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Infoavond ‘Verhuur jouw woning zonder 
zorgen’

Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Jan Foulon, schepen voor woonbeleid en huisvesting 
(stad Ronse)

• Woonkwaliteit en conformiteitsattest: waaraan moet mijn woning voldoen? 
(Dhr. Ludwig Ponnet, Wonen Vlaanderen)

• Energiebesparende maatregelen en premies (Dhr. Wouter Stockman, Goed 
Wonen vzw)

• De Vlaamse energielening (Dhr. Pavol Orlicky, streekintercommunale Solva)

• Verhuren via sociaal verhuurkantoor, ook voor u? (Dhr. Jonas De Vlieger, Sociaal 
Verhuurkantoor Zuid‐Oost‐Vlaanderen)
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Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Jan Foulon, schepen voor woonbeleid en huisvesting 
(stad Ronse)

• Woonkwaliteit en conformiteitsattest: waaraan moet mijn woning voldoen? 
(Dhr. Ludwig Ponnet, Wonen Vlaanderen)

• Energiebesparende maatregelen en premies (Dhr. Wouter Stockman, Goed 
Wonen vzw)

• De Vlaamse energielening (Dhr. Pavol Orlicky, streekintercommunale Solva)

• Verhuren via sociaal verhuurkantoor, ook voor u? (Dhr. Jonas De Vlieger, Sociaal 
Verhuurkantoor Zuid‐Oost‐Vlaanderen)

Woningkwaliteit: 
aandachtspunten voor 
verhuurders en 
eigenaars

Zottegem, 22 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.
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Algemene comforteisen ‐ Sanitair

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
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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.

Elektriciteit
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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.

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 
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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

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
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Vocht

Zowat de grootste oorzaak van schade aan gebouwen.

Nadelig voor de gezondheid van de bewoners

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.
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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.

Rookmelders

Op elke bouwlaag moet een rookmelder aanwezig zijn.

Ook in de kelder of zolder moet een rookmelder 
hangen.
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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

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
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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

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
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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

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
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Procedure tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring

Stap 4-5: WONEN-VLAANDEREN

• Conformiteitsonderzoek (OTP)

• Advies aan burgemeester op basis van verslag 
OTP

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
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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

https://www.wonenvlaanderen.be/verhuren
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Wonen Oost-Vlaanderen

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

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

Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Jan Foulon, schepen voor woonbeleid en huisvesting 
(stad Ronse)

• Woonkwaliteit en conformiteitsattest: waaraan moet mijn woning voldoen? 
(Dhr. Ludwig Ponnet, Wonen Vlaanderen)

• Energiebesparende maatregelen en premies (Dhr. Wouter Stockman, Goed 
Wonen vzw)

• De Vlaamse energielening (Dhr. Pavol Orlicky, streekintercommunale Solva)

• Verhuren via sociaal verhuurkantoor, ook voor u? (Dhr. Jonas De Vlieger, Sociaal 
Verhuurkantoor Zuid‐Oost‐Vlaanderen)
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GOED-
WONEN

Duurzaam en 
zorgeloos wonen 

WIJ STAAN VOOR KWALITEIT 
EN TEVREDENHEID. 

Bestaat uit
- Energiesnoeiers 
- Woonzorgteam
- Technische staf 
- Controleurs
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WAT DOEN WIJ?

- HUISHOUDELIJKE ENERGIESCANS
- ISOLATIEWERKEN  
- WOONAANPASSINGEN VOOR EEN 

KWETSBARE DOELGROEP

GOED-WONEN HEEFT 12.539 SCANS 
UITGEVOERD IN 4 JAAR TIJD!

Scans
In 2013 1.978
In 2014 2.470
In 2015 2.632
In 2016 5.459

1.978
2.470 2.632

5.459

Huishoudelijke Energiescans

Dankzij deze scans hebben wij 633 
sociaaldakisolatieprojecten ondernomen.
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GOED-WONEN HEEFT MAAR 
LIEFST 124.438 M² GEÏSOLEERD OP 
4 JAAR TIJD!

2013 2014 2015 2016
Vloerisolatie 17.840 19.586 20.566 19.184
Dakisolatie 9.416 17.305 10.565 9.976
Totaal geïsoleerd 27.256 36.891 31.131 29.160

17.840 19.586 20.566 19.184

9.416

17.305

10.565 9.976

27.256

36.891

31.131 29.160
Isolatiewerken

Dakisolatie
Onderdak is 
noodzakelijk:

Water en 
stuifsneeuw 

Winddicht / 
Stofdicht

Dampdoorlatend

Afkleven van onderdak voor 
een goede winddichting
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EERSTE ISOLATIELAAG 
TUSSEN DE BESTAANDE 
KEPERS = 6 CM = RD-
WAARDE VAN 1,7(M²K/W)

18cm tussen gordingen

TWEEDE ISOLATIELAAG 
AANSLUITEND OP DE EERSTE 
LAAG MET EEN HOUTEN 
CONSTRUCTIE. IN GEVAL 18 
CM = RD WAARDE VAN 5,1 
(M²K/W) TOTALE RD WAARDE 6,8 (M²K/W)

Dampscherm 
over de 
gordingen, 
zorgvuldig 
afgekleefd en 
ondersteund 
met 
ondersteunin
gs-latten

BELANGRIJK ELEMENT VAN DE ISOLATIE IS 
HET DAMPSCHERM
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Zoldervloer isolatie 

Beloopbaar

Niet 
Beloopbaar

Deels Beloopbaar

Op houten vloer 
een 
dampscherm !

OSB plaat 
RND latten

Isolatie

Mogelijke constructie voor 
het beloopbaar gedeelte.
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OVERZICHT ENERGIEPREMIES 
VANAF 2017

Dakisolatie
uitgevoerd 
door een 
erkend 

aannemer

Voor niet 
beschermde 

klanten 

6€/m²
In 2017

6€/m²
In 2018

Voor 
beschermde 

klanten

10,50€/m²
In 2017

10,50€/m²
In 2018

Dakisolati
e doe het 

zelf

Voor niet 
beschermde 

klanten

3€/m²
In 2017

3€/m²
In 2018

Voor 
beschermde 

klanten

5,25€/m²
In 2017

5,25€/m²
In 2018

Voorwaarden:
Minimale RD-waarde van 4,5m² K/W
De woning is aangesloten sinds 1 januari 
2006 op het elektriciteitsdistributienet.

Niet beschermde klanten:
• Spouwmuurisolatie 6€/m² (voldoet aan de STS 71-1)
• Isolatie binnen of buitenzijde muur 15€/m²
• Vloerisolatie 6€/m² met een minimale RD waarde 

van 1,2 m² K/W
• HR-glas 10€/m² met een maximale U-waarde van 

1,1W/m²K (max. 40% van de investeringskost) 

Beschermde klanten:
• Spouwmuurisolatie 9€/m² (voldoet aan de STS 71-1) 
• Isolatie binnen of buitenzijde muur 22,50€/m²
• Vloerisolatie 9€/m² met een minimale RD waarde 

van 1,2 m² K/W
• HR-glas 56€/m² met een maximale U-waarde van 

1,1W/m²K (max. 40% van de investeringskost)
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Dakisolatie 20€/m² Minimum Rd 
4,5

Verhuur aan 
een 

doelgroep.

OVERZICHT SOCIALE PROGRAMMA’S 
PRIVATE HUUR

Spouwmuurisol
atie 12€/m² Voldoen aan 

de STS 71-1

Verhuur aan 
een 

doelgroep.

HR-Glas 85€/m²

U-waarde van 
het nieuw glas 

heeft
maximaal 
1,1W/m²k

Verhuur aan 
een 

doelgroep.

Doelgroep:
- De woning wordt verhuurd aan een SVK, OCMW of 

lokaal bestuur.
- De huurprijs is maximaal 462,74€ per maand en in 

centrumsteden 512,74€.
- De huurder behoort tot de prioritaire doelgroep.

VOORBEELD VAN  EEN NIET 
BELOOPBARE ZOLDERVOER VAN 
100M² (25€/M²).

Niet Beschermde 
klanten

• 100m²
• Kostprijs 2.500€
• Eandis premie 

6€/m²
• Totaal 

kost1900€

Beschermde 
klanten 

• 100m²
• Kostprijs 2.500€
• Eandis premie 

10,50€/m²
• Totaal 

kost1450€

Sociale 
doelgroep

• 100m²
• Kostprijs 2.500€
• Eandis 20€/m² 

betaald door 
Eandis.

• Totaal kost 500€
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Vragen ?

Bedankt voor uw 
aandacht!



19/12/2017

29

Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Jan Foulon, schepen voor woonbeleid en huisvesting 
(stad Ronse)

• Woonkwaliteit en conformiteitsattest: waaraan moet mijn woning voldoen? 
(Dhr. Ludwig Ponnet, Wonen Vlaanderen)

• Energiebesparende maatregelen en premies (Dhr. Wouter Stockman, Goed 
Wonen vzw)

• De Vlaamse energielening (Dhr. Pavol Orlicky, streekintercommunale Solva)

• Verhuren via sociaal verhuurkantoor, ook voor u? (Dhr. Jonas De Vlieger, Sociaal 
Verhuurkantoor Zuid‐Oost‐Vlaanderen)

VLAAMSE ENERGIELENING
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CONTEXT 

• Voorheen federale materie (FRGE-lening; Fonds ter reductie van de 
globale energiekost)

• Sinds 2015 naar het Vlaamse Gewest: Vlaamse Energielening 
(Tommelein)

• Uitgebaat door Vlaamse Energie Agentschap (VEA), samen met 
Energiehuizen (zoals SOLVA). 

• Dienstverlening naar alle bewoners van 21 aangesloten gemeenten

•Lening voor energiebesparende investeringen, bijvoorbeeld door 
isolatie, hoogrendementsglas of voor een oude stookketel te 
vervangen.

3 GROEPEN KUNNEN LENING 
AANVRAGEN

1. Sociaal kwetsbaren doelgroepen: lenen aan 0% (vb. 
gepensioneerden, mindervaliden, eenoudergezinnen) kunnen 
renteloos lenen

 extra ondersteuning op vraag (advies, budget & opvolging)

2. Andere particulieren: lenen aan 2 %. Sommige gemeenten 
hebben beslist om die 2% voor hun rekening te nemen, 
zodat alle gezinnen op hun grondgebied renteloos kunnen 
lenen. (Aalst, Denderleeuw, Ninove, Herzele, Oudenaarde, 
Erpe-Mere, Zwalm; Geraardsbergen en Brakel binnenkort)

3. Sociale huisvestingsmaatschappij, vzw’s, coöperatieve 
vereinigigen (aan 1%)
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VOORWAARDEN
U kunt een energielening krijgen voor een woning in Vlaanderen die u bewoont 
(als eigenaar of huurder) of die u verhuurt. (voor max. 3 woningen)

Het moet gaan over een hoofdverblijfplaats.

Bepaalde doelgroepen komen in aanmerking voor een renteloze lening (0% 
intrest):
1. personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje 

eindigt op 1)
2. personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 18.3363,39 €, dat verhoogd mag 

worden met 3.399,56 € per gezinslid dat niet de aanvrager is.
3. personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen
4. personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen 

betalen
5. eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) aan personen uit 

bovenstaande doelgroepen.

Personen uit bovenstaande doelgroepen 1, 2, 3 of 4 kunnen bovendien gratis 
ondersteuning (ESCO) krijgen om te bepalen welke werken moeten worden 
uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te 
volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

VOOR WELKE WERKEN
• Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor 
de doelgroep die aan 0% kan lenen, altijd in 
combinatie met energiescan)

• Energieaudit (in combinatie met een van de 
vorige maatregelen).

• Ook voor een nieuwbouwwoning kunt u voor 
de meeste van de hierboven vermelde werken 
een energielening aanvragen als:
• er nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend

• én uw woning een E-peil van E30 woning haalt. E30 is 
bijna-energieneutraal (BEN).

Een folder met de volledige voorwaarden voor 
de werken kan opgevraagd worden bij de 
Energiehuizen. Sommige werken moeten 
bepaalde normen halen om in aanmerking te 
komen. De werken moeten worden uitgevoerd 
door een aannemer, zodat er ook een garantie 
is op de kwaliteit van uitvoering. Alleen voor 
dak- of zoldervloerisolatie komt ook ‘doe-het-
zelf’ in aanmerking.

• Dak- of zoldervloerisolatie.

• Hoogrendementsglas, -deuren, en -poorten.

• Muurisolatie.

• Vloerisolatie.

• Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met 
andere maatregelen).

• Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D.

• Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel,  
warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, 
…).

• Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het 
dak goed is geïsoleerd, dat er 
hoogrendementsverwarming is en dat er geen enkel 
glas meer is).

• Zonneboiler, warmtepompboiler of ander zuinig 
systeem voor sanitair warm water.

• Vervanging van lichtarmaturen en lampen 
(voornamelijk in de gemene delen van 
appartementsgebouwen).
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BEDRAG

U kunt maximaal 15.000 € lenen (min 1250 €)

Het geleende bedrag moet maximaal op acht jaar tijd 
terugbetaald worden.

De intrest bedraagt maximaal 2% / renteloos 

Voor bepaalde doelgroepen bedraagt de intrest 0%

Voor de energielening worden geen fiscale attesten uitgereikt

Geen dossierkosten

Kosteloze vervroegde terugbetaling mogelijk

PROCEDURE

www.so-lva.be

aanvraag + stukken bezorgen

administratieve voorbereiding – advies aan de 
kredietcommissie

kredietcommissie (maandelijks)

ondertekening contract lening

opname – afbetaling

doorloop ca. 4-6 weken
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Programma

• Welkom en inleiding: Dhr. Jan Foulon, schepen voor woonbeleid en huisvesting 
(stad Ronse)

• Woonkwaliteit en conformiteitsattest: waaraan moet mijn woning voldoen? 
(Dhr. Ludwig Ponnet, Wonen Vlaanderen)

• Energiebesparende maatregelen en premies (Dhr. Wouter Stockman, Goed 
Wonen vzw)

• De Vlaamse energielening (Dhr. Pavol Orlicky, streekintercommunale Solva)

• Verhuren via sociaal verhuurkantoor, ook voor u? (Dhr. Jonas De Vlieger, 
Sociaal Verhuurkantoor Zuid‐Oost‐Vlaanderen)



19/12/2017

34

Promotiecampagne Oost‐Vlaanderen 
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Inhoudstafel 
1. Wat doet een sociaal verhuurkantoor ?

2. Voordelen 
1. kosteloze begeleiding van prospectie tot verhuring 
2. huurovereenkomst lange termijn (9 jaar)

1. opzegmogelijkheden 

2. huurprijs

3. Zorgeloos verhuurbeheer & administratie
1. opvolging administratie

1. verzamelen verhuurdossier

2. registratie contracten 

3. plaatsbeschrijving

2. huurgarantie

3. onderhoud woning en technieken

4. opvolging herstellingen

4. Fiscale & financieel voordelen 
1. verlaagd tarief onroerende voorheffing

2. aftrekbaarheid renovatiewerken 

3. verlaagd BTW‐tarief nieuwbouw 

4. premies

3. Technische voorwaarden sociale woonst 

4. Voorbeeld praktijk

Sociaal verhuurkantoor  
Erkende organisatie (vzw) 

• Gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid
 1 van de 48 erkende SVK

• Ondersteuning door de provincie
 25 % van de Oost‐Vlaamse gemeenten
 Meerwaarde voor huurder en verhuurder in de provincie

• Lidmaatschap van lokale besturen
 19 aangesloten gemeenten
 Regio Zuid‐Oost‐Vlaanderen – gevestigd in Herzele

• SVK Zuid‐Oost‐Vlaanderen
 470 woningen in beheer
 Aangroei van 50 panden per jaar
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Wat doet een Sociaal verhuurkantoor? 
Huurmarkt socialiseren 

Huurders met een bescheiden inkomen ‐ > voorzien van   
kwalitatieve en betaalbare woning 

Huurt panden van private eigenaars (appartementen, studio’s, 
woningen)

Verhuurt panden aan ingeschreven kandidaten 
Vastgelegde inschrijvingsvoorwaarden! 

 Sociale huisvestingsmaatschappij 
Bouwt zelf eigen woningen/appartementen 

Rechtstreeks contact met de huurder 

Huurder kan daar “permanent” blijven – “geen” 
beperking in termijn 

 Sociaal verhuurkantoor
Tijdelijk karakter 

Eigenaar ‐> geen rechtstreeks contact met de huurder 
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 Kosteloze begeleiding van prospectie tot verhuring

 Huurovereenkomst 9 jaar 

 Zorgeloos verhuurbeheer & administratie  

 Financiële & fiscale voordelen 
WAT ZIJN DE PROBLEMEN VANDAAG?

Korte huurperiodes ( 1 – 3 jaar)

Geen huurbetaling (10/12)

Administratie

Herstellingen

Leegstand

Voordelen voor de eigenaar  

Begeleiding prospectie tot verhuring 
• Aanvraag prospectie (per telefoon/mail) 

Technisch onderzoek woning (ev. aanpassingen of opvolging renovatie)

Prospectieverslag                  Prijsvoorstel 

HUUROVEREENKOMST

Controle pand door Wonen Vlaanderen 

Opmaak plaatsbeschrijving (kosteloos/service) 

INGANG HUURCONTRACT     (periode min.6 weken) 
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Huurovereenkomst 9 jaar
Contract lange termijn

Opzegmogelijkheden 
 Eigen gebruik 

 Renovatiewerken 

Met motivatie (de eerste drie jaar pro rata 
schadevergoeding)

 Stilzwijgende verlenging 
Mogelijks langere termijn > 9 jaar 

Billijke huurprijs 

Huurprijs ? 
 Billijke huurprijs  (ca. 75 a 80% marktprijs) 

oppervlakte van het pand 

kwaliteit en materiaalgebruik 

duurzame materialen

aantal & grootte slaapkamers

ligging

openbaar vervoer  
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OBJECTIEVE RICHTLIJNEN 
STUDIO APPARTEMENT HUIZEN 

€ 320,00 – 400,00  1 slaapkamer 400,00 € ‐ 420,00 € 1 slaapkamer 440,00 € ‐ 460,00 €

2 slaapkamers 440,00 € ‐ 460,00 € 2 slaapkamers 480,00 € ‐ 500,00 €

3 slaapkamers 460,00 € ‐ 480,00 € 3 slaapkamers 500,00 € ‐ 550,00 €

> 3 slaapkamers Vanaf  520,00 € > 3 slaapkamers Vanaf 550,00 €

Bovenstaande gegevens zijn indicatief en afhankelijk van de aangeboden entiteit.

Zorgeloos verhuurbeheer 
Opvolging administratie
Verzamelen verhuurdossier

Registratie contracten 

Plaatsbeschrijving

Huurgarantie

Onderhoud woning en technieken

Opvolging herstellingen
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Opvolging administratie

Verhuurdossier
 Blanco elektrische keuring
 EPC attest 
 Onderhoudsattest verwarmingsinstallatie 
 Kadastraal plan 
 Bewijs brandverzekering 

Blijft behouden door eigenaar
Huurdersaansprakelijkheid ‐> verantwoordelijkheid SVK en 
bewoner 

 Eigendomsakte
 Plaatsbeschrijving*

=> Registratie contracten door SVK 

 Plaatsbeschrijving 
 Kosteloos

 Uitgebreide fotoreportage  

 Intredend/ uittredend 

 Vaststelling schade bij uittrede 

 Totale garantie bij schade aangebracht door de huurder !
 Geen beperking tot 2 maand waarborg

 Schade door slijtage blijft de verantwoordelijkheid van de 
eigenaar
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Huurgarantie 

 SVK betaalt rechtstreeks naar de eigenaar (elke maand) 

 Garantie voor de volledige looptijd van het contract

 Jaarlijkse indexatie 

 Leegstand ? Nog steeds inkomsten ! 

=> geen kans op wanbetalingen of huurachterstallen meer ! 

Onderhoud van de woning

 SVK dient in te staan voor het onderhoud

 Eigenaar >< geen rechtstreeks contact met onderhuurder

 SVK levert het pand op het einde van de contract in propere staat af

 Jaarlijks onderhoud verwarmingsinstallatie 

 U dient zelf niet langer in te staan voor de schoonmaak van uw 
pand
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 Opvolging herstellingen

 Ziezo!

 SVK vergoedt / herstelt schade of kosten ten laste van huurders

=> U dient niet eigen kapitaal te gebruiken voor schade aangebracht door huurder 
. 

 Opvolgen herstelling ten laste van de eigenaar kan door het SVK

=> De eigenaar blijft verantwoordelijk voor herstellingen t.l.v. de eigenaar. (Cfr. 
private huur)

 Verlaagd tarief onroerende voorheffing
 1,6 % i.p.v. 2,5 % (= korting van 36%!)

 Bij renovatiewerken
 9 jaar x 5% van de totale renovatiekost (= 45 %!)

met een maximum van € 1.170 per jaar (2018)

Fiscale & financiële voordelen
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Privé verhuren = 21% BTW

Verhuren via een SVK = 12 % BTW (!!!)
 U dient de woning voor minstens 15 jaar te verhuren aan het SVK 

Richtlijnen nieuwbouw 
 Bouwtechnisch bestek –> mogelijkheid ‐ ABC vmsw

Verlaagd BTW – nieuwbouw 

 Vlaamse renovatiepremie 
 stabiliteit
 dakwerken
 beglazing 
 technische installaties (sanitair/verwarming/elektriciteit)

Maximale teruggave per categorie : 2’500,00 €/< per categorie
Maximaal totale premie : 10’000,00 €

 Vlaamse verbeterings – en aanpassingspremie
 Voor beperkte renovatiewerken 

 Sociale dakisolatiepremie 
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Technische verwachtingen

 Verplichting
 Dubbele beglazing (elke ruimte) 

 Elektrische keuring (zonder opmerkingen)

 Centrale verwarming 

 Isolatie van het dak of zoldervloer 

 Duurzame en kwalitatieve materialen 

 Natuurlijke verluchting en verlichting 

Minimumdoel = Beschikken over conformiteitsattest

In de praktijk…

SVK PRIVAAT

Waarde appartement  125.000 € 125.000 €

Renovatiekost 45.000 € 45.000 €

premie  Max. 10.000 Nihil 

Totaal renovatie (na premies) 40.000 € (gebruikt 5.000€) 45.000 €

Huurprijs + vaste kost  480,00 € + 50,00 € 600,00 €+ 50,00 €

Huurprijs jaarbasis  6.610,00 € (Verschil € 540,00 met 

privaat)

Rendement 12 maand 

7.150,00 €
Rendement 11 maand 

Rendement 4,01 % 4,21 %

Korting onroerende voorheffing  ‐ 36% Nihil 

fiscaal voordeel (9 jaar * 5% van de 
renovatiekost)

1.170 € /per jaar aftrek 
Jaarlijkse aftrek maximaal: 1.170,00 
€

Nihil 

Schade na wederverhuring  Nihil (!) Onbekend 

Kans op leegstand Nihil (!) Onbekend
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In de praktijk…
SVK PRIVAAT

Waarde appartement  € 200.000,00 € 200.000,00

Belastingvoordeel (12 %) € 14.876,03 Nihil 

Totaal na voordeel € 185.123,97 € 200.000,00

Huurprijs + vaste kost  € 500,00 € 650,00

Huurprijs jaarbasis  € 6.000,00 (Verschil € 500,00 met 

privaat)

Rendement 12 maand

€ 6.000,00 (Verschil € 1.150,00 met 

privaat)

Rendement 12 maand 

€ 6.500,00
Rendement 10 maand

€ 7.150,00
Rendement 11 maand 

Verwacht rendement 3,25 %

3,25 %

3,25 %

3,56 %

(Korting) Onroerende voorheffing  ‐ 36% (!) Geen korting (!)

Schade na wederverhuring  Nihil   (!) Onbekend 

Kans op leegstand Nihil   (!) Onbekend

Interesse in 
verhuren ?

Stationsstraat 196
9550 Herzele

Info@svkzovl.be
Tel ‐ 053 39 40 70
Fax ‐ 053 39 40 80

Stationsstraat 196
9550 Herzele

Info@svkzovl.be
Tel ‐ 053 39 40 70
Fax ‐ 053 39 40 80
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Infomarkt 


