
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Premie-informatie  

voor SVK-eigenaars  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 



Pagina 2 van 20 
 

SVK Optrek VZW 
Palingstraat 48 _103, 2870 Puurs 

T.03 825.25.67 @: svk@optrek.be 

 

Inhoud 

 
1. Bij renovatie ................................................................................................................................................... 3 

1.1. De overkoepelende renovatiepremie .................................................................................................... 3 
Premiebedrag ........................................................................................................................................... 8 

2. Bij energiebesparende investeringen ............................................................................................................ 9 

2.1. Huur- en isolatiepremie ......................................................................................................................... 9 
2.2. Andere premies (van de netbeheerder) ................................................................................................ 9 

2.2.1 Isolatie ............................................................................................................................................ 10 
2.2.2. Condensatieketel .......................................................................................................................... 10 
2.2.3. Energiebesparende toestellen ...................................................................................................... 12 

2.3. Totaalrenovatiebonus / BENO - pass voor wie minstens 3 investeringen uitvoert ............................. 13 
2.4. EPC-labelpremie ................................................................................................................................... 14 

3. Bij nieuwbouw ............................................................................................................................................. 15 

3.1. Verlaagd btw-tarief nieuwbouwwoningen die sociaal verhuurd worden ........................................... 15 
4. Bij aankoop .................................................................................................................................................. 16 

4.1. Gunsttarief registratierechten ............................................................................................................. 16 
5. Sloop en heropbouw ................................................................................................................................... 17 

5.1. Vlaamse sloop- en heropbouwpremie verlengd tot eind 2022 ........................................................... 17 
5.1. Verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw .................................................................... 17 

6. Belangrijke aanvullingen .............................................................................................................................. 18 

6.1. Woningscreening ................................................................................................................................. 18 
6.2. Minimale woon-, kwaliteits- en veiligheidsnormen volgens de Vlaamse Wooncodex........................ 18 
6.3. Oppervlakte en woonbezetting............................................................................................................ 19 

 

mailto:svk@optrek.be


Pagina 3 van 20 
 

SVK Optrek VZW 
Palingstraat 48 _103, 2870 Puurs 

T.03 825.25.67 @: svk@optrek.be 

 

1. Bij renovatie  

1.1. De overkoepelende renovatiepremie 

 

De Vlaamse renovatiepremie blijft een premie, maar de uitbetaling ervan kan worden verdeeld over twee 

aanvragen. Het maximale bedrag van de beide premies samen is nog steeds 10.000 euro. 

U kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de 

eerste aanvraagdatum.  

 

Voor wie is de nieuwe renovatiepremie?  

 

Als verhuurder (meerderjarige particulier) die de premiewoning op de aanvraagdatum voor minstens negen 

jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. Let op: u kunt de premie niet aanvragen in de laatste drie 

jaar van het lopende huurcontract.  

Als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens. 

 

De premiewoning: 

 

De woning of het gebouw dat u omvormt tot woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 30 

jaar oud zijn. Bij twijfel over de ouderdom van de woning, geeft het Rijksregister de doorslag. 

 

Facturen:  

 

De renovatiepremie wordt berekend op basis van de voorgelegde (kopieën van) facturen van de 

uitgevoerde werken of de aangekochte materialen. De facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal 

twee jaar oud zijn. Werken uitgevoerd door een aannemer moeten, behalve bij voorschotfacturen, zijn 

uitgevoerd op de facturatiedatum. Facturen van aangekochte materialen komen in aanmerking als u de 

materialen op de aanvraagdatum zelf in de woning hebt verwerkt. De facturen moeten duidelijk zijn 

(omschrijving, hoeveelheden, eenheidsprijs, totaalprijs, BTW, met vermelding van werfadres ... van de 

uitgevoerde werken) en voldoen aan het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 m.b.t. de BTW.  

Bij specifieke kwaliteitseisen (bv. voor buitenschrijnwerk en centrale verwarming) levert de aannemer de 

nodige attesten. Documenten die hieraan niet voldoen zijn niet geldig, net als bestelbonnen, 

leveringsbonnen, offertes, kastickets enz. 
 
Welke werken komen in aanmerking? 

 

De werken zijn verdeeld in vier categorieën:  

 

U kunt in totaal 2 aanvragen indienen. Verhuurders kunnen een aanvraag voor de vier categorieën ineens 

indienen. Ook zij kunnen voor elke categorie van werken maar eenmaal een aanvraag doen. 

 

mailto:svk@optrek.be
https://www.wonenvlaanderen.be/termen#aanvraagdatum


Pagina 4 van 20 
 

SVK Optrek VZW 
Palingstraat 48 _103, 2870 Puurs 

T.03 825.25.67 @: svk@optrek.be 

 

 

CATEGORIE 1: structurele elementen van de woning (minimaal investeringsbedrag 2500 euro excl. btw) 

 

De categorie omvat het geheel van funderingen, dragende en niet-dragende muren, draagvloeren en vaste 

binnentrappen: 

• de funderingen van de muren 

• de afbraak van bestaande en de bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren, inclusief de dragende 

of steunende elementen in die muren, zoals kolommen, balken en lateien  

• de afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering in speciaal daartoe 

bestemde materialen 

• de behandeling van muren tegen optrekkend vocht door ofwel een waterkerende laag te plaatsen, 

ofwel de muren te injecteren met producten die de muur waterdicht maken 

• de behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht 

• het voegwerk van de gevel vernieuwen; gevelreiniging komt alleen in aanmerking als ook het 

voegwerk wordt vernieuwd 

• de behandeling van de muren tegen huiszwam 

• de afbraak van bestaande draagvloeren en trappen 

• de opbouw van draagkrachtige vloerelementen, funderingsplaten en dekvloer (“chape”) 

• de behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en insecten 

• de natte of droge kalkbepleistering (bvb. gipsplaten) op de binnenmuren, de binnenkant van de 

buitenmuren en de onderkant van de draagvloeren 

• het aanbrengen of vervangen van een of meer vaste trappen in de woning zodat de verbinding 

tussen de verdiepingen veilig beloopbaar is 

• het aanbrengen van gevelisolatie voor zover dit wordt aangevraagd samen met de structurele 

gevelwerkzaamheden “afbraak van bestaande muren en de bouw van nieuwe binnen- en 

buitenmuren “ of “de afwerking van buitenmuren met gevelsteen, gevelbekleding of -bepleistering 

in speciaal daartoe bestemde materialen 

• het aanbrengen van zoldervloerisolatie, voor zover dit wordt aangevraagd samen met de “opbouw 

van draagkrachtige vloerelementen; 

 

Komen niet in aanmerking: plafonds, wandtegels aan de binnenmuren, vloertegels- of bekleding. 

 

CATEGORIE 2: het dak van de woning (minimaal investeringsbedrag 2500 euro excl. btw) 

 

De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning: 

• het afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren 

• het herstellen of het vernieuwen van het onderdak en de waterdichte bedekking; het plaatsen van 

een overzetdak komt alleen in aanmerking over een asbestvrije dakbedekking; 

• de behandeling van de dakstructuren tegen huiszwam en insecten 

• het aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer 

• het aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen als dak(vlak)ramen, dakkapellen, lichtkoepels, 

lichtkokers  en schouwen 

mailto:svk@optrek.be
https://www.wonenvlaanderen.be/termen#draagvloeren
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• het aanbrengen van dak- of zoldervloerisolatie, voor zover dit wordt aangevraagd samen met het 

afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren  

Komen niet in aanmerking: verandadaken, afdaken 

Het plaatsen van een groendak komt wel in aanmerking voor wat betreft de draagstructuur en de 

waterdichte bedekking.  

 

CATEGORIE 3: het buitenschrijnwerk van de woning (minimaal investeringsbedrag 2500 euro excl. btw) 

 

Onder buitenschrijnwerk wordt verstaan het geheel van buitendeuren en ramen in de gevels van de 

woning, met uitsluiting van de dak(vlak)ramen en dakkapellen. Deze dakdoorbrekingen zijn opgenomen 

onder Categorie 2 (het dak van de woning). 

 

De volgende werkzaamheden komen in aanmerking onder Categorie 3: 

• de afbraak van de bestaande elementen en de plaatsing van ramen en buitendeuren, voorzien van 

glas met een warmtegeleidingscoëfficiënt (Ug) van maximaal 1,1 W/m²K als de plaatsing gebeurt 

op uiterlijk 31 augustus 2019, en maximaal  1,0 W/m²K als de plaatsing gebeurt vanaf 1 september 

2019; 

• de rolluiken en de afwerking, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant, op voorwaarde dat 

daarbij ook nieuwe ramen of buitendeuren geplaatst worden; 

 

Let op:  

• Voor buitenschrijnwerk dat wordt geplaatst vanaf 1 september 2019 mag de 

warmtegeleidingscoëfficiënt (Ug) maximaal 1,0 W/m²K bedragen. 

• Als de vervanging van het buitenschrijnwerk niet vergunningsplichtig is of niet onderworpen is aan 

de meldingsplicht, vermeld in de Vlaamse Codex RO, moet voor buitenschrijnwerk voldaan worden 

aan de ventilatievoorzieningen in woongebouwen volgens Bijlage IX van het Energiebesluit. Dit 

betekent dat de toevoer van verse lucht in de droge lokalen moet worden gegarandeerd 

ofwel door ventilatieroosters in de ramen ofwel door een ventilatiesysteem in de woning, zoals 

toegelicht in bijgaande nota opgesteld in samenwerking met het VEA. 

• De aannemer of constructeur moet op de factuur attesteren dat aan deze voorwaarden voldaan is;  

• Voeg bij uw aanvraag ook steeds kopies van de offertes voor het geplaatste buitenschrijnwerk 

  

Komen niet in aanmerking: 

• werken aan garagepoorten 

• werken aan veranda's 

• het schilderen van buitenschrijnwerk 

• enkel de beglazing vernieuwen 

 

 

 

 

 

mailto:svk@optrek.be
https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/regelgeving/energiebesluit/bijlageIX
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https://www.energiesparen.be/
https://www.wonenvlaanderen.be/termen#veranda
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CATEGORIE 4: de technische installaties van de woning (minimaal investeringsbedrag 2500 euro excl. btw) 

 

Deze categorie is onderverdeeld in drie deelcategorieën. 

Voor deze deelcategorieën is het investeringsbedrag waarop de premie wordt berekend, beperkt.  

 

4.1. centrale verwarming (tot 7500 euro, excl. btw): 

• de plaatsing van een verwarmingsketel met hoog rendement met het label HR+ of HR Top (aardgas) 
of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie) of van een houtpelletketel om de hele woning te 
verwarmen. De verwarmingsketels op gas of stookolie die geproduceerd zijn vanaf 26 september 
2015, voldoen qua energie-efficiëntie aan de Europese verordening 813/2013 van 2 augustus 2013; 

• samen met de plaatsing of de vervanging van de centrale verwarmingsketel komen zowel alle 
installatieonderdelen om de hele woning te voorzien van centrale verwarming, als alle 
werkzaamheden die bijdragen tot de sanering van de oorspronkelijke toestand, in aanmerking 

• de plaatsing van CO- of rookmelders. 

Komen niet in aanmerking: 

• werken aan de installatie zonder dat de centrale verwarmingsketel vernieuwd werd 

• autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels 

• hoog performante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen 
of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-
krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, 
windturbines, mechanische verluchtingen. 

• elektrische verwarming (accumulatoren) 

Komen wel in aanmerking: 

• centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming 

• werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank als ze door een 
aannemer gebeuren en enkel als ze samengaan met het vernieuwen van de centrale 
verwarmingskete 

4.2. elektrische installatie (tot 3750 euro, excl. btw): 
 
De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie. Dit omvat alle elementen om 
stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning, inclusief de kosten van de aansluiting op het 
openbare net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit. De conformiteit van de installatie 
met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moet blijken uit een attest van een erkend 
keuringsorgaan dat dateert van na de voltooiing van de werken en van voor de aanvraagdatum van de 
renovatiepremie. 

mailto:svk@optrek.be
https://www.wonenvlaanderen.be/termen#elektrische_huisinstallatie
https://www.wonenvlaanderen.be/termen#aanvraagdatum
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Komen niet in aanmerking: installaties voor de productie van elektriciteit (b.v. fotovoltaïsche cellen), 
verlichtingsarmaturen, elektrische verbruikstoestellen, domotica en automatisaties tenzij ze bedoeld zijn 
voor de sturing van de centrale verwarming. 
 
4.3. sanitair tot 3750 euro, excl. btw:  
 

De hele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties: 

• de vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de plaatsing van maximaal één douche, 

één ligbad, twee wastafels en één wc als die nog niet aanwezig zijn in de woning 

• indien sanitaire toestellen vernieuwd of geplaatst worden komen volgende installatieonderdelen 

mee in aanmerking: 

o alle kraanwerk, leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer 

o alle leidingen en toebehoren voor de afvoer van het gebruikte water in het openbare 

rioleringsnet; 

o de leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water; 

o de natte of droge kalkbepleistering van de muren en het plafond in de sanitaire ruimten. 

 

Komen niet in aanmerking: 

• bubbelbaden, stoomdouches, badkameraccessoires en de badkamermeubels 

• een tweede badkamer of toilet 

• de betegeling en decoratie van badkamer of toilet 

• hoog performante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen 

of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-

krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, 

windturbines, mechanische verluchtingen. 

 

Wat komt ook niet in aanmerking voor de Renovatiepremie? 

 

Werkzaamheden die ingrijpende wijzigingen in de wezenlijke structuur of aard van de woning tot gevolg 

hebben waardoor de woning de kenmerken van een nieuwe woning krijgt (bijvoorbeeld onder de 

categorieën ruwbouw of dak). Ook andere werkzaamheden aan dergelijke nieuwe woning (bvb. 

buitenschrijnwerk of technische installaties) komen niet in aanmerking. 

Thermische isolatiewerkzaamheden, met uitzondering van dak-, gevel- of zoldervloerisolatie als onderdeel 

van structurele werken (zie hoger onder Categorie 1 en 2) 

Afwerking, zoals vloeren, wandtegels, binnendeuren, of verf 

Een tweede badkamer of toilet 

Werken die niet kunnen gestaafd worden aan de hand van een factuur of waarvan de factuur onvoldoende 

informatie verschaft over de juiste aard en omvang van de werken. 

 

mailto:svk@optrek.be
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Let op: 

Bij vergunning plichtige werken moet u een kopie van de stedenbouwkundige vergunning of 

omgevingsvergunning bij uw dossier voegen. 

De werken moeten steeds voldoen aan de voorwaarden van het Energiedecreet 

 

U kunt de renovatiepremie krijgen voor het renoveren van een bestaande woning of het realiseren van een 

nieuwe woning, door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw zoals bijvoorbeeld een 

bedrijfspand of schuur tot woning) of opsplitsing (verbouwen van een afgesplitst deel van een bestaande 

woning). De woning of het gebouw moet op de datum van de aanvraag minstens 30 jaar oud zijn, en moet 

gelegen zijn in het Vlaamse Gewest. 

 

Premiebedrag 

• De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 30 % van de in aanmerking te 

nemen factuurbedragen (met een minimum van 2.500 euro aan factuurbedragen per categorie). 

• Met een maximumpremie van 3.333 euro per categorie wat bekomen wordt door een investering 

per categorie van minstens 11.110 euro.  

• Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, ligt voor iedereen vast op 

10.000 euro. 

 
➔ 30 % VOOR SVK-EIGENAARS EN GEEN INKOMENSVOORWAARDE; OOK VOOR 2DE WONING; 

20 % INDIEN NIET VERHUURD WORDT AAN EEN SVK, ENKEL VOOR 1STE WONING + 
INKOMENSVOORWAARDE 
 

Meer informatie: www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie  

mailto:svk@optrek.be
http://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie
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2. Bij energiebesparende investeringen  

2.1. Huur- en isolatiepremie    
 
De Vlaamse overheid wil slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren. Voor huurwoningen bewoond 
door prioritaire groepen zijn er extra hoge premies voor: 
sociale dakisolatieprojecten, sociale beglazingsprojecten en sociale spouwmuurisolatieprojecten. 
Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de 
uitvoering van de werken. 
 
De projectpromotor kijkt na of zowel de huurder als de eigenaar een sociaal isolatieproject wil uitvoeren. 
Hij maakt afspraken met de huurder en de eigenaar rond de uitvoering en de financiering van de werken. 
De projectpromotor dient een volledig ingevuld aanvraagformulier in bij de netbeheerder.  
De projectpromotor kan ook een aannemer inschakelen. De huurder of verhuurder mogen de werken niet 
zelf uitvoeren. 
Wanneer de premie, die de projectpromotor krijgt, niet voldoende is om de kosten van het isolatieproject 
te dekken, dan krijgt de eigenaar een aparte factuur met het restsaldo. 
 

dakisolatie Hoogrendementsglas   Spouwmuurisolatie  

•  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 

 
Hiervoor kan de eigenaar geen premie van de netbeheerder meer krijgen, maar in bepaalde gevallen wel 
nog de Vlaamse renovatiepremie. 
 
Technische voorwaarden 
De technische voorwaarden van sociale dakisolatieprojecten, beglazingsprojecten en 
spouwmuurisolatieprojecten zijn dezelfde als de voorwaarden voor de gewone dakisolatiepremie, 
hoogrendementsglaspremie  en spouwmuurisolatiepremie van de netbeheerder. 
 

Bron: https://www.huur-en-isolatiepremie.be/  

2.2. Andere premies (van de netbeheerder) 
 

Niet afhankelijk van verhuring via SVK. 
Van toepassing voor aanvragen met eindfactuur vanaf 01/01/2021; Dateert de eindfactuur van 2020, zie 
dan de premievoorwaarden van 2020.  
 
Kort samengevat zijn dit de belangrijkste wijzigingen voor 2021 voor woongebouwen: 

• Facturen mogen maximaal 2 jaar oud zijn  

• Premie voor buitenmuurisolatie buitenzijde wordt verdubbeld: van 15 €/m² naar 30 €/m²  

• Premie voor beglazing wordt verdubbeld: van 8 €/m² naar 16 €/m²  

mailto:svk@optrek.be
https://www.huur-en-isolatiepremie.be/
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2.2.1 Isolatie  
 

Type Isolatie Voorwaarden  Premie Beschermd 
afnemer  

+ 
verwijd
ering 
asbest  

Exclusief 
nachttarief  

Dak- of zoldervloerisolatie  R-waarde minstens 
4,5 m²K/W 

4 € /m²  
 

10,5 € /m² €12/m²  € 6 / m² 

Buitenmuurisolatie  via 
buitenzijde  

R-waarde minstens 
3,0 m² K/W 
conform STS 71-2 

30 € /m²  
 

45 € /m²  € 38 € 45 /m²  

Buitenmuurisolatie via 
spouwmuurisolatie  

Lambdawaarde 
max 0,065 W:mK, 
volledige spouw, 
minstens 50 mm 
conform STS 71-1 

5 € /m²  
 

9 € /m² n.v.t.  € 7,5 

Buitenmuurisolatie  via 
binnenzijde  

R-waarde minstens 
2,0 m²K/W. 
Werken begeleid 
door een architect 
met controle op de 
uitvoering van de 
werken, of werken 
met aannemer die 
beschikt over 
certificaat van 
bekwaamheid. 

15 €/m² 22,5 € / m² n.v.t. € 22,5 /m²  

Vloer- en kelderisolatie   Rd-waarde 
minstens 2 m²K/W 

6 € /m²  
 

9 € / m²  n.v.t. 9 € /m²  

Hoogrendementsbeglazing 
of drievoudige beglazing  

Nieuw geplaatste 
beglazing heeft een 
U-waarde van max 
1,0 W/m²K. 

16 €/m². 65 € /m² 
(max. 40% 
factuur)  

n.v.t. 24 € /m²  

 
 

2.2.2. Condensatieketel  
 
 

Enkel voor beschermde afnemers (via Fluvius) 

Oude ketel Nieuwe ketel Aardgasgebied Niet-aardgasgebied Doelgroep 
Aardgas Aardgas 1 800 euro 

(max 40%) 
n.v.t. Beschermde klant 

Propaan/butaan Aardgas 1 800 euro 
(max 40%) 

n.v.t. Beschermde klant 

Propaan/butaan Propaan/butaan Geen premie 1 800 euro 
(max 40%) 

Beschermde klant 

Stookolie Aardgas 2 500 euro 
(max. 50%) 

n.v.t. Doelgroep lening 

Stookolie Propaan/butaan Geen premie 2 500 euro 
(max 50 %) 

Doelgroep lening 

mailto:svk@optrek.be
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Beschermde klanten maken deel uit van de prioritaire doelgroep van de energielening. 
 

Vervangingspremie voor toestellen op aardgas (via Gas.be)  
 
Een premie wordt door Gas.be toegekend in het kader van de vervanging van een aardgastoestel door een 
nieuw aardgastoestel onder de volgende voorwaarden: 

• Er liggen meer dan twintig jaar tussen het jaar van installatie van het oude toestel en het jaar van 
de factuur voor de installatie van het nieuwe toestel. 

• De installatiefactuur voor het nieuwe toestel is gedateerd na 21 november 2019. 
• Het toestel dat wordt vervangen is een toestel voor uw centrale verwarming, een 

warmwatertoestel of een individueel ruimteverwarmingstoestel voor een woongebouw (vrijstaand 
huis, appartement of een gebouw met meerdere verdiepingen). De premie bedraagt : 
 

A. 500 euro voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een maximaal 
nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, gaswarmtepomp, condenserende 
warme lucht generator, hybride warmtepomp op gas, micro cogeneratie op gas). Voor de 
toestellen met een nominaal vermogen hoger dan 70 kW, 5 euro extra per kW boven de 70 
kW worden toegekend met een plafond van 2.500 euro per toestel (overeenkomstig met 
470 kW); 

B. 200 euro voor een nieuw warmwatertoestel op aardgas voor de onmiddellijke productie 
van warm water of voor de opslag ervan; 

C. 150 euro voor een nieuw toestel voor individuele ruimteverwarming (kachel, convector of 
inbouwhaard) op aardgas). 

 
Let op: het budget voor klanten van de distributienetbeerder Resa is reeds 
opgebruikt. Fluvius, ORES en Sibelga klanten kunnen nog steeds deze premie aanvragen. 

 
Premie voor de renovatie van een collectieve schoorsteen (via Gas.be) 
 
Door Gas.be wordt een premie toegekend 300 € per aangesloten condensatieketel voor de renovatie van 
een collectieve schoorsteen in een bestaand appartementsgebouw om er efficiënte individuele ketels 
werkend op aardgas op aan te sluiten. 

• Een efficiënte ketel is een ketel van het condenserende type, die beschikt over de CE-markering 
voor België en een energielabel draagt waarop minimum EE-klasse “A” is vermeld conform de 
gedelegeerde verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie. 

• De uitgevoerde oplossing moet voldoen aan de geldende installatie- en productnormen. 

• Op ieder aansluitpunt van de gerenoveerde collectieve schoorsteen dient een condensatieketel te 
worden aangesloten. 

• De plaatsing van een collectieve schoorsteen in een bestaand appartementsgebouw met het oogop 
de vervanging van een collectieve verwarmingsketel door efficiënte individuele verwarmingsketels 
komt niet in aanmerking voor de premie.  

• De plaatsing van een kanaal voor individuele rookgasafvoer (tubering) in de bestaande collectieve 
schoorsteen komt niet aanmerking voor de premie. 

 
Let op: Per distributienetbeheerder (Resa, Fluvius, ORES en Sibelga) is een specifiek budget voor 2021 
beschikbaar. Enkel premieaanvragen waarbij de renovatie na 31 december 2020 is gebeurd, kunnen in 
aanmerking komen. Bij uitputting van het premiebudget voor de schoorsteenrenovatie van uw 
netbeheerder, wordt dit op de pagina vermeld. Het budget voor 2020 is opgebruikt. 
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2.2.3. Energiebesparende toestellen 
 

Investering  Premie  Beschermd afnemer  
Warmtepomp Maximaal 1 keer om 

de 10 jaar aan te 
vragen. 
 
Warmtepomp heeft 
een Europees 
productlabel 
(min. A++ bij 
geothermisch, min. 
A+ bij de andere 
types). 
 
Verdubbeling 
premiebedrag als je 
een warmtepomp 
plaatst: 
als vervanging van 
bestaande elektrische 
verwarming op 
uitsluitend 
nachttarief OF 
in een woning, 
appartement of 
appartementsgebouw 
dat niet aansluitbaar 
is op het bestaande 
aardgasnet 

• Geothermisch: 4000 
euro 

• Lucht-water: 1500 euro 
• Hybride lucht-

water: 800 euro 
• Lucht-lucht: 300 euro 

 
Toepassing uitsluitend 
nachttarief: verhoging 
premiebedrag met 20% 
Deze verhoging is ondergeschikt 
aan en niet cumuleerbaar met 
de verhoging van het 
premiebedrag voor beschermde 
afnemers. 

• Geothermisch: 4800 
euro 

• Lucht-water: 1800 euro 
• Hybride lucht-

water: 960 euro 
• Lucht-lucht: 360 euro 

 

Warmtepompboiler  Enkel voor sanitair 
warm water. 
Beschikt minstens 
over een A+ Europees 
productlabel. 

300 euro 
Toepassing uitsluitend 
nachttarief: verhoging 
premiebedrag met 20% 

360 euro 

Zonneboiler  
 

Maximaal 1 keer om 
de 15 jaar aan te 
vragen 

550 euro/m² per 
apertuuroppervlakte en 
maximaal 40% van de 
factuurbedragen met een 
maximum van 2750 
euro/wooneenheid als een 
aannemer plaatst 

660 euro/m² per 
apertuuroppervlakte en 
maximaal 48% van de 
factuurbedragen met een 
maximum van 3300 
euro/wooneenheid als een 
aannemer plaatst 

Ventilatiesysteem  Enkel voor 
ventilatiesystemen 
met 
warmterecuperatie 
van minimum 75% 
en/of vraagsturing 
met een 
reducatiefactor < 0,9 

Voor de installatie van 
een ventilatiesysteem 
krijg je geen premie, 
maar de investering telt 
wel mee voor de 
totaalrenovatiebonus. 

Je moet de plaatsing van je 
ventilatiesysteem dan wel 
aanmelden bij Fluvius. 
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Let wel: Niet elke SVK-huurder komt hier automatisch voor in aanmerking. Wanneer de huurder het sociaal 
tarief geniet, komt de eigenaar ook in aanmerking voor de premies voor beschermde afnemers.  
Beschermde afnemers zijn personen die het sociaal tarief genieten voor elektriciteits- en gaslevering. 
 
Zie www.energiesparen.be.   
 

2.3. Totaalrenovatiebonus / BENO - pass voor wie minstens 3 investeringen 
uitvoert 
 
De totaalrenovatiebonus in woningen komt bovenop de individuele premies die je via je 
distributienetbeheerder krijgt. Om aanspraak te maken op de totaalrenovatiebonus moet je binnen de vijf 
jaar investeren in drie of meer van de zeven volgende energiebesparende ingrepen: 
 

• dak- of zolderisolatie (minstens 30 m²) 

• muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of via de spouw – minstens 30 m²) 

• vloerisolatie (minstens 30 m²) 

• nieuwe beglazing (minstens 5 m²) 

• zonneboiler 

• warmtepomp 

• ventilatiesysteem. 
 
Het bedrag hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren. 
 

• Bonus 3 maatregelen: 1250 euro 

• Bonus 4 maatregelen: bijkomend 500 euro 

• Bonus 5 maatregelen: bijkomend 1000 euro 

• Bonus 6 maatregelen: bijkomend 1000 euro 

• Bonus 7 maatregelen: bijkomend 1000 euro 
 
Voor renovaties in een appartement krijg je de helft van deze bedragen. 
 

Beschermde afnemers  Woning  Appartement  

derde investering   1875 euro 937,5 euro 

vierde investering 750 euro 375 euro 

vijfde investering 1500 euro 750 euro 

zesde investering 1500 euro 750 euro 

zevende investering 1500 euro 750 euro 

 
Belangrijke voorwaarde om de totaalrenovatiebonus te krijgen, is dat de volledige woning of appartement 
geïsoleerd is conform de minimale isolatie-eisen voor het krijgen van een aparte premie voor dak, vloer, 
muur en beglazing. Om voor de bonus in aanmerking te moeten, moeten dus het volledige dak, alle muren, 
alle vloeren en alle beglazing voldoende zijn geïsoleerd. 
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2.4. EPC-labelpremie 
 
De EPC-labelpremie wordt vanaf 1-1-2021 toegekend voor de grondige energetische renovatie van een 
woning of een wooneenheid. 
Voor je start met verbouwen heb je een EPC van je woning of wooneenheid nodig. Je kan meteen al je 
premieaanvraag starten en je EPC ingeven. 
Daarna heb je 5 jaar de tijd om je woning of wooneenheid grondig te renoveren. 
Zijn je werken klaar? Dan laat je opnieuw een EPC van je woning of woonheid maken. 
Voldoe je aan de voorwaarden, dan heb je recht op de EPC-labelpremie. 
 
Bij de activatie moet je een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 
waaruit blijkt dat de woning energielabel E of F had, of de wooneenheid een energielabel D, E of F had. Dit 
zogenaamde ‘start-EPC’ zal bij de behandeling van de premieaanvraag gebruikt worden als referentie en 
bepaalt ook de startdatum van de termijn van 5 jaar waarbinnen de renovatiewerken uitgevoerd moeten 
worden en het nieuwe EPC opgemaakt moet worden. Voor energieprestatiecertificaten die opgemaakt 
werden tussen 1-1-2019 en 31-12-2020 wordt de startdatum voor de termijn van 
5 jaar vastgelegd op 1-1-2021. 
 

Initieel EPC-label  Maximale premie obv behaald 
EPC-label na renovatie binnen 
5 jaar  

Maximaal bedrag beschermde 
afnemers 

Woning met EPC-label E of F Label A: 5000 euro  Label A: 6000 euro  

Label B: 3750 euro  Label B: 4500 euro  

Label C: 2500 euro  Label C: 3000 euro  

Appartement met EPC-label D, E of F Label A: 3750 euro  Label A: 4500 euro  

Label B: 2500 euro  Label B: 3000 euro  
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3. Bij nieuwbouw  
 

3.1. Verlaagd btw-tarief nieuwbouwwoningen die sociaal verhuurd worden 
 
Op 1 januari 2017 wijzigde de btw-wetgeving. Er is nu een verlaagd tarief voor woningen die ter beschikking 
gesteld worden van de sociale huurmarkt. Verhuurders genieten van een btw-tarief van 12% in de plaats 
van 21% voor de aankoop, bouw, renovatie, onderhoud, ... van woningen die onder meer verhuurd worden 
aan een SVK.  
Onder deze 'verhuurders' verstaan we eigenaars, kopers, ontwikkelaars, investeerders, houders van 
zakelijke rechten zoals vruchtgebruik en erfpacht, ... 
 
Voorwaarden: 15 jaar 
De woning moet voor minstens 15 jaar ter beschikking gesteld worden van de sociale huurmarkt. Er moet 
dus een huurcontract van ten minste 15 jaar afgesloten worden tussen de verhuurder en uw sociaal 
verhuurkantoor. 
Alleen de werken aan de eigenlijke woning komen in aanmerking dus geen bebouwingswerken, tuinaanleg 
en de oprichting van afsluitingen. 
 
Vroegtijdige beëindiging van het hoofdhuurcontract 
Zegt uw SVK of de verhuurder het hoofdhuurcontract op tijdens de termijn van 15 jaar? Dan moet de btw-
plichtige binnen de maand hiervan aangifte doen bij het btw-kantoor en het genoten voordeel 
terugbetalen voor de resterende termijn van het huurcontract. 
 
Lopende werven 
Woningen die nu al in aanbouw zijn, komen niet in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief - althans 
niet voor de werken die voor 1 januari 2017 werden gefactureerd. Werken die gefactureerd worden na 1 
januari 2017 komen wel in aanmerking, als de bovenstaande praktische formaliteiten in orde zijn. 
 
Praktisch: indienen bij btw-kantoor 
Om in aanmerking te komen voor het verlaagd btw-tarief moet de investeerder (= de eigenaar die aan het 
SVK zal verhuren, dus niet het SVK) vóór dat de btw opeisbaar wordt (in de meeste gevallen op het ogenblik 
dat de investeerder facturen moet betalen): 

• een verklaring indienen bij het btw-kantoor, waarin de investeerder bevestigt dat de woning of het 
woningcomplex bestemd is om verhuurd te worden aan een SVK 

• aan de aannemer (die voor de investeerder de woningen zal bouwen, in geval de investeerder 
optreedt als bouwheer van de woningen) of aan de verkoper (die de woningen verkoopt aan de 
investeerder, in geval dat de investeerder niet optreedt als bouwheer van de woningen, maar wel 
als koper, bv; op plan) een kopie van die verklaring bezorgen. Dat is belangrijk want het doel van 
deze regeling is net dat de investeerder 12% btw in de plaats van 21% betaalt voor de bouw of de 
aankoop van de woning(en). 

• binnen de maand na de ondertekening van het huurcontract, een eensluidend verklaard afschrift 
van het huurcontract met het SVK bezorgen aan het btw-controlekantoor. 

De bedoeling van het voorleggen aan het btw-controlekantoor van het huurcontract met het SVK door de 
investeerder is de bevestiging dat de woningen effectief zullen verhuurd worden aan een organisatie (in dit 
geval een SVK) die wordt vermeld in de lijst van organisaties die vermeld worden in het betrokken artikel 
van de btw-wetgeving. 
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4. Bij aankoop  

4.1. Gunsttarief registratierechten 
 
Op 1 juni 2018 wijzigen de verkooprechten (ofwel de registratierechten) grondig. Wie een gezinswoning 
koopt, geniet van een verlaagd tarief van 7%. Dit voordeeltarief is ook van toepassing voor wie een woning 
koopt om die binnen de 3 jaar na aankoop te verhuren aan een erkend SVK voor minstens 9 jaar. 
 
Voor wie? 
Enkel natuurlijke personen die een woning kopen om die te verhuren aan een SVK komen in aanmerking. 
 
Hoe? 
Wanneer de verkoopovereenkomst (of de verkoopcompromis) wordt ondertekend, moet de koper 
verklaren dat hij de woning zal verhuren aan een SVK en dat voor minstens 9 jaar. Hij heeft vanaf de datum 
van de notariële akte 3 jaar de tijd om de hoofdhuurovereenkomst met een SVK te sluiten. 
 
De koper moet ook binnen de 3 jaar en 6 maanden een kopie van het hoofdhuurcontract bezorgen aan de 
Vlaamse Belastingdienst. 
 
De termijn van 3 jaar geeft de eigenaar de tijd om de woning als nodig te renoveren. Komt hij zijn 
engagement niet tijdig na, dan betaalt hij een aanvullende belasting. 
 
Ook wie bij de aankoop van een woning die verklaring niet aflegde, kan nog in aanmerking komen voor het 
verlaagde tarief. Bij de eerste belastingaanslag rekent de Vlaamse Belastingdienst het gewone tarief van 
10% aan. De koper kan een teruggave ontvangen als hij hiervoor een verzoek indient bij de Vlaamse 
Belastingdienst. 
 
Vanaf wanneer? 
De nieuwe regelgeving is van toepassing vanaf 1 juni 2018. Bij de verkoop van een woning wordt de waarde 
bepaald bij de onderhandse verkoopovereenkomst. Dat betekent dat de verlaagde registratierechten enkel 
van toepassing zijn op verkoopovereenkomsten gesloten na 1 juni. Wie nog een verkoop compromis sloot 
voor 1 juni, valt nog onder de oude regelgeving, ook al volgt de notariële akte pas na 1 juni. 
 
Praktisch 
Eigenaars die vanaf de aankoop al weten dat ze aan een SVK willen verhuren, kunnen een verklaring 
opnemen in de verkoopovereenkomst. De Vlaamse Belastingdienst voorziet hiervoor geen modelclausule, 
dit is de taak van de notaris. 
 
Wie de verklaring niet (tijdig) aflegde en toch nog wil genieten van het verlaagd tarief, moet een verzoek 
tot teruggave indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Dit kan via brief of via e-mail naar 
teruggavenregistratie@fb.vlaanderen.be. 
 
Regelgeving 
Het decreet over de hervorming van het verkooprecht 
De memorie van toelichting bij het ontwerpdecreet  
De Vlaamse Codex Fiscaliteit 
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5. Sloop en heropbouw  

5.1. Vlaamse sloop- en heropbouwpremie verlengd tot eind 2022 

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie is verlengd tot eind 2022. Voor aanvragen van 
omgevingsvergunning in 2020 bedraagt tot de sloop- en heropbouwpremie 7500 euro. Voor aanvragen van 
omgevingsvergunningen in 2021 en 2022 bedraagt de sloop- en heropbouwpremie 10.000 euro. 

Aanvraag omgevingsvergunning tot en met 31/12/2020 (premie 7500 euro - cumul mogelijk met federale 
6% btw regelgeving) 

De slooppremie moet je altijd aanvragen binnen de 3 maand na de AANVRAAG van de 
omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw. Wacht dus niet op de goedkeuring van de effectieve 
sloop- en herbouwvergunning om je slooppremie aan te vragen. 

Aanvraag omgevingsvergunning vanaf 1/1/2021 tot en met 31/12/2022 (premie 10.000 euro - GEEN 
cumul mogelijk met federale 6% btw regelgeving) 

De slooppremie moet je altijd aanvragen binnen de 3 maand na de GOEDKEURING van de 
omgevingsvergunning voor sloop- en heropbouw. Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse sloop- en 
heropbouwpremie moet je een  verklaring  op  eer  doen dat  men  op  basis  van  de  federale  btw-
wetgeving  voor  dit bouwproject niet in aanmerking kan komen voor het 6% btw-tarief bij sloop en 
heropbouw en geen aanvraag daartoe ingediend heeft of zal indienen. 

Dossiers die te laat worden ingediend, kunnen niet genieten van de premie. 

Bron: https://www.energiesparen.be/slooppremie  

5.2. Verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw  

Het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt 
uitgebreid tot gans het Belgische grondgebied. Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als 
die van bouwpromotoren komen in aanmerking. Het moet gaan om woningen die gedurende 5 jaar de 
enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn en die een bewoonbare oppervlakte hebben van 
maximum 200 m². 

De bewoonbare oppervlakte wordt bepaald door de oppervlakte van alle woonvertrekken (met name de 
keukens, de woonkamers, de eetkamers, de slaapkamers, de bewoonbare zolder- en kelderruimten, de 
bureaus en alle andere voor huisvesting bedoelde ruimtes, op voorwaarde dat die ruimtes een 
minimumoppervlakte hebben van 4 m² en een minimumhoogte boven de vloer van 2 meter) samen te 
tellen, gemeten vanaf en tot de binnenkanten van de muren. Ook voor de uitoefening van een 
economische activiteit gebruikte ruimtes worden inbegrepen. Ook woningen die gedurende een periode 
van 15 jaar ter beschikking worden gesteld aan een sociaal verhuurkantoor komen in aanmerking. 

Looptijd van de maatregel: van 1 januari 2021 tot 31 december 2022. 

Bron: https://financien.belgium.be/nl/programmawet/btw-6procent-afbraak-heropbouw  
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6. Belangrijke aanvullingen  

6.1. Woningscreening 

Sinds 1 januari 2013 is een nieuw SVK-besluit van kracht. Dit heeft onder meer als gevolg dat alle woningen 
die een SVK in huur wil nemen, eerst onderworpen moeten worden aan een onderzoek ter plaatse, 
uitgevoerd door Wonen-Vlaanderen.  

6.2. Minimale woon-, kwaliteits- en veiligheidsnormen volgens de Vlaamse 
Wooncodex 

Net zoals de woningen op de private huurmarkt moeten de woningen van het SVK beantwoorden aan de 
veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen vastgesteld ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode 
en uitgewerkt in een BVR en een technisch verslag. Ze hebben meer bepaald betrekking op: 

De staat van de woning / het gebouw 

• Geen bouwfysische problemen (stabiliteit, verzakkingen of scheuren); 

Droge muren (geen opstijgend grondvocht of binnensijpelend vocht via een slecht dak of slechte 

dakgoten); 

• Voldoende isolatie (geluid en warmte); 

• Goed sluitend en onderhouden binnen- en buitenschrijnwerk; 

• Aanvoer van water en afvoer van afvalwater; 

• Goed onderhouden buitenwerk (dak, gevel, afvoeren en muren). 

Veiligheid van installaties 

• veilige gas- en verwarmingsinstallaties, zonder CO-gevaar 

• aanwezigheid van goed functionerende technische installatie voor verlichting en voor het veilige 

gebruik van elektrische apparaten. 

• veiligheid van gasinstallaties, verwarmingsmogelijkheden en elektriciteit 

• Veilige trappen en veilige toegang tot de woning.  
 
Elementair comfort  

• aansluiting voor de plaatsing van verwarming, vanaf 2021 verplicht verwarmingstoestel in een 
leefruimte 

• correcte afwerking van vloeren, wanden en plafond 

• Per leef- en slaapfunctie is er één stopcontact nodig 

• Er moeten minstens 2 geaarde, vrije stopcontacten in de keuken aan het aanrecht aanwezig zijn 

• De trap moet beschikken over een  hellingsgraad van max. 45° en heeft een vrije hoogte nodig van 
minimum 1m80 en is minstens 60 cm breed met leuning 

• Voor de badkamer:  geen elektriciteit (stopcontact of schakelaar) in een beschermingszone van 60 
cm aan bad en/of douche (tenzij het stopcontact extra is beveiligd met een 
verliesstroomschakelaar) 

• In elke woonruimte moet minimale lichtinval en verluchtingsmogelijkheid voorzien zijn. Men heeft 
het hier over natuurlijke lichtbron voor de woonruimten van ten minste 1/12de van de 
vloeroppervlakte van het vertrek. In slaapkamers en leefruimtes wordt natuurlijke verluchting 
vereist.  

• Verluchting badkamer en toilet: sanitaire vertrekken zonder verluchtingsmogelijkheid via een raam 
dat kan worden geopend, moeten minstens over een verluchtingrooster of –koker beschikken van 
0,1 % van de vloeroppervlakte.  
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• Goedwerkende Lavabo en bad of douche met stromend water en warmwaterbron 

• Goedwerkend WC met waterspoeling binnenshuis 

• Minimale keukeninstallatie: aanrecht met spoelbak en onderkast, afzuiginstallatie, 

kookgelegenheid en drinkbaar water. 

• vlotte toegang en respect voor de persoonlijke levenssfeer 

 

 
Rookmelderverplichting  
Om aan de rookmeldersverplichtingen te voldoen moet de zelfstandige woning (eengezinswoning, 
appartement of studio) of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust zijn met minstens één rookmelder. De 
rookmelder: 
- moet CE gemarkeerd zijn; 
- moet voldoen aan de norm NBN EN 14604; 
- moet reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal; 
- mag niet van het ionische type zijn. 

 

Dakisolatienorm 

Vanaf 1/01/2020 kan het ontbreken van voldoende dakisolatie op zich aanleiding geven tot een 

ongeschiktverklaring. De minimumnorm voor dakisolatie is een R-waarde 0,75 m² K/W. Dit stemt overeen 

met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 tot 4 cm (afhankelijk van het materiaal dat wordt 

gebruikt). 

 

Dubbel glas in elke woning vanaf 2020 
Bij de wijziging van de codex wonen vanaf 2021 zal een pand met verschillende ramen met enkele 
beglazing worden gequoteerd in categorie 1 lichte gebreken. 
 
Vanaf 1 januari 2021 wordt voor de beoordeling van de vereiste van dubbele beglazing rekening gehouden 
met de energiescore van de woning, zoals vermeld op het EPC. Het ontbreken van dubbele beglazing wordt 
niet als een gebrek aanzien als de energiescore van de woning lager ligt dan de door de Vlaamse regering 
vastgestelde grenswaarde. Deze grenswaarden zijn: 

• 600 kWh/m² voor een open bebouwing 

• 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing 

• 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing 

• 400 kWh/m² voor een appartement 

 

Deze norm is minimaal. Eigenaars die de komende jaren meteen (veel) beter doen en enkel glas vervangen 

door hoogrendementsglas kunnen onder bepaalde voorwaarden nog steeds een energiepremie krijgen. 

Voor meer informatie daarover kan u terecht op www.energiesparen.be.   

    

6.3. Oppervlakte en woonbezetting 
Voor de toe te passen oppervlakte- en bezettingsnomen bij SVK-woningen kijken we naar de Vlaamse 
Wooncode (VWC), het SVK-subsidiebesluit en het Kaderbesluit Sociale Huur. Hieronder vind je een 
algemeen overzicht van de normen uit deze laatste twee besluiten, aangepast aan de wijzigingen van het 
optimalisatiebesluit. 
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De Vlaamse Wooncode  
De Vlaamse Wooncode houdt rekening met het aantal woonlokalen (leefkamer(s), keuken en 
slaapkamer(s)) en de totale netto-vloeroppervlakte ervan. De netto-vloeroppervlakte wordt gemeten in de 
zone met een plafondhoogte van minstens 220 cm. Bijkomend wordt bij hellende plafonds de netto-
vloeroppervlakte meegerekend met een vrije hoogte groter dan 180 cm.  
 

 
Met de volgende lokalen wordt geen rekening gehouden:  

▪ lokalen waarvan de in aanmerking te nemen netto-vloeroppervlakte kleiner is dan 4 m²; 
▪ lokalen die nergens een plafondhoogte van minstens 220 cm hebben. 

 
De leefkamer(s), keuken en slaapkamer(s) moeten sowieso een totale oppervlakte van minstens 18 m² 
hebben, indien de woning bewoond wordt door 1 persoon. Per bijkomend gezinslid wordt deze minimum 
oppervlakte verhoogd met een bepaald aantal 2 m². 
 
Kaderbesluit sociale huur, SVK-subsidiebesluit en woningkwaliteitscharter 
Het Kaderbesluit sociale huur bepaalt dat het SVK bij toewijzing van een woning rekening moet houden met 
de rationele bezetting van de woning. De invulling hiervan moet opgenomen worden in het intern 
huurreglement. Het SVK kan er ook opteren om de rationele bezetting ruimer in te vullen, bijvoorbeeld 
door te verhuren met een slaapkamer op overschot. 
 
De SVK-sector besliste om de oppervlakte- en bezettingsnormen uit het vroegere subsidiebesluit verder te 
hanteren.  Deze werden opgenomen in het intern huurreglement en woningkwaliteitscharter. 
Volgende oppervlakte- en bezettingsnormen worden nageleefd:   

▪ de netto-vloeroppervlakte van de leefkamer: minimaal 16 m² voor één persoon, te verhogen met 2 
m² per bijkomende persoon; 

▪ er is een slaapkamer per alleenstaande persoon of per koppel; 
▪ er is een slaapkamer per kind, per groep van twee of drie kinderen van hetzelfde geslacht of per 

groep van twee of drie kinderen van verschillende geslacht jonger dan tien jaar. 
De netto-vloeroppervlakte van de slaapkamers bedraagt minimaal: 

▪ 6,5 m² als ze bestemd is voor één persoon;  
▪ 10 m² als ze bestemd is voor twee personen 
▪ 15 m², als ze bestemd is voor drie personen. 

Een studio is bestemd voor de huisvesting van maximaal twee personen. De netto-vloeroppervlakte van de 
leefkamer van een studio bedraagt minimaal: 

▪ 22, 5 m², als ze bestemd is voor één persoon 
▪ 28 m², als ze bestemd is voor twee personen 

    
Andere (gemeentelijke) oppervlaktenormen 
Het is mogelijk dat een gemeente nog eigen strengere oppervlaktenormen oplegt. In dat geval moeten 
deze uiteraard ook gerespecteerd worden indien ze ook van toepassing zijn voor het SVK. 
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