
Infoavond ‘Verhuur jouw woning 
zonder zorgen’



Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Bob D’Haeseleer, schepen van huisvesting van stad Eeklo

• Het conformiteitsattest als kwaliteitslabel en de normen inzake energiebesparing 
(Mevr. Liesbet Van Crombrugge, beleidsmedewerker Woonwijzer Meetjesland)

• Energiebesparende maatregelen in uw opbrengstenwoning? Premies en 
steunmaatregelen (Mevr. Vicky Roegiers, woonadviseur Woonwijzer Meetjesland)

• Verhoogde tegemoetkomingen en begeleidingsmogelijkheden inzake 
energiebesparende maatregelen voor verhuurders (Dhr. Tony Van den Hende, 
energieadviseur SOM vzw)

• De Vlaamse energielening (Mevr. An Heyerick, stafmedewerker Veneco)

• Verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor, iets voor u? (Mevr. Ilse Baert, coördinator 
Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland)
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Klik om de stijl te bewerken

Het conformiteitsattest als 
kwaliteitslabel en de normen inzake 
energiebesparing

Liesbet Van Crombrugge – 8 november 2017



Kwaliteitsvol verhuren 

Inleiding 

Minimale kwaliteitsvereisten en de normen 
inzake energiebesparing

Het conformiteitsattest als kwaliteitslabel



Inleiding 

Grondwet, artikel 23
Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting

Woninghuurwet, artikel 2
Woning moet op datum afsluiten huurcontract voldoen 
aan elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid 
en bewoonbaarheid. 

Vlaamse Wooncode, artikel 3
Iedereen heeft recht op menswaardig wonen
Aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een 
behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs 
en met woonzekerheid



Inleiding

Vlaamse Wooncode vormt basis 

Technisch verslag: checklist voor beoordelen 
van de woning 

Zelfstandige woningen
Kamers
Kamers voor seizoenarbeiders 



Inleiding 

Voorbeeld technisch verslag



Minimale kwaliteitsvereisten en de normen 
inzake energiebesparing

Geen risico voor de gezondheid en veiligheid van de bewoner

Minimaal comfort voor de bewoner

Geen risico voor de gezondheid en veiligheid van de omgeving

Bezettingsnorm

Rookmeldersverplichting 

Dakisolatienorm 

Dubbelglasnorm



Minimale kwaliteitsvereisten
Gezondheid en veiligheid van de bewoner

Stabiliteit 

.



Minimale kwaliteitsvereisten
Gezondheid en veiligheid van de bewoner

Elektrische installatie

Vocht



Minimale kwaliteitsvereisten
Gezondheid en veiligheid van de bewoner

Verwarming en ventilatie



Minimale kwaliteitsvereisten
Minimaal comfort voor de bewoner

Schrijnwerk
zonder gebreken 

Verwarmbare
badkamerfunctie

Toilet in of aan de 
woning

Vaste verwarming 
voor leefruimte

Toilet is niet afgescheiden 
van keuken



Minimale kwaliteitsvereisten
Minimaal comfort voor de bewoner



Minimale kwaliteitsvereisten
Gezondheid en veiligheid van de omgeving



Minimale kwaliteitsvereisten
Bezettingsnorm 

Netto‐vloeroppervlakte
min. oppervlakte lokalen = 4m²
min. hoogte lokalen = 2,20m
Leefkamer + Slaapkamer(s) + Keuken = min. 18m²
Een leefkamer van minstens 8m² + open keuken geldt 
sinds 01/10/2016 als 2 woonlokalen 



Minimale kwaliteitsvereisten
Rookmeldersverplichting 

Verplicht voor alle private en sociale huurwoningen
Gefaseerde invoering

Alle nieuwe contracten vanaf 01/01/2013
Bestaande contracten

Ouderdom huurwoning Rookmelders verplicht vanaf

Gebouwd voor 1945 01/01/2016

Gebouwd vanaf 1945 01/01/2019



Normen inzake energiebesparing
Dakisolatienorm

Voor alle zelfstandige woningen in het Vlaamse 
gewest
R‐waarde: 0,75m²K/W
Sinds 01/01/2015 opgenomen bij 
woningcontroles van huurwoningen

Periode Strafpunten 
daken <16m²

Strafpunten daken > 
16m²

01/01/2015 tem 31/12/2017 1 3

01/01/2018 tem 31/12/2019 3 9

Vanaf 01/01/2020 9 15



Normen inzake energiebesparing
Dubbelglasnorm

NIEUW: dubbelglasnorm in elke woning vanaf 2020! 

Gefaseerde invoering
Niet algemeen (1 raam met enkele beglazing) vs algemeen 
(meerdere ramen met enkele beglazing)

Niet algemeen Algemeen

Vanaf 01/01/2020 3 strafpunten 9 strafpunten

Vanaf 01/01/2023 9 strafpunten 15 strafpunten 



Normen inzake energiebesparing
Dubbelglasnorm

Dubbelglas ≠ hoogrendementsglas
Hoogrendementsbeglazing (1,0 of 1,1‐glas) isoleert twee tot 
drie keer beter dan gewoon dubbel glas en vier tot vijf keer 
beter dan enkel glas.  

Hoogrendementsglas heeft een dun isolerend metaallaagje 
aan de binnenzijde van een van de glasplaten en de spouw 
kan gevuld zijn met een edelgas (vb. argon) in plaats van 
lucht bij dubbelglas



Het conformiteitsattest als kwaliteitslabel

Kwaliteitsverbetering in de praktijk 

Het conformiteitsattest (CA)



Het conformiteitsattest als kwaliteitslabel 
Kwaliteitsverbetering in de praktijk

Stappenplan 

Instrumenten 

Cijfers uit de praktijk



Aanmelding  

 

– 

 

Plaatsbezoek voor kwaliteitsonderzoek 

 

 

 

(beschrijvend) verslag 

De woning voldoet aan de 
normen 

De woning voldoet niet 
aan de normen 

Conformiteitsattest kan 
afgeleverd worden 

Aanpak op maat 



Kwaliteitsverbetering in de praktijk
Aanpak op maat

Aard van de gebreken

Bereidheid van verhuurder om herstellingen 
uit te voeren

Ernst van de risico’s voor 
veiligheid/gezondheid? 



Sociaal advies (huurwetgeving, premies)
Technisch advies (normen, nodige 
werkzaamheden)
Sociaal Verhuurkantoor (zie komende presentatie)
Vredegerecht 
Administratieve procedure 
Artikel 135 nieuwe gemeentewet
Strafrechtelijke procedure  
Sociaal beheersrecht

Kwaliteitsverbetering in de praktijk
Aanpak op maat ‐ instrumenten



Kwaliteitsverbetering in de praktijk
Instrumenten

Administratieve procedure
Ongeschikt en onbewoonbaarheid
Procedure

Vraag aan gemeente 
Vooronderzoek Woonwijzer Meetjesland
Adviesvraag aan Wonen‐Vlaanderen
Onderzoek Wonen‐Vlaanderen
Advies naar gemeente

Geschikt (< 15 punten)
Ongeschikt (≥ 15 punten)
Onbewoonbaar (veiligheids‐ en gezondheidsrisico’s) 



Kwaliteitsverbetering in de praktijk
Instrumenten – stad Eeklo (ontvoogd)

Administratieve procedure
Ongeschikt en onbewoonbaarheid
Procedure

Vraag aan gemeente 
Onderzoek Woonwijzer Meetjesland
Advies naar gemeente

Geschikt (< 15 punten)
Ongeschikt (≥ 15 punten)
Onbewoonbaar (veiligheids‐ en 
gezondheidsrisico’s) 



Kwaliteitsverbetering in de praktijk
Instrumenten

Administratieve procedure (vervolg) 
Hoorplicht (mondeling/schriftelijk)
Besluit 
Beroep tegen beslissing – binnen de maand 

Verder verhuren/ter beschikking stellen/ te huur 
stellen van ongeschikte/onbewoonbare woning is 
strafbaar 



Kwaliteitsverbetering in de praktijk
Instrumenten

Opname in inventaris, heffing na 1 jaar 

Besluit houdt geen ontbinding van het 
huurcontract in! 



Kwaliteitsverbetering in de praktijk
Enkele cijfers

Cijfers Werkingsgebied Woonwijzer Meetjesland:
Totaal aantal woningonderzoeken door Woonwijzer 
Meetjesland op 1 jaar
Totaal aantal onderzoeken en adviezen door 
Wonen‐Vlaanderen ifv administratieve procedure
Totaal aantal besluiten ifv administratieve 
procedure



Het conformiteitsattest, ook voor uw woning?!

Conformiteitsattest
Geeft aan dat de woning < 15 punten scoort en 
geen veiligheids‐ en gezondheidsrisico’s vertoont
Vermeldt de maximale woningbezetting

Vrijwillig vs verplicht

In sommige gemeenten betalend, in andere gratis



Het conformiteitsattest in stad Eeklo

Betalend
Geldigheidsduur(*)

10 jaar: 0 t.e.m. 8 strafpunten 
5 jaar: 9 t.e.m. 14 strafpunten
3 jaar: 3 of meer strafpunten voor gebreken mbt
vocht (geen condenserend vocht)

Kwaliteitslabel

(*) Ook van toepassing in de gemeenten Maldegem, Nevele, 
Wachtebeke en Zomergem. Overige gemeenten: 
geldigheidsduur van 10 jaar
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Premies en steunmaatregelen
voor verhuurders
Vicky Roegiers‐ 8/11/2017



Steunmaatregelen van…

Federale overheid
Vlaamse overheid
Provincie
Gemeente/stad
Eandis



Steunmaatregelen met het doel om…

Woonkwaliteit te verbeteren 
(renovatiepremie, verbeteringspremie,…)

Energie te besparen 
(dakisolatie, hoogrendementsglas,…)



Premies en steunmaatregelen
INHOUD

Premies en steun voor alle verhuurders
Premies en steun onder voorwaarden
Steun aan huurders
Dienstverlening aan verhuurders



Premies en steun voor alle verhuurders
EANDIS

Premies distributienetbeheerder Eandis
Gericht op energiebesparende investeringen

Bestaande woning of appartement
(Vóór 1/1/2006 aangesloten op elektriciteitsnet)

Isolatie
Verwarming
Warm water

Nieuwbouw



Premies en steun voor alle verhuurders
EANDIS – bestaande woning/appartement

Dakisolatie
R‐waarde min. 4,5 m² K/W 

3 euro/m² (doe‐het‐zelfver)
6 euro/m² (via aannemer)



Buitenmuurisolatie
Spouwmuur: lambdawaarde max. 0,065

spouwdikte min. 5cm
conform STS‐71
6 euro/m²

Buitenmuur: R‐waarde min. 3 m² K/W
 15 euro/m² 

Binnenmuur:  R‐waarde min. 2 m² K/W
 15 euro/m²

Verplicht met aannemer werken!

Premies en steun voor alle verhuurders
EANDIS – bestaande woning/appartement



Hoogrendementsglas
U‐waarde max. 1,1
 10 euro/m²

Verplicht met aannemer werken!

Premies en steun voor alle verhuurders
EANDIS – bestaande woning/appartement



Vloer‐ en keldervloerisolatie
R‐waarde min. 2m² K/W
 6 euro/m²

Verplicht met aannemer werken !

Premies en steun voor alle verhuurders
EANDIS – bestaande woning/appartement



Verwarming en warm water
Warmtepomp

Afh. Van soort, tussen 300 à 4.000 euro
40% van de factuur

Zonneboiler (sanitair warm water en eventueel 
woningverwarming)

€ 550/m2, max. 2.750 euro
40% van de factuur

Premies en steun voor alle verhuurders
EANDIS – bestaande woning/appartement



Verhoogde premie
Dakisolatie
Muurisolatie
Hoogrendementsglas

Premies en steun voor alle verhuurders
EANDIS – bestaande woning/appartement



Premies en steun voor alle verhuurders
EANDIS – nieuwbouw

Bouwaanvraag E‐peil
Vóór 1/01/2010 Max. E80

Vanaf 1/01/2010 – 31/12/2011 Max. E60

Vanaf 1/01/2012 – 31/12/2013 Max. E50

Vanaf 1/01/2014 – 31/12/2014 Max. E40

Vanaf 1/01/2015 – 31/12/2015 Max. E30

Vanaf 1/01/2016 – 31/12/2016 Max. E20

Vanaf 1/01/2017 Geen premie meer



Kopie van de factuur
Facturen mogen max. 1 jaar oud zijn
Premie wordt uitbetaald via overschrijving

Premies en steun voor alle verhuurders
EANDIS – aanvraag



Vanaf 3 investeringen met factuur vanaf 2017
geldig voor dak‐, muur‐, of vloerisolatie (min. ≥ 30m²), HR‐glas (min. ≥ 5m²), 

warmtepomp, zonneboiler en ventilatiesysteem

Premies en steun voor alle verhuurders
BONUS ‐ benoveren

Bonus na Woning
Beschermde 
afnemers

Appartement
Beschermde 
afnemers

3 investeringen 1.250 EUR 2.500 EUR 625 EUR 1.250 EUR

4 investeringen 1.750 EUR 3.500 EUR 875 EUR 1.750 EUR

5 investeringen + EPC 2.750 EUR 5.500 EUR 1.375 EUR 2.750 EUR

6 investeringen 3.750 EUR 7.500 EUR 1.875 EUR 3.750 EUR

7 investeringen 4.750 EUR 9.500 EUR 2.375 EUR 4.750 EUR



Verlaagd BTW‐tarief
voor renovaties

Premies en steun voor alle verhuurders
BELASTINGSVOORDELEN



Enkel voor verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor:

RENOVATIEPREMIE

Voorwaarden
Min. 2.500 euro (excl. BTW) aan kosten per categorie
Woning min. 30 jaar oud

Premie
20% of 30% van aanvaard factuurbedrag
Max. premiebedrag van 2.500 euro of 3.333 euro per 
categorie – max. 10.000 euro voor de 4 categorieën

Premies en steun onder voorwaarden
Voor renovatie‐ en verbeteringswerken



Structurele elementen en vervanging trap
Dakwerken
Buitenschrijnwerk
Technische installaties

Centrale verwarming (max. 7 500 EUR)

Elektriciteit (max. 3 750 EUR)

Sanitair (max. 3 750 EUR)

Premies en steun onder voorwaarden
Voor renovatie‐ en verbeteringswerken



Enkel voor verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor: 

VERBETERINGSPREMIE

Voorwaarden
Max. inkomen van 60.120 euro
Woning min. 25 jaar oud

Premie
Vast premiebedrag per bouwonderdeel

Premies en steun onder voorwaarden
Voor renovatie‐ en verbeteringswerken



Dakwerken  1.250 EUR

Nieuwe ramen/deuren/rolluiken   1.250 EUR

Installeren sanitair (badkamer, wc)   750 EUR

Vernieuwing van elektriciteit  750 EUR

Gevelwerken   1.500 EUR

Bestrijden optrekkend grondvocht   750 EUR

Werken ivm CO‐bestrijding  250 – 1.000 EUR

Premies en steun onder voorwaarden
Voor renovatie‐ en verbeteringswerken



Vermindering onroerende voorheffing
Huursubsidie (Vlaams gewest of OCMW)
Huurwaarborg via OCMW
Budgetbegeleiding, budgetbeheer, 
bewindvoering, collectieve schuldenregeling
…

Premies en steun aan huurders
Niet voor de verhuurder, maar goed om weten



SVK
Vastgoedmakelaar
Woonwijzer Meetjesland
…

Experimenteren?
OF

Hulp zoeken van professionelen?



Woonwijzer Meetjesland

Huurwetgeving
Premies
Regelgeving
Technische vragen (bij energiebesparende 
investeringen, renovaties, 
materiaalgebruik,…)
…



Woonwijzer Meetjesland

Info en advies via:
Wooninfopunt in uw gemeente
Via 09 378 61 70 tijdens kantooruren of
telefonisch bij de adviseur in een 
wooninfopunt
Via info@woonwijzermeetjesland.be
Via www.woonwijzermeetjesland.be
Via huisbezoek voor technische vragen



Gemeentelijke wooninfopunten
Aalter di 16 – 19u  woe  8.30 – 10.30u
Assenede di 8.30 – 11.30u

Boekhoute elke 1e vrij 10 – 11.30u

Eeklo ma 15.30 – 17.30u di 15 – 18u
do 9 – 12u en 13.30 – 17u

Kaprijke woe 10 – 12u
Knesselare do 17 – 19u

Ursel woe 11 – 12u 

Maldegem do 9 – 12u
1e en 3e ma 18 – 20u  elke 1e zat 10 – 12u

Nevele di 16‐19u
Sint‐ Laureins 14 – 16u
Waarschoot woe 14 – 16u 
Wachtebeke ma 16.30‐18.30u
Zomergem di 9 – 12u 
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steunmaatregelen (Mevr. Vicky Roegiers, woonadviseur Woonwijzer Meetjesland)

• Verhoogde tegemoetkomingen en begeleidingsmogelijkheden inzake 
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Infoavond voor verhuurders Eeklo 08.11.2017





Wie is SOM vzw?

 Energiesnoeibedrijf
• Voeren energiescans uit in het Meetjesland en Leie-Schelde

• Wij gaan ter plaatse en geven tips om energie te besparen. 
Wij plaatsen kleine energiebesparende maatregelen zoals 
spaarlampen, spaardouchekoppen, …

• Wij bekijken de woning en stellen de aanwezigheid van 
isolatie vast. (dakisolatie, muurisolatie, dubbele beglazing)

 Projectpromotor
• Begeleiden eigenaars en huurders voor de VERHOOGDE 

PREMIE = sociale energie-efficiëntie-projecten



Voorwaarden verhoogde premie

Verhuurd op de private huurmarkt

Vòòr 1/1/2006
• Huurwoning dient voor 1/1/2006 aangesloten te zijn op het 

elektriciteitsdistributienet

 Bewoner behoort tot volgende doelgroepen



Doelgroepen

 Beschermde afnemers
 Bewoners opgeroepen door de LAC
 Bewoners met een actieve budgetmeter
 Bewoners die huren bij een sociaal verhuurkantoor
 Bewoners die behoren tot doelgroep van de Vl-

energielening (o.a. begeleiding OCMW, schuldbemiddeling, 
laag inkomen, verhoogde tegemoetkoming ziekte,..)

 Bewoners met huurprijs van max. 462,74€ per maand
 Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager 

dan of gelijk is aan 30.060 euro.
WORDT DOOR SOM vzw 

NAGEVRAAGD BIJ HUURDER



Bedragen 



Wat doet SOM vzw?

 Begeleiding van de verhuurder en huurder 
• Hulp (indien gewenst) bij het aanvragen en/of vergelijken van 

offertes
• Veelal zorgen eigenaars zelf voor het opvragen van offertes en 

het kiezen van een aannemer. Som vzw kan hulp bieden bij het 
vergelijken van de offertes.

• Som vzw zorgt voor de administratieve begeleiding tijdens 
het traject.

• Begeleiding bij het invullen van het aanvraagformulier voor de 
premies. Dient door eigenaar, huurder en aannemer te worden 
ingevuld.

• Begeleiding en sturen van de facturatie.



Bijzonderheden

 Volgorde is anders!
• Bij de standaard premie van Eandis/Infrax dienen eerst de werken 

uitgevoerd te worden en nadien de premie te worden aangevraagd.
• Bij de verhoogde premie dient er eerst goedkeuring te zijn van 

Eandis/infrax en mogen nadien de werken pas worden uitgevoerd.
 Werken mogen onderdeel zijn van grotere werken!

• Indien blijkt dat er grotere dakwerken nodig zijn dan enkel 
isolatiewerken is er ook recht op de verhoogde premie. Er dient dan 
door de aannemer een aparte factuur te worden opgemaakt voor de 
isolatiewerken. (vb sarking, plat warm dak)

• Indien blijkt dat niet enkel de beglazing wordt vervangen maar ook het 
volledige raam dan is er ook recht op de verhoogde premie. Er dient 
dan door de aannemer een aparte factuur te worden opgemaakt voor 
de beglazing.



Uitvoering dakisolatiewerken

DOOR ENERGIESNOEIERS:
 Mensen uit 

kansengroepen: 
kortgeschoold en 
langdurig werkloos

 Begeleiding en opleiding 
binnen de organisatie

 Erkenning van de overheid 
(Vlaams subsidieagentschap werk & 
sociale economie)



Uitvoering dakisolatiewerken

ISOLATIEPLOEG:
 Drie energiesnoeiers en één 

instructeur
 Opleiding via VDAB en 

KOMOSIE
 Begeleiding op werkvloer 

door instructeur



Uitvoering dakisolatiewerken

EENVOUDIGE 
ISOLATIEWERKEN:

 Hellend dak of zoldervloer
 Kleine voorbereidende 

werken (bv. opruim zolder, 
verhogen houtwerk i.f.v. 
voldoende isolatie)

 Kleine werken ter 
afwerking (bv. zoldervloer 
beloopbaar maken)



Uitvoering dakisolatiewerken

COMPLEXE 
ISOLATIEWERKEN:

 Doorverwijzing naar 
andere isolatie- en 
dakbedrijven

 Bijv. werken dakconstructie, 
plaatsen van onderdak of 
ramen,…

 Bijv. isoleren van platte 
daken, inrichting zolder,…



Contact SOM vzw

 Moeie 16a, 9900 Eeklo
 T. 09 376 71 00
 tony@somvzw.be
 wim@somvzw.be



Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Bob D’Haeseleer, schepen van huisvesting van stad Eeklo

• Het conformiteitsattest als kwaliteitslabel en de normen inzake energiebesparing 
(Mevr. Liesbet Van Crombrugge, beleidsmedewerker Woonwijzer Meetjesland)

• Energiebesparende maatregelen in uw opbrengstenwoning? Premies en 
steunmaatregelen (Mevr. Vicky Roegiers, woonadviseur Woonwijzer Meetjesland)

• Verhoogde tegemoetkomingen en begeleidingsmogelijkheden inzake 
energiebesparende maatregelen voor verhuurders (Dhr. Tony Van den Hende, 
energieadviseur SOM vzw)

• De Vlaamse energielening (Mevr. An Heyerick, stafmedewerker Veneco)

• Verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor, iets voor u? (Mevr. Ilse Baert, coördinator 
Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland)



VLAAMSE  
ENERGIELENING
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De Vlaamse energielening is een initiatief van de Vlaamse overheid. 

 Op deze manier kan u energiebesparende werken financieren en 
tegelijkertijd besparen op uw energiefactuur.

 Deze lening kan u aanvragen bij uw energiehuis

 Vanaf 2019 zullen alleen de priortiaire doelgroep en niet-commerciële 
verenigingen de lening nog kunnen aanvragen.

 Vanaf 2020 is de lening enkel nog voor de prioritaire doelgroep.
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 Maximum te ontlenen bedrag € 15.000

 Maximum terugbetalingstermijn (2%) 8 jaar

 Maximum terugbetalingstermijn (0%) 10 jaar
 Prioritaire doelgroep

 Niet-commerciële instellingen en coöperatieven 1%

 2% lening en verhuur via SVK’s (0%) eind 2018

 0% lening blijft bestaan

1. Wat kan u lenen en met welke terugbetalingstermijn
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 dak – of vloerisolatie

 spouwmuurisolatie

 gevelisolatie

 vloerisolatie

 hoogrendementsbeglazing, -deuren en –poorten 

 zuinige verwarmingsinstallatie

 zonneboiler

 thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdschakeling

 energieaudit (in combinatie met een ander type investering)

 luchtdichting en blowerdoortest 

 energiezuinig ventilatiesysteem

 PV zonnepanelen 

 energieopslagtechnieken en beheersystemen

 energiezuinige huishoudtoestellen

2. Welke werken komen in aanmerking?
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3.  Behoort u of uw huurder(s) tot de prioritaire doelgroep = renteloos

 Uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd met 

€ 3.399,56 per persoon ten laste.

 U krijgt een verhoogde tegemoetkoming (attest ziekteverzekering bijvoegen in kredietaanvraagdossier).

 Uw jaarlijks belastbaar (gezins)inkomen bedraagt niet meer dan € 30.060.

 U verhuurt via een sociaal verhuurkantoor (SVK).

 U ontvangt een tegemoetkoming als gehandicapte.

 U doet een beroep op schuldbemiddeling en u kunt uw verwarmingsfactuur niet betalen. 

 U ontvangt het sociaal tarief bij uw energieleverancier.

 U wordt door het OCMW budgettair of sociaal begeleid omdat u uw rekeningen voor gas en elektriciteit niet         

(meer) kun betalen.
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4.  Hoe vraag ik een Vlaamse energielening aan?

 Aanvraagformulier invullen
• terug te vinden op onze website www.veneco.be

 Volgende documenten zijn verplicht bij elke aanvraag
• kopie identiteitskaart (recto verso) 
• kopie van de reeds ontvangen prijsofferte 
• kopie van de loon – of pensioenfiche(s) van de laatste 3 maanden, indien u werkloos bent 

de fiche(s) van de uitkering.
• kopie van het laatste aanslagbiljet personenbelasting 
• eindafrekening elektriciteit
• eindafrekening aardgas
• facturen over de laatste 12 maanden voor stookolie

 Het aanvraagformulier met bijhorende documenten bezorgt u aan:

Veneco
Panhuisstraat 1
9070 Destelbergen
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5. Verder verloop van uw dossier

 Veneco ontvangt uw aanvraag

 verwerking dossier 4 à 5 weken

 brief met vermelding van beslissing

 ondertekenen van het contract

 uitbetaling na ontvangst van de factuur

 terugbetaling start de maand volgend op de volledige opname van het te lenen bedrag

Let op! Geld lenen kost ook geld. 
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6. Wat kost het u finaal 

2%

Te lenen 
bedrag

Maandelijks 
bedrag op 8 jaar

Totaal 
terugbetaald
bedrag

€ 2.000 € 22,54 € 2.164,24

€ 4.000 € 52,56 € 4.328,47

€ 6.000 € 67,63 € 6.492,67

€ 8.000 € 90,18 € 8.656,86

€ 10.000 € 122,72 € 10.821,14

€ 15.000 € 169,08 € 16.231,67

0%

Te lenen 
bedrag

Maandelijks bedrag 
op 10 jaar

Totaal 
terugbetaald
bedrag

€ 2.000 € 16,67 € 2.000

€ 4.000 € 33,33 € 4.000

€ 6.000 € 50,00 € 6.000

€ 8.000 € 66,67 € 8.000

€ 10.000 € 83,33 € 10.000

€ 15.000 € 125 € 15.000
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7.  Contactgegevens

Voor een vlotte behandeling van uw dossier vragen wij u het ingevulde aanvraagformulier terug te bezorgen op 

bovenstaand adres. Opgelet! De aanvraag gebeurt steeds adhv de offerte.

Bij ondertekening van het contract komen facturen ouder dan 2 maand niet meer in aanmerking.

Veneco

Veronique Vanlaer

Panhuisstraat 1

9070 Destelbergen

tel: 09/218.99.12 – 09/251.22.22

vea@veneco.be – veronique.vanlaer@veneco.be



WWW.VENECO.BE

Panhuisstraat 1
B‐9070 Destelbergen
+32 (0)9 251 22 22
info@veneco.be
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• Het conformiteitsattest als kwaliteitslabel en de normen inzake energiebesparing 
(Mevr. Liesbet Van Crombrugge, beleidsmedewerker Woonwijzer Meetjesland)

• Energiebesparende maatregelen in uw opbrengstenwoning? Premies en 
steunmaatregelen (Mevr. Vicky Roegiers, woonadviseur Woonwijzer Meetjesland)

• Verhoogde tegemoetkomingen en begeleidingsmogelijkheden inzake 
energiebesparende maatregelen voor verhuurders (Dhr. Tony Van den Hende, 
energieadviseur SOM vzw)

• De Vlaamse energielening (Mevr. An Heyerick, stafmedewerker Veneco)

• Verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor, iets voor u? (Mevr. Ilse Baert, coördinator 
Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland)



SVK MEETJESLAND vzw



Verhuren via een sociaal 
verhuurkantoor,
iets voor jou?

SVK Meetjesland 
vzw

2



Opdracht SVK

huren

&

verhuren
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Huren en verhuren

Woningen inhuren op de private 
huurmarkt

en verhuren aan woonbehoeftige 
gezinnen,

aan een redelijke huurprijs

en met aandacht voor 
woonzekerheid / woonkwaliteit

 Socialisering private 
huurmarkt 89



Werkingsgebied
SVK 

Meetjesland 
is actief 

in:

Aalter, 
Assenede, 
Eeklo,

Knesselare,

Maldegem,

Sint-
Laureins,

Wachtebeke,

Zelzate 90



Dienstverlening aan 
eigenaars

• Duidelijk huurcontract

• Administratieve en technische 
ondersteuning

• Zoeken en begeleiden van 
huurders

• Stiptheid van betaling

• Onderhoud van de woning

6



Kwaliteitsvol wonen

• Woningonderzoek voor de inhuring

 Gratis conformiteitsattest

• Technische ondersteuning door het 
SVK

• Opfrissingswerken mogelijk door 
klusjesploeg
 Geen werkuren

• Financiële voordelen bij renovatie 
en bouw

92



Premies

• Renovatiepremie

• VAP: verbeterings- en 
aanpassingspremie

• Premies netbeheerder: isolatie, 
verwarming, sanitair warm water, 
benoveren bonus en verhoogde 
tegemoetkoming : sociaal dakisolatie-, 
beglazing- en spouwmuurisolatieproject

 Zie presentaties Woonwijzer 
Meetjesland en SOM vzw

93



Fiscale voordelen

Voor alle verhuurders:

• Verlaagd BTW-tarief bij renovatie: 6%

Enkel voor verhuurders aan een sociaal 
verhuurkantoor 

• Verlaagd tarief onroerende voorheffing

• 45% van renovatiekost als 
belastingvermindering

• Verlaagd BTW-tarief bij nieuwbouw

94



Fiscale voordelen SVK-
verhuur

Verlaagd tarief onroerende 
voorheffing

1,6% OV ipv 2,5%

Vb. app. 1 slpk. Wachtebeke:

95

Onroerende voorheffing
Private verhuur 449,68 €

SVK-verhuur 287,66 €

verschil 162,02 €/jaar –
13,50€/maand



Fiscale voordelen SVK-
verhuur

Belastingvermindering: 45% vd
renovatiekost

Voorwaarden

• Min. 11.740 € facturen (incl. BTW)

• Werken uitgevoerd door aannemer

• Woning min. 15 jaar oud

• Werken onder verlaagd BTW-tarief

Premie

• 45% (9 jaar x 5%)
met max. van 1170 € per jaar per woning

96



Fiscale voordelen SVK-
verhuur

NIEUW: verlaagd BTW-tarief bij 
nieuwbouw

• Kostprijs nieuwbouw aan 12% BTW ipv 21% BTW

• Voorwaarde: huurcontract van minstens 15 jaar

• Welke werken: 

• dezelfde als diegene die bij renovatie 
tellen voor het verlaagd BTW-tarief van 6%

• Geen diensten, zoals architect en landmeter

97
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onderhandeling: woning in renovatie

ruime oudere woning, 4 slaapkamers

richthuurprijs SVK 463 €

renovatiekost 22.790 €

premies indien verhuring aan SVK:

renovatiepremie 5.886 €

fiscaal voordeel (45%) 8.910 €

dakisolatie* 3.731 €

premievoordeel 18.527 €

* dakisolatiepremie indien geen SVK‐verhuur 2.588 €

financieel renovatievoordeel bij SVK‐verhuur 15.939 €

voordeel op maandbasis (108): 148 €

richthuurprijs + premievoordeel 611 €

Praktijkvoorbeeld



Betaalbaar wonen

Billijke huurprijs
(volgens grootte, kwaliteit en 

ligging pand)

• Zekerheid van betaling 
gedurende

9-jarig huurcontract

• SVK-dienstverlening
99



Eigenaar verhuurt 
zorgeloos

• Stipte betaling van de huurprijs (ook 
bij leegstand)

• Goed onderhouden woning (aflevering in 
oorspronkelijke staat mits normale 
slijtage)

• Administratieve ondersteuning (geen 
zorgen bij opmaak huurcontract, 
plaatsbeschrijving,…)

• Technische ondersteuning 
(kwaliteitsnormen, klusjesploeg,…)

• Financiële voordelen

• Geen risico op gerechtelijke procedures

• Samenwerking met professionele partner100



Getuigenis SVK-
verhuurders

101



Contactgegevens

Ilse Baert

Coördinator
Ilse.baert@svkmeetjesland.be

Delphine Dauwens

Contactpersoon eigenaars
Delphine.dauwens@svkmeetjesland.be
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