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Mijn woning verhuren 
Wat nu?
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• WONING VERHUREN: Hoe?

• Mijn woning privaat verhuren in eigen beheer:
• U beslist zelf over alle aangelegenheden inzake de verhuring

• U handelt zelf de plaatsbezoeken en gesprekken met kandidaat huurders af 

• U zorgt zelf voor alle administratieve taken: huurcontract, plaatsbeschrijving, 
waarborg, …

• Mijn woning privaat verhuren via een immobiliënkantoor
• Het immokantoor neemt de administratieve taken over zoals het plaatsen van 

advertenties, het opstellen van het huurcontract, plaatsbeschrijving, ..

• Het immokantoor verzorgt het contact met de kandidaat huurders en organiseert 
plaatsbezoeken

• Als eigenaar betaalt u een vergoeding aan het immokantoor voor de taken die zij 
van u overnemen
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• WONING VERHUREN: Voor welke periode?

• Huurovereenkomst met korte duur

• Totale duur maximum 3 jaar

• Slechts 1 keer te verlengen onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde
periode, met een maximale totale duur van 3 jaar (bv. 2 jaar + 1 jaar 
verlengen)

• Opzegging door huurder of verhuurder mits een opzegtermijn van 
3 maanden voor het verstrijken van de overeengekomen termijn

• Bij gebrek aan opzegging betekend 3 maand voor de vervaldag, dan wordt de 
huurovereenkomst voortgezet onder dezelfde voorwaarden (ook huurprijs!) 
maar wordt deze verondersteld bij het begin afgesloten te zijn voor een periode 
van negen jaar
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• WONING VERHUREN: Voor welke periode?

• Huurovereenkomst van 9 jaar

• Opzegmogelijkheden zoals bepaald in de Huurwet indien afgesloten 
voor 1/1/2019, mits voldoen aan bepaalde voorwaarden en mits betaling 
van een schadevergoeding in bepaalde situaties (zowel door huurder 
als verhuurder)

• Opzegmogelijkheden zoals bepaald in Huurdecreet indien afgesloten 
vanaf 1/1/2019, mits voldoen aan bepaalde voorwaarden en mits 
betaling van een schadevergoeding in bepaalde situaties (zowel door
huurder als verhuurder)

• Na de periode van 9 jaar, kunnen zowel de huurder als de verhuurder de 
overeenkomst opzeggen mits het naleven van een opzegtermijn van 6 maanden

• Jaarlijkse indexering van de huurprijs op de verjaardag van de inwerkingtreding
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• WONING VERHUREN: Sociaal verhuurkantoor

• Mijn woning verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK):

• SVK huurt woningen op de private markt om door te verhuren aan sociale
huurders

• U krijgt een huurcontract voor 9 jaar met zekerheid van betaling van de 
huur door het SVK zelf (geen gevaar voor huurachterstel door de 
bewoner)

• U hebt geen inspraak in de toewijzing aan kandidaat huurders
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• WONING VERHUREN: Sociaal verhuurkantoor

• Mijn woning verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor: Alle voordelen

• Huurgarantie: SVK is hoofdhuurder en betaalt de huur.  Geen risico op wanbetalingen.

• Onderhoud van de woning: SVK is verantwoordelijk. Woning in 
oorspronkelijke staat terug.

• Professionele partner: Beheer van de woning en administratie door 
ervaren partner.

• Gunstige regeling onroerende voorheffing: 1,6% i.p.v. 2,5%.  
Enkel belast op Kadastraal Inkomen.

• Geen gerechtelijke procedures.

• Renovatiepremies: Wonen Vlaanderen, sociale energie efficiëntie premies

• Geen commissieloon, maar wel een lagere huurprijs.
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Vermeld steeds:
✓ Huurprijs
✓ Vaste kosten
✓ EPC-kengetal

Verplichte documenten:
✓ Energieprestatiecertificaat

Bij de verhuring van een woning moet de eigenaar                            
beschikken over een energieprestatiecertificaat of        
EPC. Het EPC duidt met een getal aan hoe     
energiezuinig een woning is

Niet vergeten!!
✓ Registratie van het huurcontract
✓ Bezorg een kopie van het contract 

bij de ondertekening
✓ Conformiteitsattest
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WONING VERHUREN: Nuttige info

ALLE INFO: https://www.woninghuur.vlaanderen/
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WONINGHUURDECREET
Huurcontract afgesloten vanaf 1/1/2019
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• Inwerkingtreding Vlaams Woninghuurdecreet
• 1   januari 2019.

• Van toepassing op:
• Schriftelijke huurovereenkomsten afgesloten

vanaf 1  januari 2019. (= datum van ondertekening!)

• Mondelinge huurovereenkomsten.

Woninghuurdecreet
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Woninghuurdecreet

➢ Schriftelijke huurovereenkomst is verplicht

➢ Verplicht aantal gegevens op te nemen, o.a. : 

▪ Identiteit contracterende partijen

Natuurlijke persoon: naam, eerste twee voornamen, 
woonplaats en rijksregisternummer. Indien geen
rijksregisternummer: geboortedatum en –plaats.

Rechtspersoon: naam, zetel, KBO-nummer.

▪ Exacte duur van de huurovereenkomst

.
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1. Huurovereenkomst 9 jaar
➢ Opzeg door verhuurder (VH)

➢ Opzeg door huurder (H)

2. Huurovereenkomst ≤ 3 jaar
➢ Opzeg door verhuurder (VH)

➢ Opzeg door huurder (H)

3. Overlijden Huurder - Verhuurder

Duur en opzeg
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Huurovereenkomst 9 jaar
Opzeg door verhuurder

OUDE REGELING NIEUWE REGELING

Tegen einde HOV   ° 6 maanden   ° 6 maanden

Persoonlijk gebruik   ° 6 maanden   ° 6 maanden

  ° op elk moment, ook voor familie tem  

de 2de graad

  ° op elk moment, voor verhuurder

  ° familie 3de graad opzeg kan niet 

verstrijken voor einde 3de jaar

  ° Voor familie t.e.m. 3de graad opzeg 

kan niet verstrijken voor einde 3de jaar

Renovatie
  ° 6 maanden   ° 6 maanden

  ° Bij het verstrijken 3-jarige periode   ° CA aanvragen na de werken

  ° op elk moment na het 1ste jaar indien 

verschillende woningen in 1 gebouw

  ° op elk moment, opzeg kan niet 

verstrijken voor einde 3de jaar

Zonder motief   ° 6 maanden   ° 6 maanden

  ° Bij het verstrijken 3-jarige periode   ° Bij het verstrijken 3-jarige periode

  ° schadevergoeding   ° schadevergoeding

HOV = huurovereenkomst
CA = conformiteitsattest
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Huurovereenkomst 9 jaar
Opzeg door huurder

OUDE REGELING NIEUWE REGELING

Op elk ogenblik   ° 3 maanden   ° 3 maanden

  ° schadevergoeding   ° schadevergoeding

         * 3 m (einde opzeg 1e j)          * 3 m (einde opzeg 1e j)

         * 2 m (einde opzeg 2e j)          * 2 m (einde opzeg 2e j)

         * 1 m (einde opzeg 3e j)          * 1 m (einde opzeg 3e j)

Niet-registratie   ° Geen opzegtermijn   ° Geen opzegtermijn

(2 m na ondertekening)    (start vanaf 1st van de volgende maand)

  ° Geen schadevergoeding   ° Geen schadevergoeding

Tegenopzeg   ° 1 maand   ° 1 maand

(tegenopzeg NIET mogelijk indien   ° Opzeg VH voor :   ° Opzeg VH voor :

opzeg VH tegen einde huur)         * eigen gebruik         * eigen gebruik

        * renovatie         * renovatie

        * zonder motief         * zonder motief
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Huurovereenkomst ≤ 3 jaar
Opzeg door verhuurder

OUDE REGELING NIEUWE REGELING

Tegen einde HOV (aanvang opzeg)   ° 3 maanden   ° 3 maanden

Tussentijds   ° Onderling akkoord   ° Onderling akkoord

* HOV = huurovereenkomst
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Huurovereenkomst ≤ 3 jaar
Opzeg door huurder

OUDE REGELING NIEUWE REGELING

Tegen einde HOV (aanvang opzeg)   ° 3 maanden   ° 3 maanden

Tussentijds   ° onderling akkoord   ° 3 maanden

  ° schadevergoeding

         * 1,5 maand (1e j)

         * 1 maand (2e j)

         * 0,5 m (3e j)

Niet-registratie   /   ° geen opzegging

  ° geen schadevergoeding

* HOV = huurovereenkomst
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Overlijden huurder (H) of verhuurder (VH)

OUDE REGELING NIEUWE REGELING

Overlijden laatste VH   ° geen ontbinding HOV   ° geen ontbinding HOV

  ° Erfgenamen   ° Erfgenamen

Overlijden laatste H   ° geen ontbindng HOV   ° ontbinding van rechtswege, 2 m na

  ° Erfgenamen     overlijden

  ° tenzij erfgenamen voortzetten

  ° schadevergoeding 1 m

  ° indien niet ontruimd, VH stelt

     verzoek in bij vrederechter

* HOV = huurovereenkomst

11/2019



Verdeling kosten en lasten tussen huurder en  
verhuurder:

➢ Betrekking op uitoefening van de 
zakelijke rechten: voor de verhuurder.

➢ Betrekking op het gebruik van de 
woning: voor de huurder.

➢ Verdelingsprincipe wordt dwingend. 

➢ Lijst opgesteld door Vlaamse Regering 
https://www.woninghuur.vlaanderen/sites/default/files/atoms/files/Vulgar

iserende_Toelichting_hoofdverblijfplaatsen.pdf

Kosten en lasten
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1. Verhuurder (VH)
➢ Woningkwaliteit: Leveringsplicht en staat 

van het goed

➢ Rustig huurgenot

➢ Onderhouds- en herstellingsplicht

2. Huurder (H)
➢ Onderhouds- en herstellingsplicht

➢ Dringende herstellingen

➢ Aansprakelijkheid

Herstellingen
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1. Leveringsplicht en staat van het goed
➢ In alle opzichten in goede staat van onderhoud leveren

➢ Conform minimale kwaliteitseisen artikel 5 

Vlaamse Wooncode

➢ Conformiteitsattest ≤ 3 mnd oud = vermoeden 

conformiteit

➢ Niet conform art. 5 Vlaamse Wooncode bij 

aanvang = nietigheid HOV
❖ Vaststelling rechter noodzakelijk

❖ Geen appreciatiebevoegdheid door de rechter

❖ Huurder : vordering schadevergoeding mogelijk

❖ Rechter doet uitspraak m.b.t. bezettingsvergoeding

➢ Uitspreken van nietigheid creëert teruggaveverplichting
❖ Teruggave huurgelden

❖ Teruggave huurgenot

❖ Rechter kan compenserende bezettingsvergoeding opleggen

❖ Vrijgave huurwaarborg

VH: Woningkwaliteit
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VH: Woningkwaliteit

➢ Woning moet tijdens de huurovereenkomst aan de  
minimale kwaliteitsnormen blijven voldoen

❖ Verhuurder: onderhouds- en herstellingsplicht.

❖ Huurder: onderhouds- en herstellingsplicht

➢ Dringende herstellingen:

❖ De huurder moet ze gedogen

❖ Vergoeding verschuldigd indien langer dan 
30 dagen.
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VH: Woningkwaliteit

➢ Woning moet tijdens de huurovereenkomst aan de  minimale 

kwaliteitsnormen blijven voldoen.

➢ Sanctie:

❖ Indien te wijten aan overmacht (bv. blikseminslag) 

▪ Woning gaat volledig teniet: ontbinding van  

rechtswege.

▪ Woning gaat ten dele teniet: vermindering van de  

huurprijs of ontbinding vorderen bij de rechter.

❖ Indien te wijten aan wanprestatie: andere partij kan de 

ontbinding vorderen bij de rechter.
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VH: Rustig huurgenot

2. Rustig huurgenot

➢ Recht tot bezichtiging in samenspraak 

met huurder

➢ Rekening houdend met rustig huurgenot
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VH: Onderhouds- en herstellingsplicht

3. Onderhouds- en herstellingsplicht

➢ Het goed zo onderhouden dat het kan dienen 

tot het gebruik waartoe het verhuurd werd

➢ Alle herstellingen uitvoeren, uitgenomen 

herstellingen ten laste van de huurder

➢ Herstellingen door ouderdom of overmacht
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H: Onderhouds- en herstellingsplicht

1. Onderhouds- en herstellingsplicht

➢ Kleine herstellingen

❖ Indicatieve lijst

❖ Partijen kunnen lijst uitsluiten of 

beperking ENKEL in voordeel huurder

➢ Herstellingen voortkomend uit verkeerd gebruik

➢ Herstelling voortkomende uit tekortkoming in de 

meldingsplicht

❖ Bewijslast bij de huurder

❖ Actieve meldingsplicht (ook SMS en mail telt)
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H: dringende herstellingen

2. Dringende herstellingen (= herstelling de niet 

kan wachten tot einde huur of herstelling 

om te voldoen aan Vlaamse Wooncode)

➢ Huurder moet dringende herstellingen gedogen

➢ Recht op compensatie indien herstellingen 

> 30 dagen aanslepen (wijziging t.o.v. vorige 

huurwetgeving: kan niet meer worden uitgesloten 

in een huurovereenkomst)

➢ Mogelijkheid tot ontbinding huurovereenkomst indien 

normale bewoning onmogelijk is
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H: aansprakelijkheid

3. Aansprakelijkheid

➢ Aansprakelijk voor brand- en waterschade

❖ Bewijslast onschuld bij huurder

❖ Verplichte verzekering

➢ Aansprakelijkheid voor huisgenoten
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1. Overzicht

2. Vormen

3. Einde huur

4. Huurwaarborglening

Huurwaarborg
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Huurwaarborg: overzicht

OUDE REGELING NIEUWE REGELING

Bedrag   ° 2 maanden (of 3 Korfine)   °max 3 maanden

Vorm   ° geïndividualiseerde rekening   ° geïndividualiseerde rekening

  ° bankwaarborg  /

 /   ° Zakelijke borgstelling (Korfine)

  ° bankwaarborg OCMW   ° bankwaarborg OCMW

  /   ° borgstelling
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Huurwaarborg: vormen

Keuze van de huurder:
➢ Geïndividualiseerde rekening

➢ Zakelijke zekerheidstelling

➢ Bankwaarborg: standaardcontract tussen 

OCMW en financiële instelling

OF

Mits akkoord verhuurder: borgstelling
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Huurwaarborg: einde huur

Vrijgave huurwaarborg:

➢ Ten vroegste bij einde huur

➢ Schriftelijke akkoord of kopie rechterlijke 

beslissing

➢ NIEUW: rechtsvordering verhuurder tot vrijgave 

huurwaarborg in zijn voordeel is verjaard door 

verloop van één jaar nadat de huurovereenkomst is 

beëindigd
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Huurwaarborg: huurwaarborglening

➢ Renteloze lening bij publieke kredietverstrekker 

(Vlaams Woningfonds)

➢ Voor woonbehoeftige huishoudens 

(vwn cfr. sociale huur + geen betalings-

achterstand Centrale voor kredieten)

➢ Behandeltermijn van 2 weken

➢ Verplichte domiciliëring binnen 3 m na 

start huurovereenkomst

➢ Terugbetaling in 24m, tenzij gemotiveerd verzoek

➢ Beperkt tot 1.800 Euro (evt. verhogen kinderen 

ten laste)

11/2019



Huurwaarborg: huurwaarborglening

➢ Doelgroep:
❖ Inkomensgrenzen bescheiden huur

❖ Geen onroerend bezit

❖ Geen schulden

❖ Ook voor SVK-woningen

➢ Binnen twee werkdagen beoordeling 

volledigheid 

➢ Binnen tien werkdagen beoordeling gegrondheid  

Mogelijkheid om principieel akkoord te vragen

➢ Maximaal 1.800 euro (+ verhoging personen ten laste)

➢ Terugbetaling in 24 maanden, verlengbaar tot 

30 maanden
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1. Gegevens kandidaat-huurder

2. Echtgenoten en wettelijke samenwoners

3. Feitelijke samenwoners

4. Brandverzekering

Formaliteiten
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Extra gegevens van de kandidaat-huurder 

opvragen kan enkel in het kader van  het 

nagaan van de huurdersverplichtingen:

✓ Inkomsten (betaling huur)

✓ Gezinssamenstelling (bezettingsnorm woning)

X Naam adres vorige verhuurder

X Naam adres werkgever

Gegevens kandidaat-huurder
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➢ Van rechtswege huurder, ongeacht tijdstip 

van ondertekening huurcontract

➢ Bij wijziging deelt huurder dit mee aan 

verhuurder

➢ Hoofdelijk en ondeelbaar gehouden aan 

huurdersverplichtingen (vanaf huwelijk of 

wettelijke samenwoonst)

Echtgenoten en wettelijke samenwoners
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Relatiebreuk

➢ Onderling bepalen wie huurder blijft

➢ Meedelen aan verhuurder, ook tijdstip

➢ Geen opzeg voor vertrekker

➢ Geen akkoord = vrederechter

Beiden getekend

➢ Vertrekkende huurder kan door verhuurder

nog 6 maanden aangesproken worden voor 

betaling huurprijs

Echtgenoten en wettelijke samenwoners
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➢ Huurder(s) = ondertekenaar(s) huurcontract

➢ Hoofdelijk en ondeelbaar m.b.t. 

verplichtingen

Toetreden tot huurcontract  

(hoofdverblijfplaats)
❖ Gezamenlijk verzoek aan verhuurder

❖ Geen instemming binnen 3 maanden  => vrederechter

❖ Afwijzing verzoek door vrederechter

❖ Toetreder = verplichtingen vanaf aanvaarding als Huurder
Niet voor eventuele zaken vooraf

Feitelijke samenwoning
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➢ Opzeg huurder ter persoonlijke titel mogelijk

❖ Termijn = 3 maanden

❖ Niet geregistreerd = geen termijn, 

wel opzeg

❖ Geen vergoeding verschuldigd

➢ Vertrekkende huurder kan nieuwe kandidaat 

voorstellen aan verhuurder en blijvende huurder
❖ Geen instemming binnen 3 m  => vrederechter

Feitelijke samenwoning
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➢ Weigering rechter nieuwe kandidaat-huurder 

enkel:

❖ Financieel onvoldoende waarborgen

❖ Uitdrukkelijke weigering blijvende huurder

❖ Overbezetting

Vertrekkende Huurder kan door verhuurder nog 

6 maanden aangesproken worden voor betaling 

huurprijs

Feitelijke samenwoning
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Huurder = aansprakelijk voor brand tenzij buiten 

zijn schuld. Bewijslast bij de huurder

Verplichting tot brandverzekering incl. 

waterschade via:

➢ Eigen brandverzekering

❖ Aansprakelijkheid huurder

❖ Inboedel

➢ Via verzekering verhuurder (afstand van verhaal)

❖ Enkel meerkost premie ten laste van de huurder

❖ Huurder moet apart inboedel verzekeren 

Brandverzekering
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Woningkwaliteit 
Een conforme woning verhuren
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Artikel 3 van de Vlaamse Wooncode

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen.

Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, 
van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen 
een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.

Elke woning moet voldoen aan de elementaire nomen inzake:

❑ Veiligheid
❑ Gezondheid
❑ Woonkwaliteit
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Procedure ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring

Woningen die niet beantwoorden aan de minimum kwaliteitsnormen 
van de Vlaamse Wooncode kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar 
verklaard worden.

Een onderzoek naar de woningkwaliteit wordt uitgevoerd aan de 
hand van het Technisch Verslag.

Een besluit tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring van een 
woning wordt genomen door de burgemeester.
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Procedure ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring

❑ Aanvraag
➢ Huurder/bewoner, burgemeester, OCMW …
➢ Aanvraag huursubsidie

❑ Onderzoek
Wonen Vlaanderen voert het onderzoek uit aan de hand van 
het Technisch Verslag

❑ Advies
Wonen Vlaanderen geeft een advies tot ongeschiktheid en/of 
onbewoonbaarheid

❑ Kennisgeving
Eigenaar(s) en huurder(s)/bewoner(s) worden in kennis gesteld van het 
Technisch Verslag en het advies

❑ Besluit
De burgemeester neemt een besluit tot ongeschiktheid en/of        
onbewoonbaarheid  op basis van het advies van Wonen Vlaanderen

❑ Opheffing
Aflevering Conformiteitsattest
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Procedure ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring

❑ Onderzoek

Het Technisch Verslag

➢ Punten:

➢ Gebreken van categorie IV (= 15 punten): 
✓ Risico op elektrocutie 
✓ Risico op ontploffing of brand
✓ Geen gootsteen
✓ Geen badkamer
✓ Geen toilet
✓ Risico op CO-vergiftiging 
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Procedure ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring

Het Technisch Verslag

✓ staat van het dak en schouw
✓ stabiliteit van binnen- en buitenmuren
✓ Vochtschade

o Opstijgend vocht  
o Condenserend vocht

✓ Vochtschade
o Doorslaand vocht  
o Insijpelend vocht

✓ afwerking muren, vloeren en plafonds
✓ Kelder
✓ Trappen, overlopen en borstweringen
✓ Sanitaire installaties

o Gootsteen met warm en koud water
o Lavabo met warm en koud water
o Bad of douche met aanvoer van warm en koud water
o Badkamer te verwarmen
o Toilet met spoeling
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Procedure ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring

Het Technisch Verslag

✓ Elektrische installatie
o Minimum 2 vrije geaarde stopcontacten in keuken
o Indicatie van risico op elektrocutie

✓ Rookmelders:
1 rookmelder per bouwlaag

✓ Gas- of stookolie-installatie
o Indicatie van een risico op brand of ontploffing

✓ Dakisolatie
o Vanaf 01/01/2020 
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Procedure ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring

Het Technisch Verslag

✓ Bezettingsnorm
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Procedure ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring

Enkele begrippen :

Ongeschiktheid
Meer dan 14 punten op het Technisch Verslag

Onbewoonbaarheid
Ernstige veiligheids- en gezondheidsrisico’s

Onaangepast
Meer bewoners dan de bezettingsnorm

Overbewoond
Bezettingsnorm is zodanig overschreden dat er 
een veiligheids- en/of gezondheidsrisico ontstaan is
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Procedure ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring

❑ Kennisgeving huurders en eigenaars

✓ Eigenaars en huurders ontvangen het Technisch Verslag 
en het advies

✓ Hoorrecht

❑ Besluit door de burgemeester

✓ Binnen de 3 maanden na de aanvraag

❑ Opheffing van het besluit van de burgemeester

✓ Aflevering van een conformiteitsattest
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Conformiteitsattest

➢ Onderzoek aan de hand van het technisch verslag

➢ De woning voldoet aan de normen van de Vlaamse Wooncode

➢ De woning voldoet aan de rookmeldersverplichtingen

➢ Het maximum aantal bewoners wordt vermeld

➢ Is 10 jaar geldig 

➢ Gratis

➢ Aan te vragen bij de gemeente via HABITO woonwinkel
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Conformiteits-
attest
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PREMIES 
Energie besparen of kwaliteit verbeteren
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Energiebesparende investeringen
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• Dak- of zoldervloerisolatie
• Muurisolatie
• Nieuw geplaatste beglazing
• Vloer- of kelderisolatie
• Zonneboiler
• Warmtepomp
• CV ketel (Beschermd afnemers)
• Ventilatiesysteem (BenoPass)

ENERGIEPREMIES 2019/2020 EN 

BENO PASS
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•BENOveren = Beter renoveren

•Totaalaanpak energiebesparende maatregelen
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Premies WOONGEBOUWEN : Aangesloten op elektriciteitsnet 

vóór 1/1/2006 (of met bouwaanvraag vóór 1/1/2006)

Wijziging 2020: beglazing U waarde 1,0 W/m²K : 8 Euro/m² i.p.v. 10

Premie Beschermd afnemer

aannemer 4 €/m² 10,5 €/m²

zelf 2 €/m² 5,25 €/m²

Buitenmuur via buitenzijde Rd-waarde minstens 3,0 m²K/W aannemer 15 €/m² 22,5 €/m²

Spouwmuur
lambdawaarde maximaal 0,065 W/mK,                                                                                      

spouw minstens 50 mm
STS aannemer 5 €/m² 9 €/m²

Buitenmuur via binnenzijde
Rd-waarde minstens 2,0 m2K/W, (controle 

architect of certifcaat bekwaamheid)
aannemer 15 €/m² 22,5 €/m² 

Vloer Rd-waarde minstens 2,0 m²K/W aannemer 6 €/m² 9 €/m²

Beglazing
U-waarde maximaal 1,0 W/m²K (ipv 1,1 

W/m²K in 2018)
aannemer 10 €/m² 56 €/m² 

Rd-waarde minstens 4,5 m²K/WDak- of zoldervloer
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Warmtepomp

Bij het plaatsen van een warmtepomp in 

een gebied zonder aardgasnet of ter 

volledige vervanging van elektrische 

verwarming verdubbelt het premiebedrag; 

deze verdubbeling wordt slechts eenmaal 

doorgerekend

aannemer

 Max. 40% van factuur:  

• 4000 € geothermisch 

(A++ of beter) 

• 1500 € lucht-water 

(A+ of beter)

• 800 € hybride lucht-

water (A+ of beter)

• 300 € lucht- lucht (A+ 

of beter)

 Max. 48% van factuur:  

• 4800 € geothermisch 

(A++ of beter) 

• 1800 € lucht-water (A+ 

of beter)

• 960 € hybride lucht-

water (A+ of beter)

• 360 € lucht- lucht (A+ of 

beter)

Warmtepompboiler

Nieuw vanaf 2019, enkel gebruikt voor 

productie van sanitair warm water.  Niet 

cumuleerbaar met een zonneboiler.  Enkel 

cumuleerbaar met warmtepomp indien de 

warmtepompboiler eerst geplaatst wordt.

aannemer

per wooneenheid 

premie van 400 € 

en max. 40% van de 

factuur

per wooneenheid premie 

van 480 € 

en max. 48% van de 

factuur

Zonneboiler 
Niet cumuleerbaar met een 

warmtepompboiler.
aannemer

550 €/m² met een max. 

van 2750 € 

en 40% van de factuur 

per wooneenheid 

660 €/m² met een max. 

van 3300 € 

en 48% van de factuur 

per wooneenheid 

Premies WOONGEBOUWEN: Aangesloten op elektriciteitsnet 

vóór 1/1/2014 (of met bouwaanvraag vóór 31/12/2013)

Wijziging 2020: Warmtepompboiler : 300 Euro i.p.v. 400 Euro
11/2019



Beno-pass : totaalrenovatie bonus
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Beno-pass

Facturen vanaf 2017
Extra premie vanaf 3 investeringen:
• Na 3: 1250€ (helft voor appartement)
• Na 4: bijkomend 500€
• Na 5 (incl. opmaak EPC): bijkomend 1000€
• Na 6: bijkomend 1000€
• Na 7: bijkomend 1000€
Volledige woning moet geïsoleerd zijn per maatregel conform eisen premie
Voucher omvat 7 investeringen :
1. Dak: min 30m²
2. Muur: min 30 m² (buitenzijde, binnenzijde of spouw)
3. Vloer: min 30 m²
4. Glas: min 5 m²
5. Zonneboiler
6. Warmtepomp
7. Ventilatiesysteem
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Actievoorwaarden BENO-pass

➢ Activatie vanaf eindfactuur eerste investering (of later indien klant dit 
wenst)

➢ 5 jaar geldig

➢ 1 BENO-pass per woning/wooneenheid

➢ Verbonden aan woning – blijft verder lopen na 
verkoop

➢ Investering in gemeenschappelijke delen van 
woongebouw tellen mee voor elk van betrokken 
wooneenheden

➢ Investering in collectieve zonneboiler, warmtepomp of ventilatiesysteem 
tellen mee voor elk van betrokken wooneenheden

➢ Bonus wordt uitbetaald aan eigenaar of investeerder 

➢ Indien premie aangevraagd door VME, syndicus: bonus wordt uitbetaald aan 
individuele eigenaars
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Premies beschermde afnemers
Doelgroep premies

Voor bepaalde investeringen en doelgroepen, bestaan er verhoogde of specifieke 
premies

➢ Premie condensatieketel : 1800 € en max. 40% van de factuur

➢ Verhoogde premies energiebesparende investeringen 
(zie tabel)

➢ Sociale Energie-efficiëntie projecten (S.E.E.P) : verhoogde 
premie voor projecten via project promotor, voor 
onderstaande investeringen in woningen de verhuurd 
worden kwetsbare huurders (verhoogde tegemoetkoming, 
sociaal tarief, beperkte huurprijs (520 Euro), SVK verhuur, 
budgetmeter, beperkt inkomen)

➢ Dakisolatie  : 20 Euro/m²

➢ Spouwmuurisolatie : 12 Euro/m²

➢ HR glas : 85 Euro/m²
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 RENOVATIE premie Wonen Vlaanderen: 
 Woning minstens 30j oud

 Woning in huur genomen door SVK én bewoond

 Minimum 2.500 Euro factuur per categorie (structuur, dak, 
ramen/buitendeuren, techn. installaties

 Geen inkomstenbeperking

 Geen eigendomsbeperking

 30% premie op factuur excl. BTW – max. 3.333 Euro per 
categorie  – max. 10.000 Euro totaal

 Verhoogde premies Fluvius (S.E.E.P.) – verhoogde 
premies Fluvius voor doelgroep bewoners (indien van toepassing)

Extra premies SVK verhuur
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Vragen ???
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