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Infoavond ‘Verhuur jouw woning 
zonder zorgen’

Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Filip Liebaut, schepen voor huisvesting en woonkwaliteit

• Kwaliteitsvoorwaarden woningen – het conformiteitsattest: Mevr. Natascha Rogiers, 
Wonen Vlaanderen

• Renovatieadvies aan huis: Mevr. Ann‐Sophie Vandeputte, Steunpunt Duurzaam 
Wonen en Bouwen Oost‐Vlaanderen

• Premies voor energiebesparende maatregelen: Dhr. Patrick Steurbaut, Eandis

• Energiebesparende maatregelen en verhoogde premies: Mevr. Kristin De Clercq, Den 
Azalee

• Vlaamse energielening: Mevr. Frauke Van Goethem, Interwaas

• Verhuren via een sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? Dhr. Yannick Claes, SVK 
Waasland



21/11/2017

2

Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Filip Liebaut, schepen voor huisvesting en woonkwaliteit

• Kwaliteitsvoorwaarden woningen – het conformiteitsattest: Mevr. Natascha 
Rogiers, Wonen Vlaanderen

• Renovatieadvies aan huis: Mevr. Ann‐Sophie Vandeputte, Steunpunt Duurzaam 
Wonen en Bouwen Oost‐Vlaanderen

• Premies voor energiebesparende maatregelen: Dhr. Patrick Steurbaut, Eandis

• Energiebesparende maatregelen en verhoogde premies: Mevr. Kristin De Clercq, Den 
Azalee

• Vlaamse energielening: Mevr. Frauke Van Goethem, Interwaas

• Verhuren via een sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? Dhr. Yannick Claes, SVK 
Waasland

Woningkwaliteit: 
aandachtspunten voor 
verhuurders en 
eigenaars

Lokeren, 21 november 2017
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Woninghuurwet

Artikel 2 Woninghuurwet

Bij aanvang huurcontract 
moet woning voldoen 

aan elementaire 
vereisten van veiligheid, 

gezondheid en 
bewoonbaarheid

Huurder dan ontbinding 
eisen of uitvoering van 

werken

Vrederechter kan 
verminderde huurprijs 

opleggen

Vlaamse Wooncode

Artikel 3 van de Vlaamse Wooncode (en ook artikel 23 grondwet) :

“Iedereen heeft recht op menswaardig wonen.”

= aangepaste woning

= goede kwaliteit

= behoorlijke woonomgeving

= betaalbare prijs

= woonzekerheid
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• Oppervlakte
• Sanitaire voorzieningen en keukenfuncties
• Isolatie en verwarmingsmogelijkheden
• Ventilatie, verluchting en verlichting
• Elektrische installatie
• Gas- en stookolie-installaties
• Stabiliteit
• Energetische prestaties
• Toegankelijkheid
• Brandveiligheid

Artikel 5 van de Vlaamse Wooncode  (VWC) legt 
minimale normen vast op het vlak van (o.m.):

Concrete uitwerking door Vlaamse regering (via besluit) 
in een technisch verslag en technische handleiding

Technisch verslag
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Technische richtlijnen 

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/instrument‐aan‐de‐slag‐met‐het‐technisch‐verslag

Wie onderzoekt?

de woningcontroleurs van Wonen-
Vlaanderen

de woningcontroleurs aangewezen 
door de burgemeester
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Wanneer wordt een woning onderzocht?

Aanvraag 
conformiteitsattest
door de verhuurder

Aanvraag 
tussenkomst in de 
huurlast door de 

huurder 
(huursubsidie) – CA 

is verplicht

Vooronderzoeken in 
kader van 

inhuurname door een 
sociaal 

verhuurkantoor 
(SVK) – CA is 

verplicht

Naar aanleiding van 
een klacht door de 

bewoner of een 
andere 

belanghebbende

Wat wordt onderzocht?

Onderscheid zelfstandige woning 
en niet-zelfstandige woning
• Niet-zelfstandige woning (kamer): keuken 

en/of toilet en/of bad/douche ontbreekt én
de ontbrekende functie(s) word(t)(en) 
gemeenschappelijk aangeboden

• Zelfstandige woning : er zijn geen 
gemeenschappelijke voorzieningen
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Oppervlaktenormen

enkel woonlokalen (living, keuken, slaapkamers) van 
minstens 4 m²

Plafond minstens 2,20 m hoog (met afwijkingen voor 
hellende daken)

Minimum zelfstandige woning : 18m² - niet-zelfstandige 
woning : 12m²

indien < minimum : ongeschikt

Bezettingsnorm zelfstandige woning 

Algemene comforteisen ‐ Sanitair

Een werkend toilet, afgesloten van woonkamer of 
keuken.

Een lavabo, bad of douche, voorzien van warm en koud water

Alle afvoeren zijn aangesloten op afvoerleidingen en 
voorzien van een geurafsluiter.

De badkamer en toilet zijn vorstvrij.



21/11/2017

8

Er is plaats voor een kooktoestel of energievoorziening aanwezig.

Een gootsteen, voorzien van warm en koud water + drinkbaar water

Alle afvoeren zijn aangesloten op afvoerleidingen en voorzien van een 
geurafsluiter.

De hoofdkraan van het water is te allen tijde bereikbaar voor de bewoners

Algemene comforteisen ‐ Keuken

Elektriciteit

min. 1 stopcontact in leef- en slaapkamer

min. 2 vrije, geaarde stopcontacten in de keuken

In elk woonlokaal en sanitair lokaal moet een lichtpunt zijn

De bewoner moet beschikken over een voor hem toegankelijke zekeringkast, 
afgesloten en voorzien van verliesstroomschakelaar(s 
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Elektriciteit

In vochtige lokalen is elektrische veiligheid van levensbelang :

Geen elektrische toestellen boven of in de onmiddellijke omgeving van bad of 
douche. 

De verlichting dient spatwaterdicht te zijn of te werken op zeer lage spanning.

Verwarming

Indien er geen centrale verwarming aanwezig is :

• ofwel moet een aansluiting op een veilige bruikbare rookgasafvoer mogelijk 
zijn,

• ofwel moet een afzonderlijke elektrische stroomkring voorzien zijn voor de 
aansluiting van elektrische verwarmingstoestellen.

In de leefruimte moet de veilige plaatsing van een vast verwarmingstoestel 
mogelijk zijn:

De bewoner moet zelf zijn verwarming eigenhandig kunnen regelen en de 
continu werking ervan dient gegarandeerd te zijn.
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Luchtkwaliteit

Verluchting / ventilatie:

Aanvoer én afvoer van lucht is noodzakelijk voor 
een goede luchtkwaliteit.

• Opengaande ramen
• Verluchtingsroosters
• Ventilatiesysteem

In alle woonlokalen, alsook in badkamer en toilet 
moet er een verluchtingsmogelijkheid zijn.

Rechtstreeks uitmondend in de buitenlucht 

Licht

Natuurlijk licht  (= daglicht):

Noodzakelijk in woonlokalen   (= leef- en slaapkamers)

Richtnorm: totale glasoppervlakte in lokaal = 1/12 van 
de netto-vloeroppervlakte lokaal.

Daklichten komen mee in aanmerking

Enkel dakkoepels in leefruimte is onvoldoende

Kelderwoningen: plafond minimum 1m boven maaiveld

Studio in de kelder 
ingericht
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CO‐risico

Voornaamste oorzaken:

Onvoldoende toevoer van verbrandingslucht

Slechte afvoer van verbrandingsgassen (schoorsteen)

Beschadigde toestellen

Verkeerd gebruik toestellen

Belangrijk: regelmatig en goed onderhoud van installatie 
+ juist gebruik

Vocht

Zowat de grootste oorzaak van schade aan gebouwen.

Nadelig voor de gezondheid van de bewoners
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Trappen, overlopen en borstweringen

Trappen, overlopen en borstweringen moeten veilig en 
stabiel zijn.

De trap mag niet te steil zijn.

Hij moet voorzien zijn van een stevige leuning.

Trappen, overlopen en borstweringen

De borstwering bij ramen vanaf de 1e verdieping dient 
80cm hoog te zijn.

De balustrade aan een balkon dient 80cm 
hoog te zijn.

De balustrade moet voldoende stevig en 
afsluitend zijn.
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Rookmelders

Op elke bouwlaag moet een rookmelder aanwezig zijn.

Ook in de kelder of zolder moet een rookmelder 
hangen.

Rookmelders – welke woningen?

Woningen met huurcontract na 31/12/2012

Specifiek voor studentenwoningen: vanaf 1 oktober 2014 uitgerust met 
een rookmelder.

Nieuwe woningen van na 31/12/2012

Bestaande woningen met bouwvergunning 
aangevraagd na 31/12/2012

Een gefaseerde invoering van de verplichting voor de 
bestaande huurcontracten
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Rookmelders – Gefaseerde invoering voor bestaande contracten

Sociale woningen

Private huurwoningen

Ouderdom sociale woning Rookmelders 
verplicht ?

Gebouwd  voor 1980 JA

Gebouwd vanaf 1980 Vanaf 01/01/2017

Ouderdom private 
huurwoning

Rookmelders 
verplicht?

Gebouwd vóór 1945 JA

Gebouwd na 1945 Vanaf 01/01/2019

Dakisolatie

• R-waarde dakisolatie minstens 0,75m² K/W   (+/- 4 cm isolatiemateriaal)

Van toepassing op alle eengezinswoningen, studio’s en 
appartementen

• Vanaf 2020 : geen dakisolatie = 15 strafpunten en woning ongeschikt.

Het ontbreken van dakisolatie geeft aanleiding tot 
strafpunten op TV (progressief, gefaseerd).

Controle via EPC-certificaat of visuele vaststellingen
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Conformiteitsattest

Positief instrument 

Attesteert dat woning conform is (< 15 punten + geen 
veiligheids en/of gezondheidsrisico’s) 

• Gemeenteraad kan kortere termijn bepalen

Is in principe 10 jaar geldig

Kan worden opgelegd (voor bepaalde categorieën van 
woningen) via een gemeentelijke verordening

Wordt afgeleverd door Wonen-Vlaanderen bij een 
aanvraag tot huursubsidie en bij vooronderzoek i.k.v. 
inhuurname door SVK

Conformiteitsattest

Kan door elke verhuurder spontaan worden 
aangevraagd 

Aanvraag is verplicht voor opheffen van besluit 
ongeschiktheid of onbewoonbaarheid

Gemeente kan vergoeding vragen (max € 62,5)

Beslissing binnen 60 dagen na aanvraag

Beroep bij Wonen Vlaanderen
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Procedure tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring

• Stap 1-3: GEMEENTE
• Opstart procedure na 

melding/klacht/eigen initiatief

• Onderzoek ontvankelijkheid, evt. 
vooronderzoek

• Verzoek conformiteitsonderzoek en 
advies aan Wonen-Vlaanderen

Procedure tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring

Stap 4-5: WONEN-VLAANDEREN

• Conformiteitsonderzoek (OTP)

• Advies aan burgemeester op basis van verslag 
OTP
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Procedure tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring

Stap 6-8: GEMEENTE

• Betrokkenen horen (evt. hercontrole woning)
• Beslissing burgemeester

Termijn van orde tussen start 
en besluit: 3 maanden Beroepsmogelijkheid bij 

minister

Gevolgen besluit O/O voor de eigenaar

Opname Vlaamse inventaris (VIVOO )

Na 1 jaar heffing verschuldigd tenzij vrijstelling/opschorting

 minimumheffing na 1 jaar = € 1980 (+ eventueel opcentiemen), 
jaarlijks verhoogde heffing

Verder verhuren/ter beschikking stellen/te huur stellen is strafbaar

 !! LET WEL :  een besluit houdt geen ontbinding van 
de huurovereenkomst in (via onderling akkoord of 
vrederechter)

Opheffing besluit en schrapping VIVOO na afgifte CA
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https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren

Wonen Oost-Vlaanderen

Adres : 
Wonen Vlaanderen
VAC – Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent

Email: Telefoon:
Woningkwaliteit.oostvlaanderen@vlaanderen.be 1700
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Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Filip Liebaut, schepen voor huisvesting en woonkwaliteit

• Kwaliteitsvoorwaarden woningen – het conformiteitsattest: Mevr. Natascha Rogiers, 
Wonen Vlaanderen

• Renovatieadvies aan huis: Mevr. Ann‐Sophie Vandeputte, Steunpunt Duurzaam 
Wonen en Bouwen Oost‐Vlaanderen

• Premies voor energiebesparende maatregelen: Dhr. Patrick Steurbaut, Eandis

• Energiebesparende maatregelen en verhoogde premies: Mevr. Kristin De Clercq, Den 
Azalee

• Vlaamse energielening: Mevr. Frauke Van Goethem, Interwaas

• Verhuren via een sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? Dhr. Yannick Claes, SVK 
Waasland
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CO2 uitstoot Oost‐Vlaanderen

Probleem:

• Vervuilende fossiele brandstoffen

• Lage isolatiegraad van de woning

• Mentaliteit omgaan met energie

• …

‐> hoge impact op milieu + portemonnee

We moeten meer duurzaam (ver)bouwen!

CO2 uitstoot Oost‐Vlaanderen
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Iedereen akkoord?

Voor de twijfelaars … 
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Renovatieadvies aan huis
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Renovatieadvies aan huis

• Uitgebreid advies over uw renovatie

• Persoonlijk stappenplan met infofiches

• Onafhankelijke expertise

• Kwaliteit volgens de Vlaamse maatstaf 
duurzaam bouwen

Veelgestelde vragen

Hoe isoleren en tegelijkertijd voldoende ventileren?
Welke duurzame materialen passen in mijn budget?
Voor welke premies kom ik in aanmerking?
…

Renovatieadvies aan huis

• Gratis in jouw stad!

Hoe inschrijven?
Via de website www.bouwwijs.be/renovatieadvies

Of via mail/ telefoon ‐> zie folder!

Ga je voor nieuwbouw?
Gratis advies over duurzaam bouwen op kantoor te Gent

Korte vraag? 
Stuur ons een mailtje
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Du‐du‐duuurzaam??

Duurzaam renoveren:

• Lage energievraag door luchtdichte 
isolatie

• Gezonde omgeving door frequente 
ventilatie

• Zuinig energie –en waterverbruik door 
vervanging verouderde systemen en 
rationeel gebruik

• Hernieuwbare energie en regenwater

• Gezonde bouwmaterialen

• …
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Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen

West‐
Vlaanderen

Oost‐
Vlaanderen

LimburgAntwerpen

Vlaams 
Brabant

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen

WoodrowWilsonplein 2
9000 Gent

Bel of e‐mail gerust!
09 267 78 07

dubo@oost‐vlaanderen.be
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Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Filip Liebaut, schepen voor huisvesting en woonkwaliteit

• Kwaliteitsvoorwaarden woningen – het conformiteitsattest: Mevr. Natascha Rogiers, 
Wonen Vlaanderen

• Renovatieadvies aan huis: Mevr. Ann‐Sophie Vandeputte, Steunpunt Duurzaam 
Wonen en Bouwen Oost‐Vlaanderen

• Premies voor energiebesparende maatregelen: Dhr. Patrick Steurbaut, Eandis

• Energiebesparende maatregelen en verhoogde premies: Mevr. Kristin De Clercq, Den 
Azalee

• Vlaamse energielening: Mevr. Frauke Van Goethem, Interwaas

• Verhuren via een sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? Dhr. Yannick Claes, SVK 
Waasland

BENOveren & Burenpremie
Samen BENOveren loont
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Inhoudstafel

1. Wat is BENOveren?

2. Waarom BENOveren?

3. Welke premies? 

1. Wat is BENOveren?
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BENOveren = 
beter renoveren

2. Wat is BENOveren?

AMBITIEUS

Meer dan 
wettelijk 
verplicht

MET HET OOG OP 
DE TOEKOMST

Ook latere 
aanpassingen 

blijven haalbaar 

GRONDIG

Goed gepland 
en met 

deskundig advies

2. Wat is BENOveren?
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Dak
1

Muren

2

Ramen

3 Vloeren

4

Technieken

5

COMPLETE RENOVATIE
Ga je voor een complete renovatie van je woning? 
Dan voer je volgende 5 stappen uit: 

2. Wat is BENOveren?

2. Waarom BENOveren?
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Evelien en Stijn 
BENOveren om met het 
hele gezin comfortabeler 
te wonen.

3. Waarom BENOveren?

Veerle en Luc BENOveren 
om de waarde van 
hun opbrengsteigendom 
te verhogen.

3. Waarom BENOveren?
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Frederik wil zijn 
droomhuis verbouwen 
met aandacht voor 
het milieu.

3. Waarom BENOveren?

Katrien en Sven willen hun gezinswoning 
BENOveren om te besparen op hun 
energiefactuur.

3. Waarom BENOveren?
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3. Welke premies? 

Vandaag: een brede waaier aan premies

1

Energiepremie 
voor bestaande 

woningen

2

Totaal-
renovatiebonus

3

Burenpremie

4. Welke premies?
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1

Energiepremie 
voor bestaande 

woningen

- Komen in aanmerking: 
- Dak- en/of zoldervloerisolatie
- Isolatie van buitenmuren
- HR-beglazing
- Vloer- of kelderisolatie
- Warmtepomp
- Zonneboiler

- Hogere premies bij uitvoering door een 
aannemer.

- Hogere premies voor beschermde klanten

4. Welke premies?

Jasper Truyens BENOveerde

zijn rijwoning in Mechelen. 

Waarde voor de
BENOvatie:
€ 175.000

Waarde 
na de BENOvatie:
€ 325.000

Meerwaarde van € 54.000 
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BENOpass (= de spaarkaart van je woning)
• Minstens 3 energiezuinige op 5 jaar tijd 
• Extra premie bovenop de bestaande premies 

(sinds 1 januari 2017)

Deze maatregelen komen 
op de BENO-pass:
1. Dakisolatie
2. Gevelisolatie
3. Vloerisolatie
4. Hoogrendementsbeglazing
5. Warmtepomp
6. Zonneboiler
7. Ventilatiesysteem 

2

Totaal-
renovatiebonus

4. Welke premies?

2

Totaal-
renovatiebonus

• De BENO-pass hoeft niet aangevraagd te worden.
• Automatische uitbetaling op basis van de 

individuele premieaanvragen.

4. Welke premies?

• 4.750 euro per huis
• 2.375 euro per appartement
• Beschermde klanten + 50%
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Jasper Truyens BENOveerde

zijn rijwoning in Mechelen 

Totaalrenovatiebonus: 2.750€

3

Burenpremie

4. Welke premies?

De spelregels van de Burenpremie

Minstens 10 
wooneenheden
uit dezelfde 
buurt

1

Eén of 
verschillende 
van deze 
maatregelen:
(cfr. BENO-pass):

• Dakisolatie
• Gevelisolatie
• Vloerisolatie
• HR-beglazing
• Warmtepomp
• Zonneboiler
• Ventilatiesysteem 

2

Onder 
professionele 
begeleiding
van een 
BENOvatiecoach

3
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1. Opvolging door een BENOvatiecoach

Woninganalyse tijdens
plaatsbezoek

Opmaak renovatieplan

Indicatie 
verwachte kostprijs

Offertes
opvragen en vergelijken

Opvolging uitvoering

Begeleiding premieaanvraag
en financiering

+
Aanspreekpunt 
Voor alle vragen

5. De burenpremie

De BENOvatiecoach ontvangt de Burenpremie

- Na uitvoering van alle taken

- Rapportering aan de DNB via webtool E-lyse

Woning Appartement

- 1 tot 5 wooneenheden

- 6 tot … wooneenheden

- Max. Premie 

woongebouw

- Max. aantal premies

400 euro

400 euro

2 stuks

400 euro

100 euro

5 000 euro

2 stuks

5. De burenpremie

1. Opvolging door een BENOvatiecoach
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2. Toegang tot webtool E-lyse

5. De burenpremie

Hebt u nog vragen? U kan ook altijd mailen naar 
benoveren@eandis.be met al uw vragen en/of 
bemerkingen.
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Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Filip Liebaut, schepen voor huisvesting en woonkwaliteit

• Kwaliteitsvoorwaarden woningen – het conformiteitsattest: Mevr. Natascha Rogiers, 
Wonen Vlaanderen

• Renovatieadvies aan huis: Mevr. Ann‐Sophie Vandeputte, Steunpunt Duurzaam 
Wonen en Bouwen Oost‐Vlaanderen

• Premies voor energiebesparende maatregelen: Dhr. Patrick Steurbaut, Eandis

• Energiebesparende maatregelen en verhoogde premies: Mevr. Kristin De Clercq, 
Den Azalee

• Vlaamse energielening: Mevr. Frauke Van Goethem, Interwaas

• Verhuren via een sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? Dhr. Yannick Claes, SVK 
Waasland

Sociale Energie-Efficiëntie Projecten.
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Wat doen wij?  Projectpromotor SEEP

Sociale Energie Efficiëntie Projecten = 
• De Vlaamse overheid wil slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren.
• Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen zijn er extra hoge 

premies voor 
• sociale dakisolatieprojecten,
• sociale beglazingsprojecten
• sociale spouwmuurisolatieprojecten

• Verhoogde tegemoetkoming door promotor
• meer info: http://www.energiesparen.be/sociale_energiepremies
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Wat doen wij?  Projectpromotor SEEP

Voorwaarden:
• enkel huurwoningen van 

• particuliere eigenaar 
• sociaal verhuurkantoor 
• OCMW
• lokaal bestuur (dus van sociale huisvestingsmaatschappij niet)

• verhuurd aan mensen van de doelgroep (1 van 9 categorieën: zie lager)

• basisenergiescan vooraf, opvolgscan optioneel
• netbeheerder werkt enkel samen met projectpromotor
• De premie moet aangevraagd worden voordat de werken uitgevoerd 

worden
• verhuurder moet bereid zijn om ev. restbedrag te betalen 

Wat doen wij? Projectpromotor SEEP

Projectpromotor geeft volledige trajectbegeleiding en 
financiële ondersteuning: 

1. Technische begeleiding en ev. uitvoering 
• Begeleiding ~= opvolgscan (type 2)
• Uitvoering: door projectpromotor of andere aannemer

2. Sociale begeleiding: 
• Akkoord huurder + ev. afspraken opruim zolder
• Akkoord verhuurder:

- moet ev. restbedrag betalen
- engagement bescherming huurder (huurprijs niet  

verhogen, geen opzeg voor einde huurperiode)
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Wat doen wij? Projectpromotor SEEP

Projectpromotor geeft volledige trajectbegeleiding en 
financiële ondersteuning: 

3. Financiële ondersteuning:
• Verhoogde tegemoetkoming SDIP/SMIP/SGIP regelen bij 

netbeheerder via aanvraagformulier
• Verhuurder informeren over: 

- 6% BTW vr renovatie
- lening aan 2% of 0% bij FRGE

Wat doen wij? Projectpromotor SEEP

Rekenvoorbeeld financiële ondersteuning - SDIP:
• Kostprijs dakisolatie (opp: 75m², Rd = 4,5 ~ 16 à 18cm)

• = 12€/m² materiaal + 13 €/m² plaatsing
• = 1.988 € incl. 6% BTW. 

• Premies: 
• sociale dakisolatie = 20 €/m² = 1500 €
• + ev. provinciale of gemeentelijke premie? 
• = 1.500 €.

• Restbedrag verhuurder = 1.988 – 1.500 = 488  €
• + ev. renteloze lening aan 0% via de LE FRGE.
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Wat doen wij? 
Dakisolatie
• het hellend dak isoleren

• als de ruimte nadien 
bewoond wordt 

• of de zoldervloer isoleren
• als de zolder niet 

bewoond wordt

Bron: www.livios.be Bron: www.livios.be

 Inclusief voorbereidende en afwerkingswerken (terug beloopbaar 
maken, zolderluik mee isoleren, …) 

1.2. Wat doen wij? 
Dakisolatie met kwaliteitsgarantie
 Investering met kortste terugverdientijd
 tot 30% besparing op energiekost
… als goed uitgevoerd !

 Iedere doelgroepwerknemer volgt opleiding 
theorie en praktijk i.s.m. VDAB

 Volgens kwaliteitskader Energiesnoeiers

 Prijsgunstig dankzij groepsaankoop v. KOMOSIE
 I.s.m. bouwsector: 

 Elke ES-organisatie heeft akkoord met de lokale bouw-
afdeling i.f.v. aanvullendheid en wederzijdse samenwerking

Bron:KOMOSIE
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SEEP & gratis energiescan voor de 
prioritaire doelgroep
Wie hoort bij de prioritaire doelgroep 
(9 categorieën)?
Cat 1. Beschermde afnemers: genieten de sociale 

maximumprijzen voor gas en elektriciteit 
 tussen de 200.000 en 230.000 personen in Vlaanderen

Cat 2. Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of 
elektriciteit bij Lokale Adviescommissie (LAC) werd 
ingediend  ± 22.500 personen in Vlaanderen

Cat 3. Personen met een actieve budgetmeter (aardgas- of 
elektriciteit)

Cat 4. Personen die recht hebben op de verhoogde 
tegemoetkoming ikv verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkering

Cat 5. Personen die huren bij een SVK 
 ± 140.000 personen in Vlaanderen
!Huurders van SHM komen NIET in aanmerking voor SEEP, 
wel voor de gratis energiescan!

Cat 6. Personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen 
lager dan 30 060 euro
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Cat 7. Personen die een schuldbemiddeling of een collectieve
schuldregeling genieten

Cat 8. Personen die door het OCMW sociaal of budgettair 
begeleid wonen wegens betalingsmoeilijkheden

Cat 9. Huurprijs onder de 462,74 euro (of 512,74 euro in de 
Vlaamse centrumsteden of Vlabinvest-gebied) Vlaamse 
centrumsteden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, 
Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, 
Sint-Niklaas en Turnhout. Het Vlabinvest-gebied omvat alle 
gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, alsook 
Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren. 

Samenvatting voorwaarden:
• huurwoningen bij de zwakste doelgroep 

• = 9 categorieën
• alle huurwoningen behalve SHM (dus huurwoningen van 

particuliere eigenaar, SVK, OCMW of lokaal bestuur)
• Natuurlijke personen met een geregistreerde 

huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een 
huurprijs van maximaal 462,5 euro per maand (of 512,5 
euro per maand in centrumsteden of Vlabinvest-gebied).

Sociaal Energie Efficiëntie Project 2018
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Sociaal Energie Efficiëntie Project 2018
Gegevens projectpromotoren:

VZW Den Azalee Goed wonen Dendervallei
Heistraat 115 9100 SN Langestraat 173c 9240 Zele
03 778 69 03 052 44 70 77

Vlaamse energielening

21/11/2017 

Lokeren

Frauke Van Goethem
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Interwaas
• = intergemeentelijk samenwerkingsverband

voor streekontwikkeling in het Waasland
– Projectontwikkeling (woningen, appartementen, 

garages,…);

– Dienstverlening (Waaslandhaven, mobiliteit, ruimtelijke planning, 
sociale economie, VoedSaam, Waasland Klimaatland, milieu en 
duurzame ontwikkeling, bibliotheken en erfgoed)

Vlaamse energielening
• ° 2006 -2014: FRGE (Federaal Fonds) 

=> Vlaamse bevoegdheid sinds 2015 en nieuwe naam 

“Vlaamse energielening”

• Doel: daling van de globale energiekost door 
tussenkomst in de financiering.

• Hoe: door het verstrekken van energieleningen via 
Energiehuizen.

• met bijzondere aandacht voor een specifieke kwetsbare 
doelgroep (zie verder)

• Start Interwaas: mei 2010 
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Vlaamse energielening

• Werkingsgebied Interwaas: Beveren, Kruibeke, 
Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, 

Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster.

• Interwaas =  Energiehuis (voorheen lokale 
entiteit) is een samenwerking tussen 
verschillende gemeenten/OCMW’s waar u een 
energielening kan afsluiten.

Overzicht Oost-Vlaanderen 
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Wijziging energiebesluit

Enkele wijzigingen vanaf 1 oktober:

‐ Uitbreiding prioritaire doelgroep

‐ Verhoging maximum te ontlenen bedrag

‐ Verlenging maximum looptijd

‐ Nieuw: ook voor niet‐commerciële instellingen (NCI) 
en coöperatieve vennootschappen (CV)

‐ ! Vanaf 1/1/2019 enkel nog prioritaire 
doelgroep (uitz NCI en CV nog tot 31/12/2019)

Vlaamse energielening 2%

- Lening aan 2%

- min. € 1250 en max. € 15 000 op 8 jaar;

- geen leeftijdsvoorwaarde;

- geen inkomensplafond;

- woning gelegen in het Waasland;

- enkel particulieren;

- Renovatie en nieuwbouw.
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Vlaamse energielening 0%

- Lening aan 0% (=renteloos)

- min. € 1250 en max. € 15 000 op 10 jaar;

- geen leeftijdsvoorwaarde;

- woning gelegen in het Waasland;

- enkel particulieren;

- renovatie en nieuwbouw;

- kwetsbare groep (zie volgende dia);

- alle eigenaars  die hun woning verhuren via een SVK 
(sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit de 
kwetsbare doelgroep; 

Kwetsbare doelgroep: iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-
verhuurder of huurder die: 

– recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het 
ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);

– een gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen < € 30.060;

– Een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van < € 18.363,39 
verhoogd met € 3.399,65 pp ten laste 

– in schuldbemiddeling zit omdat hij/zij de verwarmingsfactuur 
niet kan betalen;

– door het OCMW begeleidt word omdat hij/zij de facturen voor 
gas en elektriciteit niet kan betalen.

– Beschermde afnemers (sociaal tarief gas en elektriciteit)

Vlaamse energielening: 
kwetsbare groep
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Vlaamse energielening: welke 
werkzaamheden?

• Uitgevoerd door aannemer:

– plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie (R ≥ 3,5 m²K/W);

– plaatsen van buitenmuur (R ≥ 2,0 m²K/W) - of spouwmuurisolatie (R ≥ 1,3 m²K/W );

– plaatsen van vloerisolatie (R ≥ 1,2 m²K/W);

– plaatsen van hoogrendementsbeglazing, -deuren en –poorten (U ≤ 1,1 W/m²K);

– luchtdichting en blowerdoortest (in combinatie met andere werken);

– energiezuinig ventilatiesysteem;

– zuinige verwarmingsinstallatie;

– photovoltaïsche zonnepanelen (enkel indien reeds dakisolatie, dubbel glas en 
hoogrendementsverwarming aanwezig is);

– zonneboiler of ander energiezuinig systeem voor sanitair warm water;

– relighting of relamping;

– energiezuinige huishoudtoestellen (enkel sociale doelgroep);

– energie – audit;

– NIEUW! energieopslagsystemen

• Voor doe-het-zelvers:

– plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie (vormingsattest of begeleiding verplicht); 

• Nieuwbouw: E30 woning (bijna-energieneutraal niveau of BEN-niveau), geen definitieve EPB-
aangifte (enkel EPB-voorafberekening)

Overzicht 

- Gemeenten: Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke,      

Sint- Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster

- Minimumbedrag NVT bij aankoop energiezuinige  
huishoudtoestellen 

Goedkope energielening Renteloze energielening

Wie Alle particulieren Doelgroep + eigenaar‐verhuurders via 

SVK

Rentevoet 2% 0%

Min. bedrag € 1250 (€ 750 dak of zoldervloer 

doe‐het‐zelvers)

€ 1250 (€ 750 dak of zoldervloer doe‐

het‐zelvers)

Max. bedrag € 15.000 €15.000

Max. looptijd 8 jaar 10 jaar

Leeftijdsvoorwaarde Nee Nee

Inkomensvoorwaarde Nee Ja

Nieuwbouw Ja Ja

Renovatie Ja Ja
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Vlaamse Energielening

• Cumuleerbaar met premies;

• Geen andere kosten (dossierkosten,…);

• 2e lening mogelijk 

• Vervroegde terugbetaling (kosteloos).

Hoe aanvragen?
• Aanvraagformulier invullen en bijlagen toevoegen (o.a. 

offerte);

• Pakketje bezorgen aan Interwaas (SVK, woonwinkel, 
Sociaal huis, Interwaas);

• Nazicht van de aanvraag (ongeveer 8 à 10 weken);

• Ondertekenen van kredietovereenkomst;

• Uitbetaling op basis van facturen (max. 4).

• Na volledige opname krediet: start afbetalingen per 
domiciliëring.

• Interwaas betaalt rechtstreeks aan aannemer, tenzij 
betalingsbewijs of door beide partijen ondertekende 
offerte wordt voorgelegd
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Voorbeelden aflossingen
Vlaamse energielening 2%

Totaal ontleend bedrag Termijn Termijnbedrag Totale interestkosten

 €                      15.000,00 5 jaar 262,79€            767,05€                         

 €                      10.000,00 5 jaar 175,19€            511,40€                         

 €                        8.000,00 5 jaar 140,15€            409,12€                         

 €                        4.000,00 5 jaar 70,08€              204,56€                         

 €                        2.000,00 5 jaar 35,04€              102,30€                         

Totaal ontleend bedrag Termijn Termijnbedrag Totale interestkosten
 €                      15.000,00 8 jaar 169,08€            1.231,67€                      
 €                      10.000,00 8 jaar 112,72€            821,14€                         
 €                        8.000,00 8 jaar 90,18€              656,86€                         
 €                        4.000,00 8 jaar 45,09€              328,47€                         
 €                        2.000,00 8 jaar 22,54€              164,24€                         

Voorbeelden aflossingen
Vlaamse energielening 0%

Totaal ontleend bedrag Termijn Termijnbedrag Totale interestkosten
 €                      15.000,00 8 jaar 156,25€            -€                               
 €                      10.000,00 8 jaar 104,17€            -€                               
 €                        8.000,00 8 jaar 83,33 -€                               
 €                        4.000,00 8 jaar 41,67€              -€                               
 €                        2.000,00 8 jaar 20,83€              -€                               

Totaal ontleend bedrag Termijn Termijnbedrag Totale interestkosten
 €                      15.000,00 10 jaar 125,00€            -€                               
 €                      10.000,00 10 jaar 83,33€              -€                               
 €                        8.000,00 10 jaar 66,67 -€                               
 €                        4.000,00 10 jaar 33,33€              -€                               
 €                        2.000,00 10 jaar 16,67€              -€                               
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Groepsaanbod Interwaas

Sinds 6/11/2017

- Dakisolatie

- Muurisolatie

- Vloerisolatie

- hoogrendementsbeglazing

Info

• www.interwaas.be/vlaamse-energielening

• www.waaslandklimaatland.be

• www.energiesparen.be

• www.eandis.be

• http://denazalee.be/energie-wonen/dakisolatiewerken

• www.premiezoeker.be

• www.wonenvlaanderen.be/verbouwen
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Contactgegevens
www.interwaas.be/vlaamse-energielening

Mail: energieleningen@interwaas.be

Langskomen kan ook, maar enkel op afspraak op 
dinsdag of vrijdag!

Interwaas

Lamstraat 113

9100 Sint-Niklaas

T. 03 780 52 00 

Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Filip Liebaut, schepen voor huisvesting en woonkwaliteit

• Kwaliteitsvoorwaarden woningen – het conformiteitsattest: Mevr. Natascha Rogiers, 
Wonen Vlaanderen

• Renovatieadvies aan huis: Mevr. Ann‐Sophie Vandeputte, Steunpunt Duurzaam 
Wonen en Bouwen Oost‐Vlaanderen

• Premies voor energiebesparende maatregelen: Dhr. Patrick Steurbaut, Eandis

• Energiebesparende maatregelen en verhoogde premies: Mevr. Kristin De Clercq, Den 
Azalee

• Vlaamse energielening: Mevr. Frauke Van Goethem, Interwaas

• Verhuren via een sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? Dhr. Yannick Claes, SVK 
Waasland
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110

Verhuren via sociaal verhuurkantoor, 
iets voor jou?

Sociaal Verhuurkantoor Waasland
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Introductie
- opgericht in 2001
- OCMW-vereniging van vijf OCMW’s: 

- Sint-Niklaas - Zwijndrecht
- Beveren - Sint-Gillis-Waas
- Kruibeke

> 2017: toetreding OCMW Lokeren
- hoofdtaak: huren en onderverhuren van woningen in

- Sint-Niklaas - Sint-Gillis-Waas
- Beveren - Zwijndrecht 
- Kruibeke

> 2017: toetreding OCMW Lokeren
- erkend door het Vlaamse Gewest
- gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest en stad Sint-Niklaas

Panden in beheer op 15/11/2017
woningaantal =  289

- Sint-Niklaas: 227 woongelegenheden

- Beveren: 29 woongelegenheden

- Kruibeke: 15 woongelegenheden

- Sint-Gillis-Waas: 10 woongelegenheden   

- Zwijndrecht: 8 woongelegenheden

- (Lokeren: 3 woongelegenheden  in overeenkomst vanaf 01/12/2017)

woningtypologie
- appartementen 1 slaapkamer =    30 % 
- appartementen 2 slaapkamers =    18 %  
- appartementen 3 slaapkamers =      5 % 
- woningen 1 slaapkamer =      5 % 
- woningen 2 slaapkamers         =    19 % 
- woningen 3 slaapkamers =      8 % 
- woningen 4 slaapkamers =      5 %
- studio’s =    10 %  
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Woninggroei

2010 2011 201
2

2013 2014 2015 2016 2017

Beveren 16 15 19 19 19 23 27 29

Kruibeke 11 13 9 8 9 13 14 15

Sint-Gillis-
Waas

5 6 7 7 9 11 9 10

Sint-Niklaas 128 126 139 152 162 174 184 227

Zwijndrecht / / / / / 2 3 8

totaal 160 163 174 186 196 217 237 289

2011 - groei 3 woningen 2015 – groei 21 woningen
2012 - groei 11 woningen 2016 – groei 20 woningen
2013 - groei 12 woningen 2017 – groei 52 woningen
2014 – groei 10 woningen * cijfers 15/11/2017

Voordelen eigenaars 

Huurgarantie

 Geen wanbetaling of huurachterstallen meer

 SVK is verantwoordelijk voor de betaling van de huur. 

 SVK garandeert u maandelijkse huurinkomsten voor de 
volledige looptijd van het huurcontract.
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Voordelen eigenaars 

Fiscaal voordeel

 Vlaamse belastingsvermindering in de personenbelasting

 Voor uitgaven voor de vernieuwing van een woning verhuurd 
aan SVK

 Voordeel bedraagt maximum 9 keer 5% van de gemaakte 
renovatiekosten.

Voordelen eigenaars 

Gunstige regeling personenbelasting

 Bij verhuring enkel belasting op het geïndexeerd KI van de 
woning
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Voordelen eigenaars 

Verlaagd tarief onroerende voorheffing

 Bij verhuur aan SVK geniet u van een verlaagd tarief op de 
onroerende voorheffing van 1,6% in plaats van 2,5%.

 Daardoor ook voordeel bij de opcentiemen en 
gemeentebelasting.

Voordelen eigenaars 

Renovatiepremies

 Bij verhuren aan het SVK hebt u recht op een aantal premies

 Vlaamse Renovatiepremie / Vlaamse Verbeterings- en 
aanpassingspremie / Sociale dakisolatiepremie



21/11/2017

60

Voordelen eigenaars 

Onderhoud van de woning

 SVK is uw rechtstreekse huurder, niet de onderhuurder.

 SVK behoudt verantwoordelijkheid om uw woning  bij einde 
contract in de oorspronkelijke staat terug te geven.

 SVK heeft eigen klusdienst voor onderhouden en kleine 
herstellingen

 SVK organiseert onderhoud voor gastoestellen zelf.

Voordelen eigenaars 

Professionele partner

 SVK beheert uw woning en is aanspreekpunt van de huurders.

 SVK volgt alle administratieve taken op; opmaken contracten, 
brandverzekering, registratie, …

 Opmaken van kosteloze plaatsbeschrijvingen.

 SVK begeleidt de huurders met professionele huurbegeleiders.
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Voordelen eigenaars 

Geen risico op leegstandsheffing

 SVK staat in voor de verhuring van uw pand

 Hierdoor geen leegstand voor u als eigenaar, waardoor er 
geen verlies aan huurinkomsten of leegstandsheffing is.

Voordelen eigenaars 

Geen gerechtelijke procedures

 SVK neemt alle huurdersverplichtingen op.

 Eigenaar heeft geen contact met de onderhuurder.

 SVK neemt de gerechtelijke procedures voor zijn rekening.
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Voorwaarden eigenaars 

 Afsluiten van een 9-jarig hoofdhuurcontract.

 Lagere huurprijs dan op de privémarkt.

 Geen geblokkeerde huurwaarborg – SVK biedt alle garanties.

 Attesten (keuring nutsvoorziening, EPC, onderhoud…).

 woning dient te voldoen aan kwaliteits- en veiligheidsnormen 
(= conformiteitsattest)

Voordelen voor huurders

 Lagere huurprijs dan op de privémarkt.

Woonzekerheid; huurcontract voor 9 jaar.

 Bewonen van een conforme woning.

 Huurders worden begeleid door SVK.
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Stappenplan inhuren

1. Een eerste contact

2. Plaatsbezoek

3. Huurprijsberekening – voorstel Dagelijks Bestuur

4. Akkoord over huurprijs

5. Woningcontrole 

6. Opmaken contract - plaatsbeschrijving

Praktijkvoorbeeld - Privémarkt

 Appartement 2 slaapkamers te Zwijndrecht.

Vraagprijs op de privémarkt € 650 – 700.

Gemiddelde huuropbrengst in Vlaanderen is 10 op 12 maanden.

(leegstand/huurachterstallen)

Opbrengst op jaarbasis = € 6500 - € 7000.

 Kosten; 

Onroerende voorheffing aan 2,5% = € 175/jaar

Gerechtelijke kosten (bij uitdrijving) = +/- 1.100 / jaar (enkel 
gerechtsdeurwaarder)

Beheerslasten (verplaatsing, herstelling, administratie = +/- € 1500/jaar
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Praktijkvoorbeeld - SVK

 Richthuurprijs vanuit huurprijzenmodel SVK € 520. (+/- 20% lager)

Huurgarantie van 12 maanden = € 5200.

 Besparing aan kosten;

Geen gerechtelijke kosten = - € 1.100/jaar (of € 100/maand)

Geen leegstand of huurachterstallen (minstens 2 maanden winst)

Geen beheerslasten - SVK neemt op (verplaatsingen, herstellingen,  
administratie, …) = - € 1.500/jaar.

Verlaagd tarief onroerende voorheffing (1,6%) = € 112/jaar (-€63)

 Rendement op jaarbasis = ongeveer hetzelfde door vermijden kosten

Sociaal Verhuurkantoor Waasland –
contactgegevens

Bedankt voor de aandacht! 

Vragen?

adres Abingdonstraat 99
9100 Sint-Niklaas

tel 03 778 62 50
e-mail info@svkwaasland.be
website www.svkwaasland.be
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Programma

• Infomarkt


