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RENDABEL VERHUREN VIA HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR 
DE BIJZONDERE VOORDELEN 

 
I n h o u d  

 Belastingvoordelen 
Nieuwbouw     Verlaagd BTW-tarief 
Sloop en heropbouw:   Verlaagd BTW-tarief 
Aankoop bestaande woning:  Verlaagde registratierechten 
Jaarlijks:     Verlaagde onroerende voorheffing 

 

 Premies 
Renoveren en energiebesparing Mijn VerbouwPremie 
Woningaanpassing tbv ouderen: Vlaamse Aanpassingspremie 
Algemene energiezuinigheid:  EPC-Labelpremie 

 

 Lenen aan een verlaagd rentevoet 
Renoveren en energiebesparing Mijn VerbouwLening 
Algemene energiezuinigheid  Renovatiekrediet & Energielening+  
 

OPGELET: dit document is een vereenvoudigde weergave van de premies en voordelen zoals die gekend zijn op het moment van opmaak. Voor meer 
gedetailleerde informatie en een evaluatie van uw rechten kan u contact opnemen met het sociaal verhuurkantoor of de bevoegde diensten.  
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 ➀ Belastingvoordelen  
 
 

Verlaagd btw-tarief van 12% voor nieuwbouwwoningen 
 
Wie een nieuwbouw woning bouwt of aankoopt om te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, geniet van een btw-tarief van 12% in plaats van 21%. 
Onder deze 'verhuurders' verstaan we eigenaars, kopers, ontwikkelaars, investeerders, houders van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik en erfpacht,...  
 

Voorwaarden 
De woning moet voor minstens 15 jaar ter beschikking gesteld worden aan de sociale huurmarkt. Er moet dus een huurcontract van ten minste 15 jaar 
afgesloten worden tussen de verhuurder en het sociaal verhuurkantoor.  
 
Alleen de werken aan de eigenlijke woning komen in aanmerking dus geen bebouwingswerken, tuinaanleg en de oprichting van afsluitingen.  
 

Praktisch 
Om in aanmerking te komen voor het verlaagd btw-tarief moet de verhuurder vóór dat de btw opeisbaar wordt (in de meeste gevallen op het ogenblik dat 
de investeerder facturen moet betalen):  

• Een verklaring indienen bij de belastingdienst dat de woning(en) verhuurd zal (zullen) worden aan een SVK 

• Aan de aannemers of de verkoper een kopie van deze verklaring bezorgen zodat zij hiermee rekening houden bij opmaak van de facturen 

• Binnen de maand na de ondertekening van het huurcontract moet een eensluidend verklaard afschrift van het huurcontract met het SVK bezorgd 
worden aan het btw-controlekantoor 

 

Vroegtijdige beëindiging 
Wordt het contract door een van de partijen beëindigd 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. 
 
Voorbeeld 

Kostprijs constructie 21% BTW 12% BTW Voordeel 

175.000 euro 36.750 euro 21.000 euro 15.750 euro 

200.000 euro 42.000 euro 24.000 euro 18.000 euro 

250.000 euro 52.500 euro 30.000 euro 22.500 euro 
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Verlaagd btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw 
 
Wie een bestaand woning afbreekt en heropbouwt om te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, geniet van een btw-tarief van 6% in plaats van 21%. 
Onder deze 'verhuurders' verstaan we eigenaars, kopers, ontwikkelaars, investeerders, houders van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik en erfpacht,...  
 

Voorwaarden 
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 het sociaal verhuurkantoor.  
 
De maximaal bewoonbare oppervlakte van de woning bedraagt 200m². 
Alleen de werken aan de eigenlijke woning komen in aanmerking dus geen bebouwingswerken, tuinaanleg en de oprichting van afsluitingen.  
Het verlaagd btw-tarief is enkel van toepassing voor btw die opeisbaar wordt in het tijdvak dat loopt van 01/01/2021 tot en met 31/12/2023. 
 

Praktisch 
Om in aanmerking te komen voor het verlaagd btw-tarief moet de verhuurder vóór dat de btw opeisbaar wordt (in de meeste gevallen op het ogenblik dat 
de investeerder facturen moet betalen):  

• Een verklaring indienen bij de belastingdienst dat de woning(en) verhuurd zal (zullen) worden aan een SVK 

• Aan de aannemers of de verkoper een kopie van deze verklaring bezorgen zodat zij hiermee rekening houden bij opmaak van de facturen 

• Binnen de maand na de ondertekening van het huurcontract moet een eensluidend verklaard afschrift van het huurcontract met het SVK bezorgd 
worden aan het btw-controlekantoor 

 

Vroegtijdige beëindiging 
Wordt het contract door een van de partijen beëindigd 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. 
 
Meer informatie? financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q12 
 
Voorbeeld 

Kostprijs constructie 21% BTW 6% BTW Voordeel 

175.000 euro 36.750 euro 10.500 euro 26.250 euro 

200.000 euro 42.000 euro 12.000 euro 30.000 euro 

250.000 euro 52.500 euro 15.000 euro 37.500 euro 

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel#q12
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Verlaagd tarief verkooprechten van 7% bij aankoop van een woning 
 
Wie een woning aankoopt om te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, geniet van een voordeeltarief op de verkooprechten van 7% in plaats van 12%. 
 

Voorwaarden 
De woning moet binnen 3 jaar na aankoop voor minstens 9 jaar ter beschikking gesteld worden van de sociale huurmarkt. Er moet dus een huurcontract van 
ten minste 9 jaar afgesloten worden tussen de verhuurder en het sociaal verhuurkantoor. Is er reeds een lopend huurcontract met het SVK? Dan kan de 
nieuwe eigenaar ook van dit voordeel genieten mits het contract geactualiseerd wordt voor een nieuwe termijn van 9 jaar. 
 
De koper moet een natuurlijk persoon zijn die de woning zuiver aankoopt en in volle eigendom. 
 

Praktisch 
De notaris zorgt bij het verlijden van de aankoopakte voor de toepassing van het correcte tarief. 
De koper moet binnen de 3 jaar en 6 maanden een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst met het sociaal verhuurkantoor bezorgen aan de 
Vlaamse Belastingdienst. 
 
Meer informatie? www.vlaanderen.be/het-verkooprecht-bij-de-aankoop-van-een-woning-voor-sociale-verhuur 
 
Voorbeeld 

Aankoopprijs 12% verkooprechten 7% verkooprechten Voordeel 

175.000 euro 21.000 euro 12.250 euro 8.750 euro 

200.000 euro 24.000 euro 14.000 euro 10.000 euro 

250.000 euro 30.000 euro 17.500 euro 12.500 euro 

300.000 euro 36.000 euro 21.000 euro 15.000 euro 

350.000 euro 42.000 euro 24.500 euro 17.500 euro 

 
 
 
 
  

http://www.vlaanderen.be/het-verkooprecht-bij-de-aankoop-van-een-woning-voor-sociale-verhuur
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Verlaagd tarief jaarlijkse onroerende voorheffing van 2,4% 
 
Wie op 1 januari een woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, geniet voor dat jaar van een verlaagd tarief van een voordeeltarief voor hun 
onroerende voorheffing. Het verlaagd tarief bedraagt momenteel 2,4% in plaats van 3,97%.  
 

Voorwaarden 
De woning moet op 1 januari van het betreffende jaar verhuurd zijn aan het sociaal verhuurkantoor. Het sociaal verhuurkantoor moet voor 31 maart van het 
betreffende jaar de gegevens van de eigenaar en het gebouw geregistreerd hebben in de applicatie van de Vlaamse Belastingdienst.  
 

Praktisch 
Het sociaal verhuurkantoor geeft de nodige gegevens door aan de Vlaamse Belastingdienst. Het verlaagd tarief wordt vervolgens automatisch toegekend. 
 
Meer informatie? https://www.vlaanderen.be/verminderd-tarief-van-de-onroerende-voorheffing-voor-sociale-huisvesting 
 
 
Voorbeeld 

Geïndexeerd Kadastraal 
Inkomen 

OV met 3,97% basis – 
Bredene* 

OV met 3,97% basis – 
Oostende* 

OV met 2,4% basis – 
Bredene* 

OV met 2,4% basisheffing – 
Oostende* 

Jaarlijks voordeel 
Bredene - Oostende 

750 euro 471 euro 460 euro 285 euro 278 euro 186 - 182 euro 

1.000 euro 628 euro 614 euro 379 euro 371 euro 249 - 243 euro 

1.250 euro 785 euro 767 euro 474 euro 464 euro 311 - 303 euro 

1.500 euro 942 euro 920 euro 569 euro 556 euro 373 - 364 euro 

 
Provinciale opcentiemen = 186,22* 
Gemeentelijke opcentiemen Bredene = 1295* 
Gemeentelijke opcentiemen Oostende = 1259,45* 
* gegevens 2022 

 
 
  

https://www.vlaanderen.be/verminderd-tarief-van-de-onroerende-voorheffing-voor-sociale-huisvesting
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  ➁ Premies  
 
 

Mijn VerbouwPremie van 50% voor renovatie en energiebesparing  
 
De Vlaamse energie- en woonpremies worden vanaf 1 oktober 2022 grotendeels samen gevoegd tot één premie “Mijn VerbouwPremie”. 
 
De eigenaar die verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor heeft bij renovatie en energiebesparende investeringen recht op het hoogste premiepercentage 
en exclusieve premiemogelijkheden binnen de Mijn VerbouwPremie. Mijn VerbouwPremie onderscheidt verschillende categorieën van werkzaamheden. 
Het premiepercentage voor de SVK-verhuurder bedraagt 50% van de aanvaarde factuurkost (excl. BTW) voor aanvragen in 2022 en 2023. Voor aanvragen 
vanaf 2024 zakt het percentage naar 35%. 
 

 
Algemene voorwaarden: 

• De inkomensvoorwaarde is niet van toepassing op SVK-verhuurders 

• Renovatie of herbestemming van een bestaand gebouw ≥ 15 jaar oud 

• Het (aanvaard) factuurbedrag bedraagt ≥ 1.000 euro 

• Facturen zijn max. 2 jaar oud op het moment van aanvraag 

• Alle werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer, tenzij anders vermeld 

• Ook als u al eerder voor eenzelfde categorie van werken premies ontving, kan u zonder extra wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen. Dit onder 
voorwaarde dat het om andere facturen gaat. Voor investeringen m.b.t. hernieuwbare energie blijft de wachttijd van 10 jaar wel behouden. 

• Er is geen minimum of maximum resterende huurperiode aan uw SVK contract vereist om in aanmerking te komen voor de premie 
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Overzicht 
Categorie Type werken Bijkomende voorwaarden Premiebedrag  Gemeenschappelijke delen 

appartementsgebouw 
Premievoordeel SVK-
verhuur 

Dakwerken - isolatie 
- asbest verwijdering 
- dakstructuur 
- onderdak en dakbedekking 
- behandeling tegen zwammen en 
insecten 
- veluxen, lichtkoepels, lichtkoker 
- dakgoten en afvoerpijpen 

- facturen max. 2 jaar oud 
- 1 aanvraag per 5 jaar (v.a. 
07/05/2022) 
- moet geïsoleerd zijn 
- isolatie Rd-waarde ≥ 4,5 
m²K/W 
- bijkomende voorwaarden 
isolatie 
- bijkomende voorwaarden 
asbest 
 
Meer info: 
Mijn VerbouwPremie voor 
dak 

50% van de factuur 
(excl. BTW), max. 
5.750 euro 
 
Vanaf 2024: 35% 

- Premie-aanvraag door 
zowel 

• VME/investeerder 

• SVK-verhuurder 
- SVK-verhuurder ontvangt 
verschil tussen premiebedrag 
toegekend aan 
VME/investeerder en 
premierecht 50% 
factuurbedrag (excl. BTW) 
voor het proportioneel 
aandeel SVK-woning 

De betoelaging van andere 
werken dan isolatiewerken 
is exclusief voor SVK-
verhuur en eigenaar-
bewoners.  
 
Voor de SVK-verhuurder 
zijn de hoogste 
premiebedragen van 
toepassing.  

Buitenmuur - isolatie 
- asbest verwijdering 
- afbraak en vervanging 
- vochtbestrijding 
- bepleistering/gipsplaten* 
- gevelbekleding* 

- moet geïsoleerd zijn 
- isolatie buitenkant gevel 
Rd-waarde ≥ 3 m²K/W 
- isolatie binnenkant gevel 
Rd-waarde ≥ 2 m²K/W 
- isolatie spouw 
lambawaarde ≤ 
0,065W/m.K. en spouw ≥ 5 
cm 
- bijkomende voorwaarden 
isolatie 
* enkel in combinatie met 
isolatie binnen- of 
buitenkant gevel 
 
Meer info: 
Mijn VerbouwPremie voor 
buitenmuur 

50% van de factuur 
(excl. BTW), max. 
6.000 euro 
 
Vanaf 2024: 35% 

- Premie-aanvraag door 
zowel 

• VME/investeerder 

• SVK-verhuurder 
- SVK-verhuurder ontvangt 
verschil tussen premiebedrag 
toegekend aan 
VME/investeerder en 
premierecht 50% 
factuurbedrag (excl. BTW) 
voor het proportioneel 
aandeel SVK-woning 

De betoelaging van andere 
werken dan isolatiewerken 
is exclusief voor SVK-
verhuur en eigenaar-
bewoners.  
 
Voor de SVK-verhuurder 
zijn de hoogste 
premiebedragen van 
toepassing.  

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-dak
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-dak
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-buitenmuur
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-buitenmuur
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Vloer - isolatie 
- asbest verwijdering 
- fundering en behandeling 
stabiliteitsproblemen 
- afbraak en opbouw dragende 
elementen 
- chape* 
- behandeling tegen zwammen en 
insecten 
- behandeling ondergrondse 
muren tegen insijpelend vocht 
NIET: tegels en vloerbekleding 

- moet geïsoleerd zijn 
- isolatie Rd-waarde ≥ 2 
m²K/W 
* enkel in combinatie met 
isolatie en afbraak/opbouw 
van draagkrachtige 
funderingsplaten 
 
Meer info: 
Mijn VerbouwPremie voor 
vloer 

50% van de factuur 
(excl. BTW), max. 
1.500 euro 
 
Vanaf 2024: 35% 

- Premie-aanvraag door 
zowel 

• VME/investeerder 

• SVK-verhuurder 
- SVK-verhuurder ontvangt 
verschil tussen premiebedrag 
toegekend aan 
VME/investeerder en 
premierecht 50% 
factuurbedrag (excl. BTW) 
voor het proportioneel 
aandeel SVK-woning 

De betoelaging van andere 
werken dan isolatiewerken 
is exclusief voor SVK-
verhuur en eigenaar-
bewoners.  
 
Voor de SVK-verhuurder 
zijn de hoogste 
premiebedragen van 
toepassing.  

Ramen en 
deuren 

- HR-beglazing* 
- schrijnwerk ramen en deuren met 
HR-glas** 
- volle buitendeuren*** 
- borstwering en balustrades lage 
ramen**** 
- afbraak en plaatsing 
NIET: veranda, schilderwerk, 
garagepoort, rolluiken, 
vliegenramen,.. 

* Ug-waarde ≤ 1,0W/m²K 
** mits 
ventilatievoorzieningen 
*** U-waarde deur ≤ 
2,0Wm²/K 
**** mits HR-glas in raam 
 
Meer info: 
Mijn VerbouwPremie voor 
ramen en deuren 

50% van de factuur 
(excl. BTW), max. 
5.500 euro 
 
Vanaf 2024: 35% 

- Premie-aanvraag door 
zowel 

• VME/investeerder 

• SVK-verhuurder 
- SVK-verhuurder ontvangt 
verschil tussen premiebedrag 
toegekend aan 
VME/investeerder en 
premierecht 50% 
factuurbedrag (excl. BTW) 
voor het proportioneel 
aandeel SVK-woning 

De betoelaging van andere 
werken dan het plaatsen 
van HR-glas is exclusief 
voor SVK-verhuur en 
eigenaar-bewoners.  
 
Voor de SVK-verhuurder 
zijn de hoogste 
premiebedragen van 
toepassing.  

Binnenrenovatie - binnenmuren 
- draagvloer(elementen) en 
dekvloer 
- vochtbestrijding 
- bepleistering/gipsplaten 
- vaste trap, incl. leuningen en 
borstweringen 
NIET: schilderwerk, verf, behang, 
(vloer)tegels,… 

- met aannemer of doe-het-
zelf (materiaalfacturen) 
 
Meer info: 
Mijn VerbouwPremie voor 
binnenrenovatie 

50% van de factuur 
(excl. BTW), max. 
2.500 euro 
 
Vanaf 2024: 35% 

Niet van toepassing op 
gemeenschappelijke delen 

De betoelaging van deze 
werken is exclusief voor 
SVK-verhuur en eigenaar-
bewoners.  
 
Voor de SVK-verhuurder 
zijn de hoogste 
premiebedragen van 
toepassing. 

  

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-vloer
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-vloer
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-ramen-en-deuren
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-ramen-en-deuren
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-binnenrenovatie
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-binnenrenovatie
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Elektriciteit en 
sanitair 

- werken elektrische installatie en 
telecommunicatie, incl. 
netaansluiting en meetinstallatie 
elektriciteit* 
- vervanging CV-leidingen 
- vernieuwing sanitaire leidingen 
en afvoeren 
- Plaatsing regenwaterinstallatie** 
- vernieuwing bestaande sanitaire 
toestellen of plaatsen max. 1 
douche, 1 ligbad, 2 wastafels, 1 
toilet** 
NIET: badkamermeubels en 
accessoires, radiatoren, elektrische 
verbruikstoestellen, 
verlichtingsarmaturen,… 

- met aannemer of doe-het-
zelf (materiaalfacturen) 
* mits keuringsattest na de 
werken 
** in combinatie met 
vernieuwing sanitaire 
leidingen en afvoeren 
 
Meer info: 
Mijn VerbouwPremie voor 
elektriciteit en sanitair 

50% van de factuur 
(excl. BTW), max. 
7.500 euro 
 
Vanaf 2024: 35% 

Niet van toepassing op 
gemeenschappelijke delen 

De betoelaging van deze 
werken is exclusief voor 
SVK-verhuur en eigenaar-
bewoners.  
 
Voor de SVK-verhuurder 
zijn de hoogste 
premiebedragen van 
toepassing. 

Condensatie-
ketel op gas 

 - CE-markering 
- productielabel A 
- gekeurd zijn 
- 1 aanvraag per 10 jaar 
 
Meer info: 
Mijn VerbouwPremie voor 
gascondensatieketel  

- 1.800 euro, max. 
40% van het 
factuurbedrag 
exclusief BTW 
- 2500 euro, indien 
ter  
vervanging van 
stookolieketel,  
max 50% van de 
factuur 

Niet van toepassing op 
gemeenschappelijke delen 

De betoelaging van deze 
werken is exclusief voor 
SVK-verhuur en eigenaar-
bewoners.  
 
Voor de SVK-verhuurder 
zijn de hoogste 
premiebedragen van 
toepassing. 

Zonneboiler Meer info: 
Mijn VerbouwPremie voor 
zonneboiler 

- sanitair warm water 
- 1 aanvraag per 10 jaar 
- nog geen premie 
zonneboiler/ 
warmtepompboiler 
ontvangen voorbije 10 jaar 
- Rescert-installateur 
- Bijkomende technische 
voorwaarden 

660 euro per m² 
apertuuroppervlakte, 
max. 3.300 euro en 
max. 50% van het 
factuurbedrag 
(exclusief btw) 

Als het een 
gemeenschappelijke 
installatie betreft, is er geen 
afzonderlijke premie voor de 
SVK-verhuurder.  
Wel wordt een premie voor 
het ganse gebouw toegekend 
aan de VME/investeerder 

Voor de SVK-verhuurder 
zijn de hoogste 
premiebedragen van 
toepassing, met een 
premievoordeel tot 20%. 

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-elektriciteit-en-sanitair
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-elektriciteit-en-sanitair
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-gascondensatieketel
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-gascondensatieketel
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-zonneboiler
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-zonneboiler
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Warmtepomp - geothermische warmtepomp 
- lucht/lucht warmtepomp  
- lucht/water warmtepomp 
- hybride lucht/water-
warmtepomp 
 

- min. ruimteverwarming 
- 1 aanvraag per 10 jaar 
- Rescert-installateur 
- Actieve koeling onder 
voorwaarden 
- Bijkomende technische 
voorwaarden 
- premie volgens type 
warmtepomp 
(geothermisch – lucht/lucht 
– lucht/water - hybride) 
 
Meer info: 
Mijn VerbouwPremie voor 
warmtepomp 

Factuur 
2022 - 
2023 

Factuur 
2024 - 
… 

Als het een 
gemeenschappelijke 
installatie betreft, is er geen 
afzonderlijke premie voor de 
SVK-verhuurder.  
Wel wordt een premie voor 
het ganse gebouw toegekend 
aan de VME/investeerder 

Voor de SVK-verhuurder 
zijn de hoogste 
premiebedragen van 
toepassing, met een 
premievoordeel tot 60%. 

Basispremie 

6.400  - 
480 - 
4.800 -
3.200 
euro 

6.400  - 
480 - 
3.600 -
2.400 
euro 

Vervanging elektr. 
Verwarming of 
gebied zonder 

aardgasnet 

9.600 – 
720 - 
7.200 – 
4.800 
euro 

9.600 – 
720 - 
5.400 – 
3.600 
euro 

Max. 50% van het 
factuurbedrag (excl. 

btw) 

Warmtepomp-
boiler 

 - enkel sanitair warm water 
- 1 aanvraag per 10 jaar 
- nog geen premie 
zonneboiler/ 
warmtepompboiler 
ontvangen voorbije 10 jaar 
- met aannemer 
- Bijkomende technische 
voorwaarden 
 
Meer info: 
Mijn VerbouwPremie voor 

warmtepompboiler  

Factuur 
07/2022 - 
2023 

Factuur 
2024 - 
… 

Als het een 
gemeenschappelijke 
installatie betreft, is er geen 
afzonderlijke premie voor de 
SVK-verhuurder.  
Wel wordt een premie voor 
het ganse gebouw toegekend 
aan de VME/investeerder 
 

Voor de SVK-verhuurder 
zijn de hoogste 
premiebedragen van 
toepassing, met een 
premievoordeel tot 20%. 

Basispremie 

540 euro 360 
euro 

Vervanging elektr. 
Verwarming of 
gebied zonder 

aardgasnet 

810 euro 540 
euro 

Max. 50% van het 
factuurbedrag (excl. 

btw) 

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-warmtepomp
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-warmtepomp
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-warmtepompboiler
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/mijn-verbouwpremie-voor-warmtepompboiler
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Praktisch 
De aanvraag kan gedaan worden vanaf 01/10/2022 via het digitaal loket van de Vlaamse overheid. Het woonloket van de gemeente en het Energiehuis 
kunnen helpen met de aanvraag. Contacteer gerust ook het sociaal verhuurkantoor voor meer informatie. 
Voor werken in appartementsgebouwen geldt een specifieke aanvraagprocedure. 
 
De premie kan tegelijk voor meerdere categorieën van werken aangevraagd worden of per categorie van werken afzonderlijk. 
Bij de aanvraag moeten alle verplichte documenten toegevoegd zijn. Naast de gedetailleerde factoren, zijn afhankelijk van het soort werken ook bijkomende 
attesten, foto’s, en andere bewijsstukken nodig zijn. 
Alle documenten zijn bij te houden tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie. 

Overgangsbepalingen 
 
De Vlaamse overheid voorziet overgangsbepalen voor wie reeds werken uitgevoerd heeft, reeds een dossier mbt renovatiepremie of BENO-pass lopende 
heeft, een nog lopende premie-aanvraag wenst te wijzigen, als doe-het-zelver over materiaalfacturen beschikt tot 01/07/2022,… 
Meer info: www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/overgang-van-
de-energiepremies-van-fluvius-en-de-renovatiepremie-van-wonen-vlaanderen-naar-mijn-verbouwpremie 
 
Meer informatie? www.mijnverbouwpremie.be  

http://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/overgang-van-de-energiepremies-van-fluvius-en-de-renovatiepremie-van-wonen-vlaanderen-naar-mijn-verbouwpremie
http://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie/overgang-van-de-energiepremies-van-fluvius-en-de-renovatiepremie-van-wonen-vlaanderen-naar-mijn-verbouwpremie
https://www.mijnverbouwpremie.be/
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Vlaamse Aanpassingspremie van 50% voor woningaanpassingen t.b.v. ouderen 
 
Wie woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor en deze aanpast ten behoeve van de inwonende oudere, geniet van een premie van 50%. 
 

Voorwaarden 
De woning wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor met een overeenkomst van 9 jaar of langer. De inwonende onderhuurder is 65 jaar of ouder. 
 
Twee categorieën van werken komen in aanmerking voor de premie: 

1. Technische installatie of sanitaire voorzieningen, zoals: aanpassing badkamer (min. douche en wastafel), (tweede) toilet, traplift of 
rolstoelplateaulift, handgrepen en steunmiddelen in badkamer of toilet, automatisering bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken,… 

2. Aanpassingen die de toegankelijkheid van de woning verbeteren, zoals: hellende vlakken, deurverbredingen, wegwerken drempels, verbreding 
van gangen of deuren, vergroting of herschikking van de woon- en sanitaire lokalen, plaatsing veilige binnentrappen,… 

 
De gedetailleerde facturen zijn op aanvraagdatum maximum 2 jaar oud. Het (aanvaarde) factuurbedrag is minstens 1.200 euro. 
 

Premie 
De premie bedraagt 50% van het aanvaarde factuurbedrag (incl. BTW) met een maximum van 1.250 euro per categorie en kan 2 keer per 10 jaar 
aangevraagd worden, mits telkens voor een andere categorie. 
 

Praktisch 
De Vlaamse Aanpassingspremie kan aangevraagd worden via een papieren aanvraagformulier (https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoe-de-
vlaamse-aanpassingspremie-aanvragen). Bij de aanvraag moet een kopie van de gedetailleerde factuur en een kopie van het huurcontract met het SVK 
meegestuurd worden. 
 
Meer informatie? www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-aanpassingspremie-om-de-woning-aan-te-passen-aan-een-oudere-bewoner 
 

Voorbeeld 
Werken Kostprijs  50% premie 

Installeren douchezitje, handgrepen sanitair 1.500 euro 750 euro 

Automatiseren voordeur en garagepoort 2.000 euro 1.000 euro 

Wegwerken drempels en kleine trapjes  1.500 euro 750 euro 

  

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoe-de-vlaamse-aanpassingspremie-aanvragen
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/hoe-de-vlaamse-aanpassingspremie-aanvragen
http://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-aanpassingspremie-om-de-woning-aan-te-passen-aan-een-oudere-bewoner
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EPC-labelpremie tot 6.000 euro 
 
Wie de EPC-score (energieprestatiecertificaat-score) van zijn woning aanzienlijk verbetert binnen de 5 jaar, geniet hiervoor een premie tot 6.000 euro. SVK-
verhuurders komen in aanmerking voor een premieverhoging van 20% als de onderhuurder een beschermde klant is m.b.t. de energielevering. 
 

Voorwaarden 
Gezinswoning: heeft voor de werken een EPC-score van label E of F en haalt binnen de 5 jaar na renovatie een EPC-score van label C of beter. 
Appartement: heeft voor de werken een EPC-score van label D, E of F en haalt binnen de 5 jaar na renovatie een EPC-score van label B of beter. 
 
Voor (2019 of later) en na de werken wordt een EPC opgemaakt.  
 
De premie kan gecumuleerd worden met de Mijn VerbouwPremie. 
 

Premie 
 

 Begunstigde Woning Appartement 

Naar label A Algemene doelgroep 5.000 euro 3.750 euro 

Naar label A Beschermd afnemer 6.000 euro 4.500 euro 

Naar label B Algemene doelgroep 3.750 euro 2.500 euro 

Naar label B Beschermd afnemer 4.500 euro 3.000 euro 

Naar label C Algemene doelgroep 2.500 euro Geen premie 

Naar label C Beschermd afnemer 3.000 euro Geen premie 

 

Praktisch 
Voor aanvang van de werken moet de EPC-labelpremie geactiveerd worden op basis van een eerste EPC op https://www.fluvius.be 
Na de werken moet de EPC-labelpremie aangevraagd worden op basis van een nieuwe EPC op https://www.fluvius.be 
 
Het woonloket van de gemeente en het Energiehuis kunnen helpen met de aanvraag. Contacteer gerust ook het sociaal verhuurkantoor voor meer 
informatie. 
 
Meer informatie? www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/epc-labelpremie 
  

https://www.fluvius.be/
https://www.fluvius.be/
http://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/epc-labelpremie
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③ Lenen aan verlaagd rentevoet 
 

Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro voor renovatie en energiebesparing 
 
De eigenaar die verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor kan bij renovatie en energiebesparende investeringen aan een verlaagd rentevoet lenen tot max. 
60.000 euro. Mijn VerbouwLening onderscheidt verschillende categorieën van werkzaamheden gelijklopend aan de Mijn VerbouwPremie. 
 
Mijn VerbouwLening vervangt de Energielening en verruimt zowel de doelgroep (ook SVK-verhuurders) en vergroot fors het bedrag dat ontleend kan 
worden. Mijn VerbouwLening kan aangevraagd worden vanaf 1 september 2022. 
 
De details van Mijn VerbouwLening moeten nog definitief goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering. 
 

Algemene voorwaarden: 
• De inkomensvoorwaarde is niet van toepassing op SVK-verhuurders 

• Bij de lening is er een resterend huurcontract nodig van 9j 

• De bijkomende huurprijsvoorwaarden zijn niet van toepassing op SVK-verhuurders 

• Renovatie of herbestemming van een bestaand gebouw ≥ 15 jaar oud, tenzij anders vermeld 

• Ontleend bedrag bedraagt minimum 1.250 euro en maximaal 60.000 euro 

• Afbetalingstermijn maximaal 25 jaar 

• Individuele evaluatie van de financiële situatie en terugbetalingscapaciteit door het Energiehuis 

• Lening op te nemen binnen 36 maanden na de ondertekening van de overeenkomst 

• Maximum 1 Mijn VerbouwLening per onroerend goed, op te delen in max. 6 schijven 

• Alle werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer, tenzij anders vermeld 

• Niet combineerbaar met het “Renteloos Renovatiekrediet” of de Vlaamse “Energielening” 

• Niet van toepassing bij woningaankopen met een slechte energieprestatie (woning EPC-label E of F; appartement EPC-label D, E of F) vanaf 1 
oktober 2022. Hier kan een “Renteloos renovatiekrediet” afgesloten worden bij een kredietinstelling of in geval van erfenis of schenking een 
Energielening+ afgesloten. 

• Indien uw persoonlijke criteria (zoals financiële situatie of gezondheid) een lening niet toelaten, wordt de lening aangepast of geweigerd  

• Vanaf 2027 wordt het maximum te lenen bedrag 15’000 euro 
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Overzicht 
Categorie Type werken Maximum ontleend bedrag 

Dakwerken Zie Mijn VerbouwPremie Beperkt tot factuurbedrag, incl. btw 

Buitenmuur Zie Mijn VerbouwPremie Beperkt tot factuurbedrag, incl. btw 

Vloer Zie Mijn VerbouwPremie Beperkt tot factuurbedrag, incl. btw 

Ramen en deuren Zie Mijn VerbouwPremie Beperkt tot factuurbedrag, incl. btw 

Binnenrenovatie Zie Mijn VerbouwPremie, ook doe-het-zelf Max 5.000 euro + btw 

Elektriciteit en sanitair Zie Mijn VerbouwPremie, ook doe-het-zelf Max. 7.500 euro + btw 

Condensatieketel op gas Zie Mijn VerbouwPremie Beperkt tot factuurbedrag, incl. btw (tot 30/06/2026) 

Zonneboiler Zie Mijn VerbouwPremie Beperkt tot factuurbedrag, incl. btw 

Warmtepomp Zie Mijn VerbouwPremie Beperkt tot factuurbedrag, incl. btw 

Wamtepompboiler Zie Mijn VerbouwPremie Beperkt tot factuurbedrag, incl. btw 

Zonnepanelen Zie premie Fluvius Beperkt tot factuurbedrag, incl. btw 

 

Voordelen 
De rentevoet die wordt aangerekend voor Mijn VerbouwLening wordt 1 keer per jaar aangepast en is gekoppeld aan de wettelijke rentevoet.  
Wegens de algemeen fel stijgende rentevoeten, is Mijn VerbouwLening sinds 2023 niet meer renteloos. 
De wettelijke rentevoet bedraagt momenteel 5,25%. Voor Mijn VerbouwLening wordt een korting van 3% op toegekend. Hierdoor bedraagt de rentevoet 
voor Mijn VerbouwLening tijdelijk 2,25%. 
Er worden geen dossierkosten aangerekend. 
 
Het Energiehuis kan gelijktijdig investeringsadvies verlenen alsook aanvragen voor Mijn VerbouwPremie behandelen. 
 

Praktisch 
De lening kan aangevraagd worden vanaf 01 september 2022 tot eind 2026 via het Energiehuis van de gemeente.  
 
Om in aanmerking te komen voor de energieloze verbouwlening moet de particulier een huurbelofte kunnen voorleggen op datum van de aanvraag van de 
lening.  
 

Energiehuis Bredene (via WVI) Energiehuis Oostende 
050 64 16 06 

energiehuis@wvi.be 
Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge 

059 33 91 30 
energiehuis@oostende.be 

Torhoutsesteenweg 287, 8400 Oostende 
 

mailto:energiehuis@wvi.be
mailto:energiehuis@oostende.be
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Elk energiehuis heeft een renovatieadviseur die u in uw pand of op kantoor nuttige verbouw- en energetische tips kan meegeven.  
Acasus is alsook een overheidsinitiatief die particulieren als professionals ondersteunt met waardevol verbouwadvies door ingenieurs. 
In Oostende is het advies gratis. In Bredene betaalt u 50 euro. 
Acasus - Duurzaam wonen, bouwen en renoveren 
 
Meer informatie? www.mijnverbouwlening.be 
Download hier het aanvraagformulier voor de Mijn VerbouwLening: Aanvraagformulier MijnVerbouwlening2022 
 

Voorbeeld 

Ontleend bedrag 
Voordeel bij afbetaling op 9 jaar Voordeel bij afbetaling op 25 jaar 

tov 1% intrest tov 2% intrest tov 3% intrest tov 1% intrest tov 2% intrest tov 3% intrest 

10.000 euro  459 euro 927 euro 1.403 euro 1.300 euro 2.689 euro 4.163 euro 

30.000 euro 1.376 euro 2.780 euro 4.209 euro 3.900 euro 8.068 euro 12.490 euro 

60.000 euro  2.753 euro 5.560 euro 8.419 euro 7.800 euro 16.135 euro 24.980 euro 

 

Renovatiekrediet met rentesubsidie tot 60.000 euro bij energierenovatie na aankoop 
 
Wie een woning of appartement met een slechte EPC-score (EnergiePrestatieCertificaat) aankoopt en deze score aanzienlijk verbetert binnen de 5 jaar, kan 
hiervoor een rentesubsidie ontvangen die een renovatielening goedkoper maakt.  
 
Voorwaarden 

• De woning wordt in volle eigendom aangekocht in 2021 of later 

• De koper is een natuurlijk persoon 

• Gezinswoning: heeft bij aankoop een EPC-score van label E of F en haalt binnen de 5 jaar na renovatie een EPC-score van label C of beter 

• Appartement: heeft bij aankoop een EPC-score van label D, E of F en haalt binnen de 5 jaar na renovatie een EPC-score van label B of beter 

• Voor (2019 of later) en na de werken wordt een EPC opgemaakt 

• Bij een kredietverstrekker wordt naast een hypothecair krediet ook een renovatiekrediet afgesloten 

• Het renovatiekrediet heeft een maximale looptijd van 20 jaar 

• Niet cumuleerbaar met andere verlaagde rentekredieten 

• Indien uw persoonlijke criteria (zoals financiële situatie of leeftijd) een lening niet toelaten, wordt de lening aangepast of geweigerd  

• Vanaf 2025 wordt het maximum te lenen bedrag 15’000 euro 

  

https://www.acasus.be/nl/home/
http://www.mijnverbouwlening.be/
https://www.oostende.be/file/download/536cad6a-8c36-4258-a74e-0a7ff4d6555b/1lbZp0bcC7SRAmwtxXtQaG3ISJHVt3xVVFmZiad2zk3d
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Praktisch 
Een renovatiekrediet wordt afgesloten bij een kredietverstrekker naar keuze (zie meer info). De kredietverstrekkers informeren het Vlaams Energie- en 
Klimaatagentschap (VEKA) zelf over de afgesloten renovatiekredieten en betaalde rentes. Het VEKA betaalt jaarlijks de betaalde rente automatisch terug aan 
de kredietnemer. 
 

EPC-label vóór renovatie Maximaal Renovatiekrediet EPC-label na renovatie Rentesubsidie 

Woning 
EPC: E of F 

30.000 euro Min. C 100% 

45.000 euro Min. B 100% 

60.000 euro A 100% 

Appartement 
EPC: D, E of F  

30.000 euro Min. B 100% 

45.000 euro A 100% 

 
Meer informatie? Renovatiekrediet met rentesubsidie (bij energierenovatie na aankoop) | Vlaanderen.be 
 
Voorbeeld 
Zie MijnVerbouwLening  

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/lenen/renovatiekrediet-met-rentesubsidie-bij-energierenovatie-na-aankoop
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Energielening+ tot 60.000 euro bij energierenovatie na erfenis of schenking 
 
Wie een woning of appartement met een slechte EPC-score (EnergiePrestatieCertificaat) erft of geschonken krijgt en deze score aanzienlijk verbetert binnen 
de 5 jaar, kan hiervoor een lening aanvragen aan een verlaagde rentevoet.  
 
Alle bepalingen van deze gunstmaatregel zijn identiek aan het “renovatiekrediet” met onderstaande uitzonderingen. 
 

Voorwaarden 
• De woning wordt in volle eigendom geërfd of geschonken, in 2021 of later 

 
Praktisch 
De lening kan aangevraagd worden via het Energiehuis van de gemeente.  
 

Energiehuis Bredene (via WVI) Energiehuis Oostende 
050 64 16 06 

energiehuis@wvi.be 
Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge 

059 33 91 30 
energiehuis@oostende.be 

Torhoutsesteenweg 287, 8400 Oostende 
 
 
Meer informatie? Energielening+ (voor erfenissen en schenkingen tot en met 31-8-2022) | Vlaanderen.be 
 
Voorbeeld 
Zie MijnVerbouwLening  

mailto:energiehuis@wvi.be
mailto:energiehuis@oostende.be
https://www.vlaanderen.be/energielening-voor-erfenissen-en-schenkingen-tot-en-met-31-8-2022
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Laat deze voordelen niet liggen! 

Wij helpen je graag verder! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zinnialaan 1 bus 8 – 8400 Oostende 
info@svkbredeneoostende.be 
www.svkbredeneoostende.be 

059 25 87 60 

mailto:info@svkbredeneoostende.be
http://www.svkbredeneoostende.be/

