?

Plaats hoogrendementsglas
van hoogstens U = 1,1 W/m²K !

Wil je een gezond huis en voldoende comfort ?
Plaats een ventilatiesysteem om verse buitenlucht aan en vuile 
binnenlucht af te voeren !

Wil je je huis milieuvriendelijk verwarmen ?
Plaats een warmtepomp !

Wil je zonnewarmte gebruiken om je te wassen ?
Plaats een zonneboiler !

3 4 5 6 7
investeringen investeringen investeringen investeringen investeringen

1250 € 1750 € 2750 € 3750 € 4750 €

In de plaats van een combipremie (daarmee 
kreeg je vroeger een extra premie bij de gelijk-
tijdige investering in muurisolatie en de plaat-
sing van nieuwe ramen) is er nu een totaalre-
novatiebonus. Met deze premie wil de overheid 
eigenaars stimuleren om hun woning op een 
systematische en allesomvattende manier ener-
giezuiniger te maken.

Om aanspraak te maken op de totaalrenovatie-
bonus moet je binnen de vijf jaar investeren in 
drie of meer van de zeven volgende energiebe-
sparende ingrepen:
— dak- of zolderisolatie (minstens 30 m²)
— muurisolatie (aan de buitenkant, aan de bin-

nenkant of in de spouw – minstens 30 m²)
— vloerisolatie (minstens 30 m²)
— nieuwe beglazing
— zonneboiler
— warmtepomp
— ventilatiesysteem.
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De woonlening is een hypothecair krediet met een onroerende bestemming.

da’s simpel

een woonlening met 
ruimte om goed te leven

bestel nu 
uw gratis 
bouwgids

op axabank.be/meerruimte
bij uw kredietmakelaar 
of AXA bankagent
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De totaalrenovatiebonus komt bovenop de indi-
viduele premies die je via je distributienetbeheer-
der krijgt voor deze ingrepen. Het bedrag hangt 
af van het aantal werken dat je laat uitvoeren. 
Wie binnen de vijf jaar drie ingrepen combineert, 
krijgt bovenop de individuele premies een bonus 
van 1.250 euro. Per bijkomende investering stijgt 
de bonus: 1.750 euro voor vier ingrepen, 2.750 
euro voor vijf, en 3.750 euro voor zes. Voor alle 
zeven de ingrepen loopt de extra premie op tot 
4.750 euro. Voor renovaties in een appartement 
krijg je de helft van deze bedragen.

Belangrijke voorwaarde om de totaalrenovatie-
bonus te krijgen, is dat de volledige woning ge-
isoleerd is conform de minimale isolatie-eisen 
voor het krijgen van een aparte premie voor dak, 
vloer, muur en beglazing. Om voor de bonus in 
aanmerking te komen, moeten dus het volledige 
dak, alle muren, alle vloeren en alle beglazing vol-
doende zijn geïsoleerd.

Nieuw belastingvoordeel: 
verlaging onroerende 
voorheffing voor IER
In de plaats van de belastingvermindering voor 
dakisolatie is er op Vlaams niveau een nieuw be-
lastingvoordeel gekomen: wie zijn huis voldoen-
de energiezuinig maakt, betaalt minder onroe-
rende voorheffing.

Concreet: wie sinds 1/10/2016 een bouwaan-
vraag voor een ingrijpende energetische renova-
tie (IER) heeft ingediend en op het einde van de 
rit een E-peil van maximaal E90 kan voorleggen, 
krijgt vijf jaar lang 50% korting. Zakt het E-peil 
naar E60, dan is vijf jaar lang helemaal geen on-
roerende voorheffing verschuldigd.

Een ‘ingrijpende energetische renovatie’ is een 
renovatie waarbij de technische installaties vol-
ledig worden vervangen en minstens 75% van de 
buitenschil (de buitenkant van een woning) wordt 
(na)geïsoleerd. Hoe beter het isolatieniveau van 
een huis, hoe energiezuiniger het is, en hoe lager 
het E-peil (de energieprestatie).

 Renovatiepremie
Eigenaars met een lager of gemiddeld inkomen 
en eigenaars (zonder inkomensgrens) die verhu-
ren aan een sociaal verhuurkantoor en die hun 
huis renoveren, kunnen een renovatiepremie 
van maximaal 10.000 euro aanvragen. De uitbe-
taling van de renovatiepremie wordt verdeeld 
over twee aanvragen, met een tussentijd van 
minstens één jaar en maximaal 2 jaar.

De leeftijdgrens van een woning waarvoor de re-
novatiepremie kan worden aangevraagd, is dit 
jaar gestegen: sinds 1 januari 2017 moet een ge-
bouw minstens 30 jaar oud zijn (in 2016 was dat 
25 jaar). 

Wie al voor 1 januari 2017 een eerste aanvraag 
heeft ingediend voor een woning van minstens 
25 jaar oud, kan voor diezelfde woning nog een 
tweede aanvraag doen.

De inkomensgrenzen gingen iets naar boven. Dit 
jaar komt het plafond op 42.090 euro voor een 
alleenstaande, en 60.120 euro voor alleenstaan-
den met één persoon ten laste of voor gehuwden 
en samenwonenden. Per bijkomende persoon 
ten laste mag er 3.370 euro worden bijgeteld. Er 
wordt gekeken naar het inkomen van twee jaar 
geleden, dus 2015.
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Ook nieuw: 
projectbegeleiding bij 
collectieve renovatie
Overtuig minstens 9 andere eigenaars in je straat 
of gemeente om gezamenlijk een of meer BENO-
vatiewerken uit te voeren. Wanneer de eigenaars 
van 10 woningen investeren in minstens één 
van de volgende BENOvatiewerken: dakisolatie, 
muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbe-
glazing, zonneboiler, warmtepomp of een venti-
latiesysteem, geeft een projectbegeleider gratis 
ondersteuning.

Deze coach neemt je een hele rits taken uit han-
den: de energetische doorlichting van je woning, 
het zoeken van aannemers, de werfopvolging, 
het plan van aanpak, en ook het totaalplaatje van 
de renovatie. Hij zal er dus bijvoorbeeld op letten 
dat de dakisolatie perfect aansluit op de later te 
plaatsen muurisolatie. Hij zal tevens instaan voor 
het opmaken van de meetstaat en je administra-
tieve ondersteuning geven bij premieaanvragen 

en de financiering van de werken. Dat alles zal 
ertoe leiden dat je BENOvatiewerken efficiënter, 
vlotter en kwaliteitsvlotter worden uitgevoerd. 
Als je bijvoorbeeld samen met andere buren 
een stelling laat plaatsen, of collectief een afval-
container huurt, zullen je BENOvatiewerken ook 
goedkoper zijn.

Voor zijn werk krijgt de projectbegeleider van de 
Vlaamse Regering – via de distributienetbeheer-
ders Eandis en Infrax – een ‘premie voor collec-
tieve renovatieprojecten’, ook ‘burenpremie’ 
genoemd. Deze premie bedraagt 400 euro per 
woning of wooneenheid.

Meer info over premies en subsidies vind je op: 
www.energiesparen.be
www.mijnBENOvatie.be
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MEER DAGLICHT / MEER FRISSE LUCHT / MEER COMFORT

Ontdek de meerwaarde
van méér dakvensters.

“Ik hou van zonlicht én gezonde lucht. 
Voor mijn home o�  ce wil ik ze allebei. 
Zonder compromissen.”

VOOR

Meer
inspiratie?
velux.be
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Gewoon renoveren? 
Wie verstandig is, ‘BENOveert’: renoveert beter. 

Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties. En ook grondiger: goed gepland 
en met deskundig advies.

 
Door te BENOveren bewijs je niet alleen het milieu een grote dienst. Je geniet van een aanzienlijk  

lagere energiefactuur, van merkbaar meer wooncomfort en je zorgt voor een toekomstbestendig huis  
dat veel meer waard is. 

Ontdek er alles over op www.energiesparen.be/ikBENOveer.

www.energiesparen.be/ikBENOveer

http://www.energiesparen.be/ikBENOveer
http://www.energiesparen.be/ikBENOveer


Vlaamse overheid lanceert
Ik BENOveer-campagne 

Door te BENOveren – met de B van ‘beter’ 
– bewijs je niet alleen het milieu een 
grote dienst. Je geniet van een aanzienlijk 
lagere energiefactuur, van merkbaar 
meer wooncomfort en je zorgt voor een 
toekomstbestendig huis dat veel meer waard 
is. Dat beseffen ook de 4 bekende Vlamingen 
die de hoofdrol spelen in de sensibiliserende
‘Ik BENOveer’-campagne die het Vlaams
Energieagentschap (VEA) lanceerde.

Waarom BENOveer jij?
BENOveren in plaats van ‘gewoon te renove-
ren’ heeft niets dan voordelen voor de kandi-
daat-renoveerder. Maar de emotionele moti-
vatie om aan het BENOveren te slaan, is voor 
iedereen anders. Vijftigers hechten veelal het 
meest belang aan het esthetische karakter en 
de waardevastheid van een woning, terwijl jon-
gere mensen eerder BENOveren om energie te 
besparen of om hun wooncomfort te verhogen. 
Wie milieubewust is en aan de toekomstige ge-
neraties denkt, zal dan weer BENOveren om zijn 
CO2-uitstoot te beperken. Om het groot publiek 
bewust te maken van het belang van BENOveren 
en om in te spelen op die verschillende mogelijke 
motieven, lanceert het VEA de sensibiliserende 
communicatiecampagne ‘Ik BENOveer’. Hierin 
geven bekende Vlamingen Filip Deslee, Leonie 
Gysel, Jan Hautekiet en Ivo Mechels het goede 
BENOveer-voorbeeld. Elk met hun eigen BENO-
vatie-argumenten. 

Lagere energiefactuur
Niemand gooit graag geld door ramen, deuren, 
muren, daken en vloeren. Dat is nochtans precies 
wat we doen in een woning die niet voldoende is
geïsoleerd en die niet op de juiste manier wordt 
verwarmd en geventileerd. Als je BENOveert, legt 
directeur van Test-Aankoop Ivo Mechels in de ‘Ik 
BENOveer’-campagne uit, verbruik je niet langer 
onnodig veel energie. Bovendien krijg je van de 
overheid heel wat financiële stimuli: premies en
subsidies via de netbeheerder, een totaalrenova-
tiebonus, een vermindering van de onroerende 
voorheffing, de gratis begeleiding door een pro-
jectbegeleider in het kader van de burenpremie, 
goedkope energieleningen… 

Meer wooncomfort
BENOveren is niet alleen goed voor je energie-
factuur, maar ook voor jezelf en je gezin, weet 
zangers Leonie Gysel. In een geBENOveerd huis 
is het immers veel prettiger wonen. De constante 
temperaturen verhogen je comfortgevoel, je hebt 
geen hinder van tocht, de wanden en vloeren 
voelen warmer aan in de winter, en in de zomer 
heb je geen last van oververhitting. Een BENO-
vatie is een ideale gelegenheid om ook de venti-
latie te optimaliseren of het gebruiksgemak, de 
veiligheid en de toegankelijkheid van je woning 
te verbeteren. Zo kan je op latere leeftijd langer 
thuis blijven wonen, en nog lang genieten van de 
vele voordelen die je geBENOveerde woning je te
bieden heeft. 

Volg jouw ideale BENOvatietraject op www.mijnBENOvatie.be 45

http://www.mijnbenovatie.be/


Hogere vastgoedwaarde
Interieurarchitect Filip Deslee weet als geen an-
der dat je woning je ultieme visitekaartje is. Zo-
wel vanbuiten als vanbinnen. Wanneer je bij je 
BENOvatie de isolatiewerken combineert met 
een nieuwe gevelbekleding of een nieuw dak, 
dan oogt je woning veel aantrekkelijker. Wan-
neer je ook binnenshuis aandacht besteedt aan 
de juiste afwerkingsmaterialen, heb je een huis 
dat je esthetisch perfect op het lijf geschreven is.
Dat is prettig voor jezelf, maar ook voor je porte-
monnee. Door te BENOveren zorg je er immers
voor dat je woning in marktwaarde stijgt en in 
de toekomst haar waarde behoudt. Voor een ge-
BENOveerd huis krijg je een veel betere prijs als 
je het verkoopt of verhuurt omdat het er beter 
uitziet én omdat je perfect in regel bent met de 
energieprestatie-eisen. 

Minder CO2-uitstoot
Radiopresentator en muzikant Jan Hautekiet wijst 
er de Vlaming op dat je het milieu en de toekom-
stige generaties een grote dienst bewijst door te 
BENOveren. Meer dan de helft van onze huizen 
dateert van voor 1970, toen woningen nog he-
lemaal niet werden geïsoleerd. Deze woningen 
zijn een van de oorzaken van het feit dat we zo-
veel CO2 uitstoten. In een goed geïsoleerde en 
luchtdichte woning daalt de energievraag dras-
tisch, wat resulteert in een lagere CO2-uitstoot. 
Wanneer je voor ruimteverwarming en het ver-
warmen van sanitair water een beroep doet op 
hernieuwbare energie, reduceer je je ecologische 
voetafdruk tot een absoluut minimum.
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Meer info
www.energiesparen.be/ikBENOveer
www.facebook.com/ikBENOveer
www.twitter.com/ikBENOveer

http://www.energiesparen.be/ikBENOveer
http://www.facebook.com/ikBENOveer
http://www.twitter.com/ikBENOveer
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NATURALLY FEELING GOOD...

Maak van je BENOvatie een gezonde thuis waar het 
aangenaam vertoeven is. Ontdek de slimme en energiezuinige 
ventilatieoplossingen van Renson® die voor gezonde lucht 
in huis zorgen. 

Leef gezond, woon gezond

NATURALLY FEELING GOOD...

Bezoek www.renson-ventilation.be 
en vraag jouw gratis brochure aan.

Benovatie_A4_0417.indd   1 9/05/17   16:07

http://www.renson-ventilation.be/


http://www.mijnbenovatie.be/
http://www.mijnbenovatie.be/
http://www.benovatie.be/

