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Infosessie conformiteitsattest 
voor huurwoningen

9 juni 2022
organisatie Woonwijs en gemeente Kuurne

Welkom
De presentatie start zo dadelijk

Agenda

� Welkom

� Wat is Woonwijs + contactgegevens loketten

� Woningkwaliteit en (verplicht) conformiteitsattest

� Affichering van huurprijs en besluit

� Ondersteuning bij verbouwen

� Premies voor verhuurde woningen

� RenovatieCoach

� Ondersteuning bij verhuren

� Fonds ter Bestrijding van Uithuiszetting

� Provinciale Huurgarantieverzekering

� Vragenronde

Wat is Woonwijs?

• Intergemeentelijke samenwerking 
wonen Deerlijk, Harelbeke, Kuurne 
Lendelede en Zwevegem

• Sinds oktober 2011

• 5 personeelsleden:

• Pieter Vandeweghe: 
projectcoördinator(1vte)

• Hannelore Deroo: technisch 
adviseur (0,7 vte)

• Joke Vanderheeren: algemeen 
adviseur (1vte)

• Pedro Dewerchin: technisch 
adviseur (1 vte) 

• Dorine Callant: technisch 
adviseur (0,8 vte)

• Iedere gemeente heeft ook eigen 
personeel, voor Kuurne is dit 
Delphine Mailliard, 
woonbeleidscoördinator

• ‘Ondersteuning gemeente en sociaal huis bij woon-gerelateerde 
taken’

• Woningkwaliteit, leegstand, verwaarlozing

• Premies

• Huren en verhuren

• Energie

• Sensibilisatie

• Beleidsondersteuning

• Samenwerking met allerlei partnerorganisaties rond wonen 
(SHM’s, SVK’s, Energiehuis, Woonclub, RenovatieCoach, …) 
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Contactgegevens

Woonloket 
Deerlijk

� In het Sociaal Huis 
(Gaverkasteel)

� Vercruysse de Solartstraat 22

� Op afspraak

� Mieke Demuynck

� 056 76 63 30 

� wonen@deerlijk.be

Sociaal Huis 
Deerlijk

� Vercruysse de Solartstraat 22

� Op afspraak

� 056 76 63 30 

� welzijn@deerlijk.be

Woonloket 
Harelbeke

� In het stadhuis, Marktstraat 29

� Femke Verbeke

� Enkel op afspraak

� 056 733 380 

� premies@harelbeke.be

Huis van Welzijn 
Harelbeke
� Paretteplein 19

� 056 735 190 

� https://www.harelbeke.be/huisvanwelzijn

� Team wonen en energie; 
Frank Samaille | Femke Coussement | Ruben 
Onraet

� frank.samaille@welzijnharelbeke.be
femke.coussement@welzijnharelbeke.be
ruben.onraet@welzijnharelbeke.be

Woonloket 
Kuurne

� In het Sociaal Huis

� Kortrijksestraat 2

� Op afspraak

� Delphine Mailliard

� 056 73 70 11

� woonloket@kuurne.be



17/06/2022

3

Sociaal Huis 
Kuurne

� Kortrijksestraat 2

� Op afspraak

� 056 73 70 11

� sociaalhuis@kuurne.be

Woonwinkel 
Lendelede

� In het gemeentehuis

� Op afspraak

� Fanny Seurinck

� woonwinkel@lendelede.be

Sociaal Thuis 
Lendelede

� Dorpsplein 8

� 051 30 31 31 

� Op afspraak

� ocmw@lendelede.be

Woonloket 
Zwevegem

� In het gemeentepunt

� Blokkestraat 29

� Op afspraak

� Dienst woon- en leefomgeving

� Liesbeth Vanderbeken

� 056/76 57 20

� woonenleefomgeving@zwevegem.be

OCMW Zwevegem

� In het gemeentepunt

� Blokkestraat 29

� Op afspraak

� 056/76 55 67 

� info@ocmw.zwevegem.be

Verplichting 
conformiteitsattest en 

woningkwaliteit
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Wat is conformiteitsattest?

� Een conformiteitsattest is een officieel document dat de 

gemeente gratis aflevert en aantoont dat uw woning aan de 

woningkwaliteitsnormen voldoet.

� Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor 

zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde 

normen.

� Best vergelijkbaar met een keuringsattest voor de wagen

Reglement verplicht conformiteitsattest

� Vanaf 2022 is in Kuurne en Harelbeke een 
conformiteitsattest verplicht 

� Afhankelijk van bouwjaar

� Bij nieuwe verhuringen

� Niet langer voornamelijk naar aanleiding van 
klachten, maar proactief 

Andere redenen conformiteitsonderzoek 
(veelal te vermijden door geldig CA)

� Bij klachten (bewoner, buren, betrokkenen, burgemeester, wijkagent, 
thuisverpleging, kind & gezin …)

� Bij het aanvragen van een huursubsidie

� Als bewoner recht heeft op huurpremie

� Bij vermoeden van huisjesmelkerij

� Bij het aanvragen van een gemeentelijke renovatiepremie

Waarom?

� Conformiteit = verplicht

� Conformiteitsattest = op heden 
niet verplicht

� Verbetering kwaliteit van het 
volledig huurpatrimonium:

� goed voor huurder & verhuurder

� klachten overbodig maken

� Woningkwaliteitsnormen minimale 
eisen kwaliteit, veiligheid en gezondheid 
via Vlaamse Codex wonen (voorheen 
Vlaamse Wooncode)

A : Gefaseerd en in functie 
van het bouwjaar: timing

CA verplicht:

 voor elke woning/wooneenheid of kamerwoning 

 bij nieuwe verhuringen, te huur stellingen en terbeschikkingstellingen

Timing verplichting CA:

 vanaf 1 januari 2022/ 1 juni 2022 geldt de verplichting voor woningen met bouwjaar 1945 en 
ouder 

 vanaf 1 januari 2026 geldt de verplichting voor woningen met bouwjaar 1946 tot en met 1970

 vanaf 1 januari 2029 geldt de verplichting voor woningen met bouwjaar 1971 tot en met 1990

 vanaf 1 januari 2032 geldt de verplichting voor alle woningen, ongeacht de ouderdom van de 
woning.

Opname op inventaris indien bij nieuwe of eerste verhuring geen CA voor de woning is.

B : bij nieuwe verhuringen, 
tehuurstellingen en 
terbeschikkingstellingen.

Voordelen:

 Woningcontroles uitvoeren wanneer de woning niet bewoond is, meer tijd om werken uit te voeren

 Geen besluit ongeschikt en/of onbewoonbaarheid: het voorkomen van verplichte herhuisvesting 

 Geen interferentie bij zittende huurder

 Verantwoordelijkheid wordt bij de eigenaar gelegd

 Zelfde werkwijze SVK

 Vlaams huurdecreet: CA max 3 maanden oud bij nieuwe verhuring

Nadeel:

 In veel gevallen is er geen of weinig tijd tussen 2 inhuurnames
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voordelen
conformiteitsattest?

Wat zijn die 
kwaliteitseisen 

voor 
conformiteit?

(Technisch verslag)

� voldoende oppervlakte

� minimale voorzieningen voor comfort en veiligheid

� sanitair: toilet/bad of douche /gootsteen

� kookgelegenheid

� gasinstallatie

� elektrische installaties

� veilige verwarming 

� minimale isolatie (dakisolatie en beglazing)

� verluchting en natuurlijke verlichting

� geen vochtproblemen

� stabiliteit van het gebouw

� veiligheid van trappen en borstweringen

� vrije toegankelijkheid

� Voldoende rookmelders

Compacte 
checklist

Minimale voorzieningen als 
keuken, toilet, bad of douche, 
gootsteen en drinkbaar water

Veiligheid van gas- of 
stookolieinstallatie

Veiligheid: 
geen co gevaar
https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/geef-co-geen-kans
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Veiligheid van 
trappen en 

borstweringen
Veiligheid van 

elektrische installatie

Vochtproblemen 

� Condenserend vocht

� Doorslaand vocht

� Insijpelend vocht

� Opstijgend vocht

Mogelijkheid tot verluchting en 
natuurlijke verlichting

Structurele 
stabiliteit van het 
gebouw

Dakisolatie verplicht
Dubbele beglazing verplicht vanaf 2023

� Ofwel EPC

� Minstens R-waarde van 0,75 m²K/W

� EPC max 600 kWh/m² voor een open bebouwing 

� EPC max 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing 

� EPC max 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing 

� EPC max 400 kWh/m² voor een appartement 

� Ofwel visueel vast te stellen

� Ofwel facturen met bijhorende foto’s

� https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/dakisolatie-verplicht

� https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit/dubbele-beglazing-elke-woning
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Rookmelders
https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/rookmelde
rs-zijn-verplicht-woningen-om-conform-te-zijn

Berekening bezettingsnorm:

• Berekening van mogelijk aantal bewoners

• Onaangepaste woning: overschrijding bezettingsnorm

• Overbewoonde woning: bezettingnorm x 2+1, meestal in combinatie met 
ongeschiktheid of onbewoonbaarheid

5
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Video ‘maquette woningkwaliteit’

Het verschil in gebreken op het technisch verslag

7 gebreken van categorie I vormen samen een gebrek van categorie II. Vanaf 7 kleine gebreken is een woning dus ook 
ongeschikt.

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/instrument-aan-de-slag-met-het-technisch-verslag

• Categorie I: lichte gebreken. Een woning met slechts een beperkt 
aantal kleine gebreken (maximaal 6) is conform.

Categorie II: ernstige gebreken maar geen direct gevaar voor de 
veiligheid of gezondheid. Vanaf een gebrek van categorie II is de 
woning ongeschikt en verhuren, te huur of ter beschikking stellen 
is strafbaar.

Categorie III: ernstige gebreken met mensonwaardige 
leefomstandigheden of veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Vanaf 
een gebrek van categorie III is de woning ongeschikt en 
onbewoonbaar. Verhuren, te huur of ter beschikking stellen is 
strafbaar. 

Voordelen CA

kostprijs

• Attest is gratis

Begeleiding en opvolging in 
het technisch verslag en 

gratis nieuwe 
woningcontroles 

Lokale premie voor eigenaar 
verhuurders tot 30% van de 
aanvaarde kostprijs indien 

geldig CA

Hoe een conformiteitsattest aanvragen?

� Woningonderzoek aanvragen bij de gemeente, via papieren of online 
aanvraagformulier

� Technisch adviseur komt langs en maakt technisch verslag op

� Geen of max. 6 kleine gebreken? -> gratis conformiteitsattest

� Te veel gebreken?

� Woning mag niet te huur gesteld worden tot voldoende gebreken weg gewerkt zijn 
en er een conformiteitsattest is

� Verhuurder of eigenaar voert eerst de herstellingen uit en vraagt dan een 
hercontrole aan

� Het kan zeer nuttig zijn om zelfs voor geplande werken de TA langs te laten 
komen, zo weet je waar je moet op letten tijdens de werken
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Affichering huurprijs • Afficheringsverplichting van:

- Huurprijs

- Gemeenschappelijke kosten

- niet verplicht bij kostprijsvermelding op digitaal zoekertje

- Er mag nog altijd afgeweken worden van geafficheerd huurprijs, maar zo start 
iedere kandidaat-huurder op zelfde onderhandelingsbasis

Welke premies bestaan 
voor verhuurders?

Overzicht premies

� MijnVerbouwpremie 

� https://www.premiezoeker.be/

� www.energiesparen.be

� Gemeentelijke premies

� Andere premies

MijnVerbouwPremie voor wie verhuurt 
via het SVK = doelgroep 3

� Enkel voor wie zijn woning verhuurt via het Sociaal VerhuurKantoor

� 50% van de factuur, met een maximum van;

� Dakisolatie en renovatie tot 5750 euro premie

� Isolatie en renovatie van buitenmuren tot 6000 euro premie

� Vloerisolatie en renovatie tot 1500 euro premie

� Ramen en deuren tot 5500 euro premie

� Binnenrenovatie tot 2500 euro premie

� Elektriciteit en sanitair tot 3750 euro premie

� Warmtepomp tot 6400 euro premie

� Warmtepompboiler tot 540 euro premie

� Zonneboiler tot 3300 euro premie 

� Aan te vragen per soort werken, via www.mijnverbouwpremie.be

MijnVerbouwpremie doelgroep 1
(= iedere investeerder die zelf niet in de woning woont) 

� Dak- of zoldervloerisolatie 8 euro per m²

� Buitenmuurisolatie 15 euro per m²

� Spouwmuurisolatie 5 euro per m²

� Vloerisolatie 6 euro per m²

� Hoogrendementsbeglazing 16 euro per m²

� Binnenrenovatie niet van toepassing

� Elektriciteit en sanitair niet van toepassing

� Warmtepomp tot 4000 euro

� Warmtepompboiler tot 450 euro

� Zonneboiler tot 2750 euro

� Altijd maximaal 40% van de factuur

� www.mijnverbouwpremie.be
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OF Huur- en isolatiepremie vzw Effect

� Huurprijs lager dan 528,54 euro per maand 

� In Kortrijk maximaal 578,54 euro per maand

� Of huurder behoort tot kwetsbare doelgroep

� Dakisolatie € 20/m²

� Beglazing € 85/m²

� Spouwmuurisolatie € 12/m²

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

Andere premies

� Premie voor zonnepanelen (Fluvius)

� EPC labelpremie (Fluvius)

� Batterijpremie (VEKA)

� Sloop-en heropbouwpremie (VEKA)

Premie verhogen kwaliteit:

- 6 categorieën:

- Dakwerken (isolatienormen)

- Buitenschrijnwerk (isolatienormen)

- Elektriciteit (keuringsattest)

- Vochtproblemen

- (Water-)verwarmingstoestel (groene stroom of PV indien op elektriciteit) 
of aansluiten op het warmtenet

- 1ste toilet, bad of douche (aanvraag vóór start werken!)

Premiebedrag Gebreken op conformiteitsattest

30% - max. 250 € 4 tot 6 kleine gebreken

30% - max. 750 € 1 tot 3 kleine gebreken

30% - max. 1250 € 0

Gemeentelijke premie eigenaar-verhuurders

Premie dalen energiescore:

- Zonneboiler

- Warmtepomp

- Microwarmtekrachtkoppeling met brandstofcel

 Voorwaarden:

 Voorwaarden Fluvius

 Groene stroom of PV indien op elektriciteit

 Dakisolatie rd-waarde 4 m²K/W / dubbele beglazing

Premiebedrag Gebreken op conformiteitsattest

30% - max. 500 € 4 tot 6 kleine gebreken

30% - max. 1500 € 1 tot 3 kleine gebreken

30% - max. 2500 € 0

Gemeentelijke premie eigenaar-verhuurders

Combi kwaliteit & energie:

- Max premie 2500 euro per woning

- www.kuurne.be/gemeentelijke-renovatiepremie-voor-
huurwoningen

Gemeentelijke premie eigenaar-verhuurders

De RenovatieCoach
Jouw renovatie, onze zorg
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5 5

� Regionaal team

� Onafhankelijk advies op maat van je woning en budget

� Ontzorgt en begeleidt jou bij alle technische, financiële en administratieve 
aspecten van je renovatie, of 1 bepaald aspect kan ook.

� 1e huisbezoek is altijd gratis

� Tot 1/4/2024: uurtarief met 50% korting dankzij Europese SUPRA-subsidies

� www.warmerwonen.be

Waarom?
� Regionale ambitie om CO2-uitstoot te verminderen

� Voordelen eigenaar /bewoner:

� Hogere waarde woning

� Meer comfort

� Lagere energiefactuur

� Bijdrage aan klimaat

Wie?
Wat?

5 6

- Luisteren naar uw wensen, 
ideeën dromen

- Woning doorlopen kamer per 
kamer = verslag

- Verslag opstellen met een
oplijsting van de vaststellingen

- Voorstel van uit te voeren
werken op basis van prioriteiten, 
noodzaak i.v.m. veiligheid en 
gezondheid

- Besparingen op korte en lange
termijn bespreken

- Vermijden van nutteloze
werken/kosten

- Raming opmaken van de te
verwachten kosten

- Opvragen, beoordelen, 
bespreken offertes

- Opvolgen werken, nazicht
uitvoering

- Huurwaarde bepalen, 
vergelijken met sociale
huurwaarde

Voorbeeld werken

I N T E R C O M M U N A L E   L E I E D A L 5 7

Gevelrenovatie + 

verwarming

 Isoleren van buitengevels

 Afwerking gevel

 Plaatsen van zuinige 
gascondensatieketel

 Investering +/- € 20.000

 +/- € 8.000 aan premies

 2900 kg minder Co2 
uitstoot

 Daling energiefactuur van 
+/- € 630 per jaar

Voorbeeld werken

I N T E R C O M M U N A L E   L E I E D A L 5 8

Gevelrenovatie

 Vernieuwen van 
verweerde gevel

 Aanbrengen waterkering

 Isoleren van de 
spouwmuur

 € 256 energiebesparing 
per jaar

 2300 kg co2 minder 
uitstoot per jaar

Voor wie? Alle inwoners van Z-W-Vlaanderen

5 9

Eigenaars

Particulieren

Patrimonium

Huurders

Verhuurders

Collectieve

woningen en

appartementen

Bedrijven

De provinciale 
huurgarantieverzekering
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� Gratis verzekering voor verhuurders die 
verhuren aan éénoudergezinnen

� Waarborg:

� Onbetaalde huurgelden

� Huurschade

� Rechtsbijstand

� De huurder:

� 1 ouder met minstens 1 kind ten laste, 
zonder andere inwonende derden

� Bruto gezinsinkomen tussen de 22.000 en 
55.000 euro

De provinciale 
huurgarantieverzekering

� De verhuurder:

� Huurcontract van minstens 3 jaar

� Huurprijs ligt in lijn met wat de 
huurschatter
als resultaat geeft, bedraagt maximaal 
33% van het inkomen van de ouder en is 
niet hoger dan 1.000 euro per maand

� Conformiteitsattest

� Aanvragen:

� Via woonloket

� Via immokantoor

� Op vraag van huurder of verhuurder

� Nieuwe verhuring / huurbelofte

De provinciale 
huurgarantieverzekering

Fonds ter bestrijding 
van Uithuiszetting

Fonds ter Bestrijding van Uithuiszetting

� Wat?

� Vlaams fonds

� Preventie van uithuiszettingen op de private huurmarkt  gerechtelijke 
procedure vermijden

� Huurachterstal van min. 2 en max. 3 maanden

� Financiële tussenkomst tbv 50% huurachterstal (maximum €1.272) aan 
verhuurder vanuit OCMW 

� Doelgroep?

� Huurders / verhuurders van woning in Kuurne

� Woning (ver)huren op de private huurmarkt

� Stabiele woonsituatie te verwachten na 1 jaar begeleiding

Fonds ter Bestrijding van Uithuiszetting

� Procedure
� Aanmelding door huurder of verhuurder bij het OCMW

� Begeleidingsovereenkomst (1 jaar)

� Huurder: 

� begeleiding aanvaarden 

� afbetaalplan respecteren

� Verhuurder: 

� afbetalingsplan aanvaarden

� geen verzoekschrift tot uithuiszetting bij vrederechter

� bij niet-naleven afbetaalplan, nieuwe huurachterstal of andere 
voorwaarden: OCMW krijgt 2 weken tijd om oplossing te zoeken

� OCMW: 

� begeleiding huurder

� na ondertekening overeenkomst: betaling van 50% van de 
huurachterstal aan verhuurder (max. 1272 euro)

Einde en vragen
Bedankt voor jullie aandacht! 


