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In 2017 verandert er heel wat op vlak van subsidies en voordelen. Zo 

heeft de regering onder meer beslist om de fiscale aftrek voor dakisolatie 

af te schaffen en de energiepremie te verlagen. Daarnaast worden 

nieuwe maatregelen ingevoerd om energiebewuste totaalrenovaties te 

stimuleren. 

De boodschap van Vlaams minister van energie Bart Tommelein is  

duidelijk: “wacht niet langer om uw dak te isoleren”. Maar liefst 26% van 

de energie gaat verloren via het dak. Goede dakisolatie is daarom een 

prioriteit.

In dit dossier vatten wij voor u samen waarom het nu inderdaad het 

ideale moment is om uw dak te laten isoleren.
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®

IS THERM

VOORWOORD

DAKISOLATIE OP HET 
HOOGSTE NIVEAU



FISCALE AFTREK VERDWIJNT DEFINITIEF IN 2017
SNELLE BESLISSERS HEBBEN ER NOG RECHT OP!

ENERGIEPREMIE WORDT VERLAAGD TERWIJL DE 
MINIMALE ISOLATIENORM WORDT VERHOOGD!

Vandaag bedraagt de fiscale aftrek voor dakisolatie 30% van het factuurbedrag (dakisolatie inclusief 

plaatsing) met een maximum van 3.070 €. Dit voordeel verdwijnt definitief in 2017. 

Indien u nog vóór 31/12/2016 een bestelling plaatst én een voorschot betaalt heeft u nog recht op de 

fiscale aftrek. De werken mogen uitgevoerd worden tot eind 2017. Deze overgangsmaatregel is te 

mooi om te laten liggen. De regering hoopt dan ook dat massaal van deze overgangsmaatregel 

gebruik zal worden gemaakt.  

* Door de fiscale aftrek, de energiepremie en de energiebesparing win je op een dak van 120 m² de investering op gemiddeld

   5 jaar terug. Omdat de fiscale aftrek gelimiteerd is tot 3.070 €  zal de terugverdientijd bij grote daken hoger liggen.

Om in 2017 nog te kunnen genieten van een isolatiepremie van Eandis of Infrax van 6 €/m² moet de 

isolatie minimum een Rd-waarde van 4,50 m² K/W hebben. Isotherm
®

 100mm behaalt een Rd-waarde 

van 4,54 m² K/W  en voldoet dus perfect aan de strengere vereisten!  
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VOOR CONTRACTEN 
TOT EIND 2016 

*

GEMIDDELDE 
TERUGVERDIENTIJD

5 JAAR



VERLAAG HET E-PEIL VAN UW WONING EN BETAAL
MINDER OF GEEN ROERENDE VOORHEFFING!

COMBINEER ENERGIEBESPARENDE INGREPEN
EN GENIET VAN DE TOTAALRENOVATIEBONUS

Indien u het energieverbruik van uw woning tot onder een bepaald peil laat zakken krijgt u een 

korting op de onroerende voorheffing. Die reductie geldt voor renovatiewerken waarbij minstens 75% 

van de buitenschil van het huis geïsoleerd wordt.

De regering kijkt naar het zogenaamde E-peil om te bepalen of u recht heeft op zo'n korting. Wie het 

peil kan terugdringen tot E90, krijgt 50% korting. Wie een volledige vrijstelling van de onroerende    

voorheffing wil krijgen, moet het energiepeil terugbrengen tot onder E60. Het voordeel geldt voor de 

eerste vijf jaar na het behalen van het E-peil.

In de plaats van de combipremie komt in 2017 de totaalrenovatiebonus. Als u binnen een periode 

van 5 jaar minstens 3 energiebesparende ingrepen doet ontvangt u 1.250 € bovenop de individuele 

premies. Doet u alle ingrepen (dak-, muur- en vloerisolatie, ramen, warmtepomp, zonneboiler en 

ventilatie) binnen dezelfde periode, dan krijgt u het maximumbedrag van 4.750 €.
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TIP:  Bereken zelf het E-peil van uw woning op www.bouw-energie.be



SPREID UW INVESTERINGSKOSTEN MET DE
ENERGIELENING VAN DE VLAAMSE OVERHEID

NIEUWE BURENPREMIE TOT 400 € VOOR WIE
IN 2017 SAMEN ENERGIEZUINIG RENOVEERT

ONTLEENDE

BEDRAG

10.000 €

15.000 €

Aflossingstabel aan 2% op 8 jaar:

MAANDELIJKSE

TERUGBETALING

112,81 €

169,21 €

TOTALE

TERUGBETALING

10.829,64 €

16.244,46 €

Vanaf 1 januari kan wie samen met anderen zijn woning energiezuiniger maakt, daarvoor een extra 

premie krijgen. Als minstens tien woningen in één gemeente een energierenovatie ondergaan, krijg je 

per woning maximaal 400 € voor de ondersteuning. Alle gemaakte kosten komen in aanmerking: het 

opvragen van offertes, de begeleiding van de werken, de kwaliteitscontrole, het zoeken van de 

aannemer, etc.

In 2017 zult u tot maximum 15.000 € tegen een 

interest van 0% of 2% kunnen lenen bij de 

Vlaamse overheid voor uw energiebewuste 

investeringen. Dit bedrag moet terugbetaald 

worden over een periode van 8 jaar. Dit geeft u 

de mogelijkheid de kosten te spreiden en vanaf 

dag één reeds te genieten van de opbrengst 

van uw investering.
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26% VAN DE WARMTE 
GAAT VERLOREN

VIA HET DAK

*

ISOLEER
EERST UW DAK



OMDAT HET EEN PRIORITEIT IS

OMDAT HET DE WAARDE VAN UW WONING BEPAALT
Dakisolatie heeft vandaag een grote impact op de waardebepaling van een woning. Woningen met 

een slecht geïsoleerd dak krijgen een slechte EPC-score en doen het daarom slecht op de verhuur- 

en verkoopmarkt.

WAAROM NU BESLISSEN OM UW 
DAK TE ISOLEREN ?

Ongeveer 26% van de warmte in uw woning gaat verloren via het dak. Goede dakisolatie is daarom 

onmisbaar! Het zorgt niet alleen voor een aangenaam binnenklimaat, het verlaagt ook meteen uw 

energiefactuur. U verbetert uw wooncomfort en draagt bij aan een beter milieu.
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OMDAT HET SNEL TERUGVERDIEND IS

OMDAT HET TEGEN 2020 VERPLICHT IS

Wie voor eind 2016 nog beslist om zijn dak te isoleren kan in 

2017 nog genieten van de fiscale aftrek in combinatie met 

de energiepremie. Dit zorgt ervoor dat u de investering op  

gemiddeld 5 jaar terugverdient. 

De overheid kent jaarlijks strafpunten toe aan niet of slecht        

geïsoleerde woningen. Tegen 2020 riskeert uw woning zo een 

ongeschiktheidsverklaring. U zult als eigenaar uiteindelijk 

verplicht worden om uw dak te isoleren.



6 FUNCTIES IN ÉÉN SYSTEEM

MEEST EFFICIËNT, HOOGSTE RENDEMENT
Met een λd-waarde van 0,022 W/mK behalen de Isotherm

®
 panelen met minimale dikte de beste 

thermische waarden op de sarking isolatiemarkt. Met Isotherm
®

 creëer je een zolderruimte waar het 

in alle seizoenen heerlijk vertoeven is, fris in de zomer en warm in de winter. 

ISOLATIE ZONDER KOUDEBRUGGEN
De Isotherm

®
 sarking-panelen worden langs de buitenzijde op de kepers of spanten aangebracht. 

Isotherm
®

 vormt zo een ononderbroken isolatieschild, volledig vrij van koudebruggen. Bij renovatie 

maakt  Isotherm
®

 de isolatie mogelijk van reeds afgewerkte zolderruimtes.

WAAROM KIEZEN VOOR
ISOTHERM  DAKISOLATIE ?

De combinatie van alle dakopbouwfasen in één 

daksysteem zorgt voor een vlotte en efficiënte 

plaatsing. Bij renovatie zorgt Isotherm
®

 ervoor 

dat elk dakvlak snel terug gedicht is. Dit is goed 

voor het dak en uw portemonnee. 

Isotherm
®

 sarking bewijst dat dakisolatie tegelijk 

duurzaam, kwalitatief, snel en eenvoudig te 

verwerken en prijsgunstig kan zijn.

®
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LAAT U ADVISEREN DOOR ONZE ERKENDE
DAKWERKERS

IS UW DAK NIET OF 
SLECHT GEÏSOLEERD ? 

GENIET NU NOG VAN 
DE VOORDELEN !

ISOTHERM BENELUX

Bevrijdingslaan 49
2450 Meerhout (België)

T +32 (0)14 75 03 77
M info@isotherm-benelux.be
W www.isotherm-benelux.be

INTERESSANTE LINKS

www.vlaanderen.be
www.eandis.be
www.infrax.be
www.energiesparen.be

Erkende Isotherm
® 

dakwerkers zijn technisch opgeleid en beschikken over de nodige praktijkervaring. 

U kunt bij hen terecht voor professioneel advies en een offerte voor de  renovatie- en isolatiewerken 

aan uw dak. Als klant bekomt u een gedetailleerde premieberekening en energiestudie zodat u zich 

een goed beeld kunt vormen van uw investering en de terugverdientijd ervan.


