


Huren en verhuren

Woningen inhuren op de private huurmarkt

en verhuren aan woonbehoeftige gezinnen,

aan een redelijke huurprijs

en met aandacht voor woonzekerheid / 
woonkwaliteit

 Socialisering private huurmarkt
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Het SVK- TEAM:

Kim Wouters 
Coördinator

Ghislaine Vanroye 
Huurbegeleidster

Kathleen Wouters
Financieel medewerkster

Ferdy Poncelet
Patrimoniumbeheerder

Joke Vanroye 
Huurbegeleidster 

Natacha Mewis 
Administratief medewerkster

Luc Bex
Hoofd technische dienst

Tanee Langenaekens 
Huurbegeleidster 

Joline Philtjens 
Huurbegeleidster 

Maarten Massoels
Huurbegeleider

Word jij onze nieuwe collega? 
Technisch medewerker
Huurbegeleid(st)er

Alain Odeur  
Technisch
medewerker



Diesterstraat 61, 3800 St-Truiden – 011 89 21 98 info@svklandvanloon.be

We informeren jullie via onze jaarlijkse nieuwsbrief – infosessies - onze website: 
www.svklandvanloon.be



Verwachtingen SVK

• Conforme woning: 
gratis woningonderzoek voor inhuring, 
SVK ondersteunt de eigenaar met tips 

• Billijke huurprijs: 
volgens grootte, kwaliteit , energieprestatie

en ligging pand. 



De voordelen voor u opgesomd: 

 U betaalt aan het SVK geen commissie

 De huur staat elke maand stipt op uw rekening,
ook bij leegstand wordt u doorbetaald

 Het SVK staat in voor de verhuring en is verantwoordelijk 
voor de huurdersverplichtingen

 Het SVK zorgt voor de administratieve afhandeling (registratie, overnames, …)

 Het SVK kijkt toe op het onderhoud van uw woning

 Het SVK zorgt voor kleine herstellingen

 U hebt mogelijks recht op verbeterings- en renovatiepremies

 U geniet een gunstig tarief op registratierechten

 U geniet een gunstige regeling op personenbelasting

 U geniet een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing

 U vermijdt een risico op leegstandsheffing

 U hebt recht op een verlaagd Btw-tarief bij nieuwbouw

 Het SVK als professionele partner

 U vermijdt gerechtelijke procedures bij probleemhuurders

 U helpt mensen in nood



• Niet indexatie van de huurprijs bij slechte energiescore vanaf 
01 oktober 2022 -  (tot 30 september 2023)

• LABEL A-B-C (score van 0 tot 300Kwh/m²jaar, u mag gewoon indexeren)
LABEL D (score > dan 300 en < 400Kwh/m²jaar, u mag voor de helft indexeren
LABEL E (score > 400Kwh/m²jaar, u mag NIET indexeren

 Indexaties dienen ieder jaar opnieuw door de eigenaar 
aangevraagd te worden via:  info@svklandvanloon.be



Het belang van het EPC



Vragen



Infomoment verhuurders
24/11/2022
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3. Woningkwaliteit 
4. Tegemoetkomingen en leningen
5. Ondersteuning en advies
6. Contactgegevens
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Stebo - Wonen
5 intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden
15 gemeenten
3 woonenergieloketten

Stebo - Energie



Samenwerking SVK en Stebo

• Afsprakenkader rond woningkwaliteit van woningen nieuwe inhuurname

• Screening van het bestaand SVK-patrimonium

• Adviesverlening aan eigenaar-verhuurders rond:
• Woningkwaliteit
• Energetische renovaties
• Premies
• Leningen 

• Adviesverlening aan huurders (energie- en waterscan)



Samenwerking SVK en Stebo

Screening 
bestaand 

patrimonium door 
Stebo

Energetische 
toestand

Woningkwaliteit

Nazicht 
stedenbouwkun

dige status

Terugkoppeling 
resultaten SVK 

Advies en ontzorging
voor eigenaar-
verhuurders

Aanbod energie- en 
waterscans voor 

huurders

Advies 
stedenbouwkun
dige vragen 

gemeente
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Woningkwaliteit: wat? 

Woningkwaliteitsnormen – Vlaamse Codex Wonen

Veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit

• Structurele stabiliteit van het gebouw

• Veiligheid

• Gezondheid

• Minimum aan comfort

• Minimale isolatie



Woningkwaliteit: het conformiteitsattest

• Officieel document afgeleverd door de gemeente

• Toont aan dat uw woning aan de min. woningkwaliteitsnormen voldoet

• Conformiteitsonderzoek door een woningcontroleur

• 5 of 10 jaar geldig

• Geldig CA goed voor huurder (ifv huursubsidie) en verhuurder (juridische 

bescherming)



Woningkwaliteit: hoe? 

• Conformiteitsonderzoek 
• Kwaliteitseisen adhv technisch verslag
• 3 categorieën :

• Categorie I: kleine gebreken (tot 6 gebreken)
• Categorie II: ernstige gebreken  ongeschikt
• Categorie III: ernstige gebreken met gevaar 

of mensonwaardige omstandigheden 
 ongeschikt en onbewoonbaar

! 7 gebreken categorie I = 1 gebrek categorie II



Woningkwaliteit: hoe? 
• Structurele stabiliteit van het gebouw

• Dak, muren en vloeren
• Veiligheid 

• Elektrische installatie
• Gas- en verwarmingsinstallatie
• Geen CO-gevaar
• Veilige trappen
• Rookmelders
• Veilige toegang

• Gezondheid
• Geen vochtproblemen
• Voldoende verluchting/natuurlijke verlichting
• Toevoer drinkbaar water



Woningkwaliteit: hoe? 
• Minimum aan comfort

• Minimale sanitaire voorzieningen
• Keuken 
• Vast verwarmingstoestel in leefruimte(s)
• Afwerking vloeren, wanden en plafonds
• Goede staat ramen en deuren
• Vlotte toegang en respect voor persoonlijke levenssfeer

• Minimale energetische prestaties
• Minimale dakisolatie en dubbele beglazing

+ woning moet groot genoeg zijn:
• totale netto-vloeroppervlakte (plafondhoogte 220cm)
• aantal woonlokalen



Alle woningen moeten voldoen aan de dakisolatienorm 

1) EPC-attest
niet vervallen én voldoende lage energiescore: 

600 voor een open bebouwing
550 voor een halfopen bebouwing
450 voor een gesloten bebouwing
400 voor een appartement

2) Visuele vaststellingen dakisolatie 

3) Bewijslast bij eigenaar: 
foto’s + verklaring deskundige

Woningkwaliteit: aandachtspunten
Indien niet in 

orde: 
gebrek cat. II 

(ongeschiktheid)



Alle woningen moeten voldoen aan de dubbelglasnorm

1) EPC-attest
niet vervallen én voldoende lage energiescore: 

600 voor een open bebouwing
550 voor een halfopen bebouwing
450 voor een gesloten bebouwing
400 voor een appartement

2) Visuele vaststellingen dubbelglas

Woningkwaliteit: aandachtspunten

Indien niet in orde 
vanaf 2023: 

gebrek cat. II 
(ongeschiktheid)



Het belang van het EPC-attest 
Bevriezing of beperking huurindexering op basis van EPC-label

• Bevriezing huurprijzen energieverslindende woningen 
EPC-label E of F of zonder EPC-attest

• Indexering huurprijs voor:
• Woningen met EPC-label D:beperking tot 50%
• Woningen met EPC-label A,B of C



Het belang van het EPC-attest 
Renovatieverplichting residentiële gebouwen vanaf 1/1/2023

• Alle woningen en appartementen aangekocht 1/1/2023
• Met label E of F
• Verplicht renoveren tot min. label D binnen 5 jaar na aankoop
• Langetermijnpad na 2023



Hoe EPC-score verbeteren?
• Plaatsen van (extra) dak – of zoldervloerisolatie
• Vervangen van enkele beglazing door dubbelglas
• Plaatsen van een energiezuinige verwarmingsinstallatie
• …

 Premies en begeleiding voor energiebesparende maatregelen

Het belang van het EPC-attest 



De rookmeldersverplichting
• rookmelders op élke verdieping
• ook in de kelder en op zolder 

indien rechtstreeks toegankelijk en indien er 
technieken aanwezig zijn

Indien niet in 
orde: 

gebrek cat. II 
(ongeschiktheid)

Woningkwaliteit: aandachtspunten



Voldoende borstweringshoogte = valbeveiliging aan raam of terras 

• voldoende hoog (min. 75cm)
• niet beklimbaar
• zonder grote openingen (grote opening >11cm) bij horizontale spijlen

Indien niet in 
orde: 

gebrek cat. II 
(ongeschiktheid) 

of cat. III 
(onbewoonbaarh

eid)

Woningkwaliteit: aandachtspunten



Veilige trappen
• trap nodig voor het overbruggen van verdiepingen (geen ladder)
• voldoende veilig en stevig
• valbeveiliging trapbordes: zelfde vereisten als borstwering
• helling: maximum 45°
• vrije doorloophoogte minimum 180cm.
• voldoende stevige handgreep aan iedere trap (ook naar kelder en 

zolder)

Woningkwaliteit: aandachtspunten

Alle categorieën 
van gebreken 

mogelijk 
afhankelijk van 
de ernst van het 

gebrek



CO-gevaar
Toestellen voor ruimteverwarming of warmwaterverwarming waarbij 
het toestel zuurstof neemt uit de ruimte 

 voorzien van onafsluitbare verluchting naar buitenlucht met een 
netto doorgang van min. 150cm²

Woningkwaliteit: aandachtspunten

Indien niet in 
orde: 

gebrek cat. II 
of cat. III



CO-gevaar
Ook gasgeisers of mazoutketels verbruiken zuurstof uit de ruimte 

 voorzien van onafsluitbare verluchting naar buitenlucht met een 
netto doorgang van min. 150cm²

Woningkwaliteit: aandachtspunten

Indien niet in 
orde: 

gebrek cat. II 
of cat. III



Electrocutiegevaar
• aanraakbare geleiders of delen onder spanning (losse 

stopcontacten/draden, onveilige zekeringkast,…)
• elektrische toestellen binnen 60 cm rond bad of douche niet 

toegestaan, tenzij toestel voor verwarming met aantoonbare IPX4-
bescherming (wasmachine niet toegelaten)

Woningkwaliteit: aandachtspunten

Indien niet in 
orde: 

gebrek cat. II 
of cat. III



Veilige gasinstallatie
ontploffingsgevaar bij:

- gaskraan aan gasfornuis afwezig of niet bereikbaar
- gebruik van zwarte elastomeren slang

Woningkwaliteit: aandachtspunten
Indien niet in 

orde: 
gebrek cat. II 

of cat. III



Sanitaire installatie

• drinkbaar water (geen loden leidingen naar de gootsteen)
• gootsteen met een functionerende 

Woningkwaliteit: aandachtspunten

Indien niet in 
orde: 

gebrek cat. 
III
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Overzicht van de premies
• Fluvius

> Waterbesparende maatregelen
> Zonnepanelen
> EPC-labelpremie

> Tijdelijke premie dak- of zoldervloerisolatie doe-het-zelf

• Asbestverwijdering
> Limburg.net
> Dubo Limburg

• Vlaamse overheid
> Vlaamse aanpassingspremie
> Mijn VerbouwPremie

• Fiscale voordelen 
> Vermindering belasting OV
> Verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw
> Verlaagd btw-tarief bij sloop en heropbouw

• Energielening
> Mijn VerbouwLening



Premies van Fluvius

Waterbesparende maatregelen
• Regenwaterput met pompinstallatie
• Gescheiden afvoer
• Infiltratievoorziening

Energiebesparende maatregelen
• Zonnepanelen Bouwt jaarlijks af
• EPC-labelpremie
• Tijdelijke premie dak- of zoldervloerisolatie doe-het-

zelf voor facturen tussen 01/07/2022 en 30/04/2023



• EPC-Labelpremie

> Woning: Start EPC-label (vanaf 2019) moet E of F zijn 
> Appartement: Start EPC-label (vanaf 2019) moet D of E zijn
> Binnen 5 jaar energetische verbeteringen aanbrengen

Per woning Per app./wooneenheid

naar label C € 2.500 nvt

naar label B € 3.750 € 2.500

naar label A € 5.000 € 3.750

Premies van Fluvius



Premies voor asbestverwijdering
• Limburg.net

>  subsidie voor huis-aan-huisophaling
>  verwijdering zelf (indien toegelaten) of verwijdering door aannemer

• Dubo Limburg

> asbestverwijderingscampagne
gratis advies + premie op deel van verwijderingskost

> verwijdering door aannemer van collectief
> asbest in dak en/of gevel  verwijdering gratis
> asbest in leidingisolatie  50% premie

woningen: max. € 4.000
appartementsgebouw: max. € 8.000



Vlaamse aanpassingspremie

• Voor aanpassingswerken aan de woning voor een 65+’er
• Max. inkomen 65+’er: € 32.980 (+ € 3.700 pptl) 

of verhuur via SVK aan 65+’er
• Welke werken?

> Technische installaties of hulpmiddelen
> Verbouwingen ter bevordering van de toegankelijkheid    
van de woning

• Premiebedrag: 50%, max. € 1.250



Mijn Verbouwpremie

eigenaar-bewoner

Alleenstaand: 
JI ≤ 36.278 euro

Alleenstaand en 1 ptl of 
koppel zonder ptl:
JI ≤ 50.787 euro. 

Per extra persoon ten laste: 
+ 3.700 euro.

verhuurder aan SVK

Laagste 
inkomens

eigenaar-bewoner

Alleenstaand: 
JI > 36.278 euro en ≤ 
46.170 euro

Alleenstaand en 1 ptl
of koppel zonder ptl: 
JI > 50.787 euro en ≤ 
65.960 euro 

Per extra persoon ten laste: + 
3.700 euro.

Middelste 
inkomens

eigenaar-bewoner

Alleenstaand: 
JI > 46.170 euro

Alleenstaand en 1 ptl
of koppel zonder ptl: 
JI > 65.960 euro

Per extra persoon ten laste: + 
3.700 euro.

geen eigenaar-
bewoner

Hoogste 
inkomens

> Woning minstens 15 jaar oud



> categorieën

Mijn Verbouwpremie



VERHUUR AAN SVK
PARTICULIERE 

VERHUUR
Mijn Verbouwpremie



VERHUUR AAN SVK
PARTICULIERE 

VERHUUR

Bereken zelf je premie met de handige simulator: 
https://apps.energiesparen.be/simulator-mijnverbouwpremie

Mijn Verbouwpremie



Mijn VerbouwLening
• Woning minstens 15 jaar oud
• Voor wie?

> Laagste en middelste inkomenscategorie MVP
> Particuliere verhuurders via een sociaal 
verhuurkantoor
> Niet commerciële instellingen of coöperatieve 
vennootschappen voor woningen die worden 
verhuurd via SVK
> VME
> …

• min. 1.250 euro en max. 60.000 euro
• renteloos*
• Maximale afbetalingstermijn = 25 jaar
• Opname kan in max. 6 schijven in max. 36 maanden



> categorieën Max. 5.000 
euro + btw

Max. 7.500 
euro + btw

Mijn VerbouwLening



• Aanvragen bij het Energiehuis Limburg
• https://energiehuislimburg.be/contact/

Opgelet! Door grote drukte zijn er wachtlijsten, begin op tijd met je aanvraag!

Mijn VerbouwLening



Fiscale voordelen wanneer je verhuurt 
aan een svk

• Lagere belasting onroerende voorheffing

> 2,4% i.p.v. 3,97%

• Verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw

> 12% i.p.v. 21%

• Verlaagd btw-tarief bij sloop en heropbouw 
(bij verhuur van minimum 15 jaar)

> 6% i.p.v. 21%



Particuliere verhuur
• Mijn Verbouwpremie
> Premies hoogste inkomenscategorie
 enkel energiebesparende maatregelen

Verhuur via een SVK

• Mijn Verbouwpremie
> Premies laagste inkomenscategorie
 hoogste premiebedrag

• Mijn VerbouwLening

• Fiscale voordelen 
> Vermindering belasting OV
> Verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw
> Verlaagd btw-tarief bij sloop en heropbouw

Een vergelijking - verschillen 
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Woonenergieloket (Borgloon, Heers, Gingelom, Wellen, Sint-Truiden en Nieuwerkerken) 

• advies en hulp bij het aanvragen van premies
• vragen in verband met Mijn VerbouwLening
• vragen in verband met (sociaal) huren, verhuren en kopen
• (doorverwijzen naar) energie- en waterscan 
• meldpunt problematische situaties 



Woonenergieloket (Borgloon, Heers, Gingelom, Wellen, Sint-Truiden en Nieuwerkerken)

Wat? 
gratis advies en begeleiding i.v.m. woon- en energievragen

Hoe?
fysiek aan het loket, telefonisch of digitaal 
steeds via afspraak: https://woonenergieloket.stebo.be/

Wanneer en waar?
verschilt per gemeente



Woonenergieloket ( Tongeren, Herstappe, Alken, Halen en Herk-de-Stad)

Tongeren & Herstappe

AC Praetorium
Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren
012/800 000
stedenbouw@stadtongeren.be

Alken

Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken
011/59 99 59
woonloket@alken.be

Halen en Herk-de-Stad|Wonen in West-Limburg 
Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad
013/38 03 16
info@woneninwestlimburg.be



Technisch advies (Borgloon, Heers, Gingelom, Wellen, Sint-Truiden en Nieuwerkerken) 

• Via huisbezoek
• Advies over herstellingswerken woningkwaliteit
• Advies over energetische ingrepen
• Advies bij stedenbouwkundige vragen



Renovatiebegeleiding 

• Ontzorgingstraject voor energetische 

renovaties

• Onafhankelijk deskundig advies

• Huisbezoek met adviesrapport

• Ondersteuning opvragen offertes 

• Aanmelden via het SVK



Renovatiebegeleiding 

DAK: dak- of zoldervloerisolatie

RAMEN & DEUREN: hoogrendementsbeglazing

MUUR: Isolatie van buitenmuren 
(langs de buitenzijde, langs de binnenzijde of in de spouw)

VLOER:  isolatie van vloeren op volle grond 
(of van plafonds van kelders of verluchte ruimtes onder een verwarmde ruimte)

WARMTEPOMP
WARMTEPOMPBOILER

ZONNEBOILER

VENTILATIE
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Aanvraag conformiteitsattest of melding van slechte woningkwaliteit
Dienst ruimtelijke ordening van jouw gemeente

Woonenergieloket
Steeds via afspraak: https://woonenergieloket.stebo.be/
Tongeren, Herstappe, Alken, Herk-De-Stad, Halen: zie gegevens eerdere slide

Technisch advies
Sint-Truiden/Nieuwerkerken: Marijke Moesen                                              
089 39 16 50, marijke.moesen@stebo.be
Borgloon, Heers, Gingelom en Wellen: Frouwke Bormans                             
089 39 16 45, frouwke.bormans@stebo.be

Contactpersonen 



Woningkwaliteit: partners

Gemeente/
burgemeester

Wonen 
Vlaanderen

Stebo

Aanspreekpunt 
Bewaker van woningkwaliteit

Neemt besluit OO
Dossieropvolging

Dossierbeheerder
Woningkwaliteitsonderzoeken (huursubsidie)

Geeft advies aan burgemeester 
Heffingen!

Woningkwaliteitsonderzoeken 
in opdracht van de gemeente

SVK



Administratieve 
procedure

= gangbare 
procedure bij 

woningkwaliteits
-problemen

(=procedure OO)

Art. 135 van de 
Nieuwe 

Gemeentewet

= optreden van 
burgemeester 

bij acuut gevaar

Strafrechtelijke 
procedure

= strafrechtelijke 
handhaving van 

woningkwaliteits
-problemen

door de 
Wooninspectie 

(WI)

Sinds 2021:
Waarschuwings-
procedure

= bemiddelings-
procedure i.f.v. 

snelherstel
woningkwaliteits

-problemen

Procedure
CA

= op vraag 
van eigenaar

(HZR)

Woningkwaliteit: procedures

! Dossiers huursubsidie


