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Infoavond ‘Verhuur jouw woning zonder 
zorgen’

Programma

• Welkomstwoord: Mevr. Annemie De Gussem, Voorzitter OCMW

• Gemeentelijk kader voor kwaliteitsvolle investeringen: Dhr. Luc Deschamps, 
Schepen milieu, energie, duurzaamheid en Noord‐Zuid

• Verhoogde tegemoetkomingen en begeleidingsmogelijkheden voor 
energiebesparende maatregelen: Dhr. Tony Van den Hende, SOM vzw

• De Vlaamse energielening: Mevr. Veronique Vanlaer, Veneco

• Verhuren via het Sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? Dhr. Dimitri Zenner, SVK 
Leie en Schelde
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• Gemeentelijk kader voor kwaliteitsvolle investeringen: Dhr. Luc Deschamps, 
Schepen milieu, energie, duurzaamheid en Noord‐Zuid

• Verhoogde tegemoetkomingen en begeleidingsmogelijkheden voor 
energiebesparende maatregelen: Dhr. Tony Van den Hende, SOM vzw

• De Vlaamse energielening: Mevr. Veronique Vanlaer, Veneco

• Verhuren via het Sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? Dhr. Dimitri Zenner, SVK 
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INFOAVOND VERHUURDERS

Oproep aan verhuurders om  
WONINGEN AAN TE PASSEN, IN TE RICHTEN, … 
in functie van 

EIGENTIJDSE

NOODZAAK EN 
SUBSIDIE‐OPPORTUNITEITEN 
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NOODZAAK
KLIMAATDOELSTELLING
20 _ 20 _ 20 

AANPASBAAR EN 
LEVENSLANG WONEN 

DUURZAAMHEIDS‐
DOELSTELLINGEN

SEAP NAZARETH. Basiscijfers CO2‐uitstoot 2011

Huishoudens       Transport 

Tertiair – Landbouw‐ industrie 

De totale energie-gerelateerde CO2-uitstoot was gelijk aan 76 572 ton CO2) 
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Basiscijfers CO2‐uitstoot 
…. indien we met z’n allen niks doen.

De uitstoot stijgt in vergelijking met 2011 met +1,79 % naar 77 941 ton CO2 in 2020

SEAP NAZARETH – Actieplan 2014‐2020
Gezamenlijke inzet van bestuur (GR‐CBS), administratie, instellingen, bedrijven, 
verenigingen, organisaties, burgers, inwoners  voor : 

‐ MINDER ENERGIEVERBRUIK  door 

energiezorg, energiemonitoring , nieuwe 
energietechnieken (in gebouwen en in processen, …)

minder fossiele brandstoffen (van diesel naar benzine), aangepast rijgedrag 
(ecodriving) , minder autokm en meer fietsen en stappen, 

OV‐ LED‐verlichting,  

‐ MEER HERNIEUWBARE ENERGIE  op basis van 
zon: zonnepanelen, zonneboiler, 
wind: windmolens 
warmterecuperatie: WKK, 

Met deze maatregelen haalt de gemeente Nazareth een CO2‐besparing van
20,14 % of 15 422 ton CO2 (excl. bosuitbreiding, die nog eens 47 ton CO2‐
besparing (of ‐0,06 %) oplevert).
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SEAP mogelijk … dank zij gunstige 
omgevingsfactoren.. BURGERS RENOVEREN

SUBSIDIEOPPORTUNITEITEN

NAZARETH 
‐ Gemeentelijke subsidie aanpassing woningen en  
energiebesparende maatregelen. 
‐ Vlaamse REG‐Premies (Eandis)
‐ Vlaamse RENOVATIE & AANPASSINGSPREMIES  
‐ Vlaamse LENINGEN FRGE via Veneco
‐ Bouwadvies (Steunpunt DUWOBO Oost‐Vlaanderen)

MELLE
‐ Gemeentelijke renovatiepremie
‐ Gemeentelijke aanpassings‐ en verbeteringspremie
‐ Bouwadvies (Steunpunt DUWOBO Oost‐Vlaanderen)
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GEMEENTE NAZARETH  (1)
Subsidiereglement inzake verbeterings‐ en aanpassingswerken, duurzame en 
energiebesparende maatregelen aan particuliere woningen. “  

VOOR WIE 
1. De inkomensgrenzen (gezamenlijk belastbaar)sinds eind 2017 
‐ Alleenstaande:   20.561 €
‐ Gezinnen:  30.842,21 €
‐ Per kind ten laste : verhoging met 1723,02€
‐ Jaarlijkse indexering van inkomensgrenzen
2. Niet‐ geïndexeerd Kadastraal inkomen : tot maximum 1000 euro
3. Zowel huurders als eigenaars‐verhuurders komen in aanmerking. 

SUBSIDIEBEDRAG

‐ Max 650 euro
‐ Begrensd tot 30% voor aanpassing levenlang wonen (sanitair, wooncomfort) en 

15% voor energiebesparende initiatieven (isolatie, zonneboiler, glas, PV‐
panelen ).

RESULTATEN

‐ Van 2011 tot half 2017 werden 74 energiepremies voor ongeveer totale som van 

30.000 euro toegekend in hoofdzaak dak‐ en muurisolatie samen met HR‐beglazing. 

GEMEENTE NAZARETH (2)  

‐ Via Eandis in de periode 2012‐2015 ( 4 jaar) 1310 REG‐premies zijn toegekend aan 
inwoners (n= 1272) en bedrijven (n=37) waarbij 
‐ 440 voor dak‐ en zolderisolatie
‐ 374 voor superisolerende beglazing
‐ 169 voor diverse vormen van muurisolatie
‐ 97 voor zonneboilers 
‐ 64 voor vloer‐ en kelderisolatie

‐ 17 gezinnen in de periode 2011‐2015 gebruik maakten van de Vlaamse Energielening 
(via Veneco en het FRGE) . Recent is er een stijging in het aantal aanvragen . 
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GEMEENTE MELLE (1) 
http://www.hetportaal.be/premies/Melle.html

‐ Gemeentelijke aanpassings‐ en verbeteringspremie 
° hoeveel voor wat:
49,48 euro voor werken lager dan 2478.94 €
99,16 euro voor werken vanaf 2478.94 €
vermeerderd met 14.87 € per kind ten laste 

° voor wie : 
alle rechthebbenden op Vlaamse premie mits voorleggen   

rekeninguitreksel betaling 

REG‐ PREMIES EANDIS 2018 

Beglazing

Buitenmuurisolatie

Combipremie

Dakisolatie of zoldervloerisolatie

Informatieformulier BENO-pass

Premie voor een condensatieketel (enkel voor beschermde afnemers)

Premie voor een warmtepomp

Premie voor een zonneboiler

Premie voor energieprestatiepeil

Premie voor vloerisolatie/kelderisolatie

Sociale energie-efficiëntieprojecten

Ventilatiesysteem
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WONEN VLAANDEREN 

WONEN VLAANDEREN 
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WONEN VLAANDEREN Samenvatting: enkele elementen.  

Nieuwe 
Renovatiepremie

Aanpassingspremie 
woning oudere bewoner

Verbeteringsprem
ie 

Voor verhuurders  JA  als woning voor 9 jaar 
verhuurd wordt aan sociaal 
verhuurkantoor

JA als woning voor 9 jaar 
verhuurd wordt aan sociaal 
verhuurkantoor 

JA als woning verhuurd 
wordt voor 9 jaar aan 
sociaal verhuurkantoor

Welke werken Structuur woning, dak, 
buitenschrijnwerk, 
technieken.
Per categorie min 250 0€
werken. 

Technieken en verbouwing 
voor veiligheid en 
toegankelijkheid

WONING moet ouder dan 
25 jaar zijn.
Werken aan dak, 
buitenschrijnwerk, elektriciteit, 
verwarming, sanitair, gevel, 
vochtbestrijding of 
uitbreidingswerkent

Inkomensgrenzen  Voor verhuurder NEEN Voor verhuurder  JA
Voor Plus 65jarige  JA 

Voor verhuurder  JA 
Huurder JA 

Subsidiebedragen 30% met max van 3333 €
per categorie van werken . 
totaal maximum =10.000€

2 x 50% met maximum 2X 
1250 €

vaste bedragen per 
onderdeel. 

Doel Meer kwaliteitsvolle 
huurwoningen op de 
huurmarkt. 

Woning toegankelijk maken 
voor huurder ouder dan 65 

jaar. 

Overbewoning
tegengaan

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur.                                                Adres:
Wonen Oost-Vlaanderen, VAC - Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92, 
9000 Gent . Email: wonen.oostvlaanderen@vlaanderen.be

Programma

• Welkomstwoord: Mevr. Annemie De Gussem, Voorzitter OCMW

• Gemeentelijk kader voor kwaliteitsvolle investeringen: Dhr. Luc Deschamps, 
Schepen milieu, energie, duurzaamheid en Noord‐Zuid

• Verhoogde tegemoetkomingen en begeleidingsmogelijkheden voor 
energiebesparende maatregelen: Dhr. Tony Van den Hende, SOM vzw

• De Vlaamse energielening: Mevr. Veronique Vanlaer, Veneco

• Verhuren via het Sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? Dhr. Dimitri Zenner, SVK 
Leie en Schelde



13/12/2017

15

Infoavond voor verhuurders Nazareth 12.12.2017
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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



13/12/2017

17

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 
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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.

Voorbeelden

 Plaatsen van zoldervloerisolatie
• Isoleren van zoldervloer nadien NIET beloopbaar door middel van 

dampscherm en minerale wol 18cm, oppervlakte 50m²
• Voorbeeld kostprijs van de werken door aannemer: 1248,00 € incl BTW 

• Verhoogde premie 50m²x20,00€/m²=1000,00 €

• Eigenaar betaalt uiteindelijk 248,00 € voor het isoleren van de zoldervloer

 Plaatsen van hoogrendementsbeglazing incl. vervangen ramen
• Vervangen van 5 ramen en 1 deur, glasoppervlakte 

hoogrendementsbeglazing 8m²
• Voorbeeld kostprijs van de werken door aannemer: 6500,00 € incl BTW 

• Verhoogde premie 8m²x85,00€/m²=680,00 €

• Eigenaar betaalt uiteindelijk 5820,00 € voor het vervangen van de ramen/deur
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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.

SOM vzw kan zelf ook werken uitvoeren

WELKE WERKEN ZIJN MOGELIJK:

 Eenvoudige isolatiewerken
 Zoals het isoleren van hellende daken en zoldervloeren

 Kleine werken ter afwerking of ter voorbereiding
 Zoals het plaatsen van OSB-platen om een zoldervloer terug beloopbaar te 

maken

 Bijkomende uitlatting om meer ruimte te creëren om voldoende isolatie te 
kunnen plaatsen bij een hellend dak

 Opruimen van een zolder vòòr het isoleren
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Uitvoering dakisolatiewerken

 Begeleiding                      
Door instructeur op de werkvloer 

 Opleiding                       
door VDAB en KOMOSIE

 Erkenning van de overheid 
Vlaams subsidieagentschap werk & 
sociale economie

door ‘ENERGIESNOEIERS’ : mensen die werkzoekend of  laaggeschoold zijn

Contact SOM vzw

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

• Welkomstwoord: Mevr. Annemie De Gussem, Voorzitter OCMW

• Gemeentelijk kader voor kwaliteitsvolle investeringen: Dhr. Luc Deschamps, 
Schepen milieu, energie, duurzaamheid en Noord‐Zuid

• Verhoogde tegemoetkomingen en begeleidingsmogelijkheden voor 
energiebesparende maatregelen: Dhr. Tony Van den Hende, SOM vzw

• De Vlaamse energielening: Mevr. Veronique Vanlaer, Veneco

• Verhuren via het Sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? Dhr. Dimitri Zenner, SVK 
Leie en Schelde

VLAAMSE  
ENERGIELENING
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WWW.VENEC
O.BE

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.

WWW.VENEC
O.BE

 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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WWW.VENEC
O.BE

 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?

WWW.VENEC
O.BE

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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WWW.VENEC
O.BE

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

WWW.VENEC
O.BE

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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WWW.VENEC
O.BE

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

WWW.VENEC
O.BE

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
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Programma

• Welkomstwoord: Mevr. Annemie De Gussem, Voorzitter OCMW

• Gemeentelijk kader voor kwaliteitsvolle investeringen: Dhr. Luc Deschamps, 
Schepen milieu, energie, duurzaamheid en Noord‐Zuid

• Verhoogde tegemoetkomingen en begeleidingsmogelijkheden voor 
energiebesparende maatregelen: Dhr. Tony Van den Hende, SOM vzw

• De Vlaamse energielening: Mevr. Veronique Vanlaer, Veneco

• Verhuren via het Sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? Dhr. Dimitri Zenner, 
SVK Leie en Schelde

Sociaal 
Verhuurkantoor Leie 

en Schelde
Info-avond Nazareth

12 december 2017 
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Overzicht 

1. Een korte voorstelling

2.    Inleiding

3. Uw voordeel 

4.   Contact

5.   Vragen?

1.Een korte voorstelling… 
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2. Inleiding

• Een SVK (= Sociaal Verhuurkantoor ) huurt kwaliteitsvolle woningen op 
de private huurmarkt om ze tegen een redelijke huurprijs te verhuren 
aan kwetsbare huurders

• DOEL: Recht op wonen voor iedereen mogelijk maken

• Ontstaan: 

• 1997: eerste SVK-erkennings-en subsidiebesluit

• Leemte tussen SHM en privémarkt opvullen

• In Vlaanderen 50 SVK’s

2. Inleiding

• SVK Leie en Schelde

• OCMW-vereniging

• Oprichting: 17 januari 2007 door OCMW De Pinte, Gavere en 
Nazareth (DEPGAVNAZ)

• Uitbreiding: juni 2011, toetreding OCMW Melle, Merelbeke 
en Sint-Martens-Latem (Leie en Schelde)

• Op 1 november 2017:  142 woningen in beheer

• Momenteel 588 kandidaat-huurders
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3. Uw voordeel ? 
 Administratieve taken gekoppeld aan het verhuren 

 Correcte en stipte betaling van de huur 

 Herstellingen en onderhoud 

 Brandverzekering

 Woningkwaliteit verzekeren

 Premies

 Renovatiepremie

 Verbeteringspremie 

 Lagere Onroerende voorheffing

 Fiscaal voordeel

 Sociaal dak-, beglazing- en spouwmuurisolatieproject

 Renteloze Vlaamse Energielening 

 Eandis

 ‘Keuze’ van huurder

 Begeleiden huurder indien nodig

Administratieve taken 

 Huurcontracten

 Zowel hoofd- als onderhuurcontract

 Hoofdhuurcontract conform private huurwetgeving 
(dus zelfde garanties en opzegtermijnen voor eigenaar, zelfde 
verplichtingen voor SVK als huurder)

 Wettelijk verplichte bijlage wordt voorzien

 Plaatsbeschrijving 

 Zeer uitgebreide staat van bevinding

 Gratis

 Met foto’s

 Aanvullingen / aanpassingen mogelijk in overleg

 SVK zorgt voor kostenloze registratie
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Correcte en stipte betaling 
huur

 SVK = huurder, dus SVK betaalt

 Ook bij leegstand of wanbetaling onderhuurder

 Steeds vóór de 10e van de maand

 Indexering blijft mogelijk

 Geen commissie, wel billijke huurprijs 

Herstellingen - onderhoud

 Zowel voor huurder als verhuurder

 Tarief verhuurder = 25 euro/uur voor SVK-klusjesdienst

 SVK neemt verantwoordelijkheid voor onderhoud c.v. en 
reinigen schoorstenen

 Eigen klusjesdienst

 Voor kleine herstellingen

 Samenwerking met vakmensen of gespecialiseerde 
bedrijven

 Voor kleinschalige renovaties of herstellingen 
waarvoor specifieke technische kennis vereist is. 

 Geen grootschalige renovaties
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Brandverzekering

 Eigenaar blijft verantwoordelijk voor zijn aansprakelijkheid 
gebouw

 SVK neemt uitgebreide polis als huurder, met afstand van 
verhaal naar onderhuurder toe

 SVK biedt onderhuurder goedkopere inboedelverzekering aan

Woningkwaliteit verzekeren

 Woningen kwalitatief in orde (conform de Vlaamse 
Wooncode)

 Documenten:
 EPC, 

 keuringsverslag elektriciteit, 

 keuringsverslag stookolie-installatie,

 Conformiteitsattest

 Aanvraag technisch verslag bij Wonen Vlaanderen 

 Maximum 14 punten 
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Premies
 Vlaamse Renovatiepremie

 Geen inkomensgrens 

 4 categorieën (structurele elementen, dak, 
buitenschrijnwerk, technische installaties)

 Elke categorie kan je maar 1x aanvragen

 1 aanvraag of 2 aanvragen

 Tussen 1ste en 2de aanvraag min. 1 jaar en max. 2 jaar 

 Woning minstens 30 jaar oud 

 Facturen max. 2 jaar oud

 Zie ook: 
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-
nieuwe-vlaamse-renovatiepremie

Premies
 Vlaamse Verbeteringspremie

 Een inkomensgrens voor eigenaars

 Vaste premiebedragen (factuur = min. dubbele van 
premie) 

 Facturen niet ouder dan 1 jaar 

 Kan max. 3 x op een periode van 10 jaar aangevraagd 
worden 

 Het maximuminkomen van de verhuurder en de 
persoon met wie hij of zij wettelijk of feitelijk 
samenwoont bedraagt  € 61.270

 Zie ook: https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-
wonen-enenergie/bouwen-en-verbouwen/vlaamse-
verbeteringspremie

 Lagere onroerende voorheffing 

 Wordt berekend obv 1,6% van KI ipv 2,5% van KI

 Zie ook: 
http://belastingen.vlaanderen.be/verminderd-tarief-
voor-sociale-huisvesting
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Premies

 Fiscaal voordeel

 Belastingvermindering van 45 % van de aanvaarde renovatiekosten, 
gespreid over 9 jaar (5 %/jaar, max. € 1.170/jaar in 2017)

 Woning minimum 15 jaar in gebruik

 Totale kostprijs werken minimum € 11.740 (incl. btw), werken 
uitgevoerd en betaald in 2017

 Werken uitgevoerd door een aannemer

 Zie ook: http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-
energie/bouwen-en-verbouwen/belastingvermindering-voor-
verhuurders-die-renoveren-en-hun-woning-verhuren-aan-een-
sociaal

 Sociaal dakisolatie-,  beglazings- en spouwmuurproject

Zie ook: https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-
verbouwen/premies-voor-sociale-isolatieprojecten-voor-huurwoningen

Sociaal Dak-, beglazings- en spouwmuurproject 

Aanvraag in
Sociaal
dakisolatieproject

Sociaal
beglazingsproject

Sociaal
spouwmuurisolatieproject

2017 en 2018

•20 euro per m² voor 
de projectpromotor
•200 euro per 
dossier voor 
de projectpromotor

•85 euro per 
m² voor de 
projectpromotor
•200 euro per 
dossier voor 
de projectpromotor

•12 euro per m² voor de 
projectpromotor
•200 euro per dossier voor 
de projectpromotor
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Premies

 Renteloze Vlaamse Energielening

 Tot € 15.000, terugbetaling op maximum 8 jaar

 Voor energiebesparende investeringen

 Bij renovatie EN bij nieuwbouw ( E – peil < 30 + nog geen EPB 
aangifte ingediend ) 

 Zie ook: : http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-
energie/lenen/energielening

Premies

 Eandis

 Premies voor losse investeringen :
 Dak- of zoldervloerisolatie,

 Muurisolatie (via de spouw, de buitenkant of langs de 
binnenzijde),

 Kelder- of vloerisolatie,

 Hoogrendementsbeglazing,

 De plaatsing van een warmtepomp 

 De plaatsing van een zonneboiler voor de productie van 
sanitair warm water

 Nieuw vanaf 2017: de totaalrenovatiebonus voor wie 
minstens 3 investeringen uitvoert in een periode van 5 jaar

https://www.eandis.be/nl/pdf-book/29271#book/5
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Keuze huurder

 Inschrijvingsvoorwaarden

 Meerderjarig

 Inkomensvoorwaarde

 Eigendomsvoorwaarde

 Taalkennis

 Inburgeringbereidheid

 Bevolkings- of vreemdelingenregister

7. Keuze huurder (2)

 Wachtlijst o.b.v. SVK-puntensysteem

 Absolute prioriteit 

 Gemiddelde inkomen laatste 6 maanden

 Woonnood (verschillende categorieën)

 Aantal kinderen

 Aantal jaren op de wachtlijst

 Inwoner werkingsgebied – gemeente

 SVK- huurder die wenst te verhuizen binnen het SVK
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Huurders begeleiden

 Contract, plaatsbeschrijving en bijlagen overlopen met 
huurder

 Uitleg door klusjesman i.v.m. verwarming, onderhoud,…

 Aanvragen huursubsidie

 Ondersteuning en advies bij afsluiten energiecontracten

 Aanbieden inboedelverzekering (groepspolis)

 Vooral bij aanvang contract begeleiding en huisbezoeken

 Bij financiële of sociale problemen gericht doorverwijzen 
naar ocmw, juridische eerstelijnsdienst, caw,…

 Ad hoc begeleiding op vraag van huurder

4. Contact
 Voorzitter

Annemie De Gussem: annemie.de.gussem@nazareth.be

 Secretaris

Steven Van de Velde: 09/382.81.13, steven.vandevelde@ocmwnazareth.be

 Huurbegeleiding en inschrijvingen (liefst op afspraak)

Selina Ackerman

0472/84.37.75, selina.ackerman@svkleieenschelde.be

Zitdag in Merelbeke op woensdagvoormiddag

Leen Van Deynze 

0479/64.47.09, leen.vandeynze@svkleieenschelde.be

Zitdag in Nazareth op woensdagvoormiddag 

Zitdag in Sint-Martens-Latem op donderdagvoormiddag
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Rebecca De Wever

0472/77.66.78, rebecca.dewever@svkleieenschelde.be

Zitdag in Melle op donderdagvoormiddag

Zitdag in De Pinte op dinsdagvoormiddag

Emmy Vanwettere

0471/93.75.83, emmy.vanwettere@svkleieenschelde.be

Zitdag in Gavere op donderdag

4. Contact (2)

 Coördinatie en contactpersoon nieuwe eigenaars

Dimitri Zenner

0479/64.71.64, dimitri.zenner@svkleieenschelde.be

 Administratief verantwoordelijke

Sofie Blondel

09/382.81.13, sofie.blondel@svkleieenschelde.be of info@svkleieenschelde.be
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5. Vragen?

Infomarkt


