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1 SAMENVATTING 

Volgens de meest recente gegevens die hierover beschikbaar zijn (het Groot Woononderzoek 2013) 

telt het Vlaamse woningenbestand ongeveer 350.000 woningen met structurele problemen. In deze 

categorie zijn de woningen uit de oudere bouwperiodes, die erg vaak eigendom zijn van ouderen, en 

huurwoningen relatief meer vertegenwoordigd. Deze vaststelling hangt samen met het lagere aandeel 

uitgevoerde renovaties in dit woningsegment. Zo blijken ouderen, net als de sociaal zwakkeren en 

allochtone huishoudens, in verhouding tot het gemiddelde minder vaak beroep te doen op de 

bestaande ondersteuningsmaatregelen om de energetische kwaliteit van de woning te verbeteren. 

 

In 2018 bedroeg het aandeel ouderen (65-plussers) in Vlaanderen 20% van de totale bevolking. De 

verouderingsratio (ratio tussen de 65-plussers en de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar)) 

bedraagt in Vlaanderen 34% (gegevens voor 2018). Tegen 2050 zal de ratio nog sterk oplopen. Uit de 

analyse van het woningpark blijkt dat de groeiende groep oudere eigenaars overwegend oudere 

woningen bewonen met een groot energiebesparingspotentieel, temeer omdat ze vaker thuis zijn en 

een hogere comforttemperatuur wensen.  Doordat de kinderen het huis uit zijn, wonen ze vaak ook in 

(te) grote woningen. Daarnaast blijkt dat deze groep slechts beperkt geïnformeerd is over en 

geïnteresseerd is in de mogelijkheden en voordelen van energiebesparende maatregelen. Nochtans 

beschikken ze vaak wel over de nodige middelen. Deze factoren zorgen voor een stijging in het 

huishoudelijk energiegebruik en de energiekosten. Hierdoor loont energiebesparing voor ouderen nog 

meer dan voor de gemiddelde eigenaar, zowel op economisch vlak (financiële besparing op 

energiekosten; waardevastheid en -verhoging van de woning) als op vlak van comfort. De 

levensverwachting op 65 bedraagt 20 jaar. De Vlaming wil doorgaans ook zo lang mogelijk zelfstandig 

blijven wonen. De combinatie van deze factoren maakt een grondige renovatie het overwegen waard, 

als ook andere voorwaarden zoals financiering, basiskwaliteit van de woning en gepaste ontzorging 

kunnen worden vervuld. Het is wenselijk om deze groep gericht en op maat te activeren. 

 

Het beleid in België en later Vlaanderen zet reeds lang in op het stimuleren van eigendomsverwerving, 

zowel via fiscale maatregelen, als premies en sociale leningen. Dit heeft geresulteerd in een 

eigenaarsaandeel dat relatief hoog uitvalt in vergelijking met onze buurlanden. In 2018 zijn er in 

Vlaanderen volgens de Woonsurvey 2018 71,6% eigenaar-bewoners en 27% huurders. De private 

huurmarkt is goed voor ruim 19% van het Vlaamse woningbestand of ongeveer 550.000 woningen. Uit 

grootschalig onderzoek naar de algemene woonkwaliteit van het Vlaams woningpark blijkt dat deze 

huurwoningen algemeen in kwalitatief en energetisch slechtere toestand verkeren dan woningen in 

eigendom. Het probleem van de slechtere kwaliteit van de huurwoningen op de private huurmarkt 

concentreert zich voornamelijk bij de socio-economisch zwakkere groepen, namelijk de laagste 

inkomens, werklozen, alleenstaanden, eenoudergezinnen en 65-plussers. Deze groepen hebben ook 

een groter risico op energiearmoede. 

 

Verhuurders zijn over het algemeen weinig geïnteresseerd in het uitvoeren van (energetische) 

renovaties. Private verhuurders zijn in hoofdzaak particulieren die gemiddeld 2,2 woningen verhuren, 

wat maakt dat het particuliere segment van de verhuurmarkt erg versnipperd en dus moeilijk te 

bereiken en te informeren is. Daarenboven is ruim 35% van de verhuurders ouder dan 64, worden de 

huurinkomsten doorgaans beschouwd als een extra inkomen en/of pensioen en is het rendement op 
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een huurwoning eerder laag (2,5%). De private huurmarkt heeft nood aan een planmatige aanpak met 

maatregelen die de verhuurder overtuigen en ondersteunen om toch te investeren in het 

toekomstgericht energiezuinig maken van huurwoningen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is 

evenwel de krapte op de huurmarkt, vooral in de onderste segmenten. De grote, aanhoudende vraag 

zorgt ervoor dat huurwoningen van matige of slechte kwaliteit nog steeds verhuurd raken. Dit maakt 

het voor verhuurders in dit segment minder noodzakelijk om te investeren in kwaliteitsverbetering. 

 

Het ontwerp van Vlaams Energieplan 2021-2030 dat op 20 juli 2018 werd goedgekeurd, bevat geen 

specifieke maatregelen gericht op de doelgroepen ouderen, verhuurders en gezinnen in 

energiearmoede. 

 

Dit werkdocument heeft gediend als basisdocument voor de uitwerking van de nieuwe 

actievoorstellen voor het doelgroepenbeleid die de Stroomgroep Energie-efficiëntie in september 

2019 heeft gevalideerd. De nieuwe actievoorstellen, zijn voor de doelgroepen grotendeels gelijklopend 

omdat er binnen de doelgroepen ook overlappingen zijn. Ze kunnen opgedeeld worden in drie 

categorieën: 
 

Financiële ondersteuningsmaatregelen 

- Een vermindering van de erfenisrechten voor oudere woningen die een zeer goede 

energieprestatie behalen kan oudere woningeigenaars stimuleren om hun woning te renoveren 

voor overlijden. 

- Verhuurders in aanmerking laten komen voor 0%-energielening, mits garantie dat de woning niet 

verkocht wordt binnen de looptijd van de energielening, mits koppeling aan garantie voor een 

minimale woningkwaliteit en een redelijke huurprijs. 

- Openstellen van de renovatiepremie voor verhuurders, ook als ze niet verhuren via een SVK, op 

voorwaarde dat dit in een geconventioneerd kader gebeurt. Hierbij moet er een garantie zijn dat 

de woning voldoet aan de minimale woningkwaliteit, dat ze verhuurd wordt aan een redelijke 

huurprijs en dat een eerlijke toegang mogelijk is. 

- Optimaliseren van de financiële ondersteuningsmaatregelen voor kwetsbare doelgroep. 
 

Optimalisering informatieverstrekking en begeleiding 

- Via energieconsulentenprojecten: 

o Uitwerken van bereikbare en laagdrempelige informatie- en sensibilisatiecampagne voor 

ouderen en verhuurders om hen te stimuleren om de kwaliteit van de woning te verbeteren 

en energiebesparende investeringen uit te voeren. 

o De begeleiding en ondersteuning van ouderen en verhuurders met allerhande vragen over 

wonen en renovatie. Eénmaal de renovatie echt op gang komt, is de sociale begeleiding en 

gerichte doorverwijzing naar betrouwbare en kwaliteitsvolle professionelen  van groot belang. 

o Toepassen van een participatieve aanpak waarbij aan de hand van participatieve 

groepsbijeenkomsten voor geïnteresseerde oudere eigenaars of verhuurders, mogelijke 

acties/ontzorging op maat van de doelgroep worden uitgewerkt. 

- De dienstverlening van de energieconsulentenprojecten voor kansarmen maximaal linken aan het 

dienstenaanbod van de energiehuizen. 
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Normerende maatregelen. 

- Invoeren van minimaal EPC-label voor woningen die te huur worden aangeboden. 

2 SITUERING WERKDOCUMENT OUDEREN, VERHUURDERS EN 

GEZINNEN IN ENERGIEARMOEDE 

2.1 INLEIDING 

Woningmarkt en huishoudens 

De Vlaamse woningmarkt is continu in beweging, gedreven door factoren zoals demografie, 

gezinsverdunning, economische ontwikkeling en verschuivende woonwensen. De voorbije 50 jaar 

steeg het welvaartniveau in België en Vlaanderen en was het beleid vooral gericht op privébezit van 

woningen. Vandaag is bijna 72% van de huishoudens eigenaar van de woning en 27% huurder. 

 

Sinds 1995 is het aantal gebouwen met 12% gestegen. In de periode 1995-2016 is het aantal 

woongelegenheden in gebouwen met appartementen met 78% gestegen terwijl de totale aangroei 

van het aantal woongelegenheden in diezelfde periode slechts 22% bedroeg.  

 

Het Vlaamse woningenbestand kenmerkt zich door een hoog percentage oude gebouwen.  

Naar typologie ziet de verdeling van het Vlaamse woningenbestand er als volgt uit: 

 

gesloten  halfopen  open  appartementen  Totaal 

695 272 588 648 901 692 820 989 3 006 601 

23% 20% 30% 27% 100% 

Tabel 1: Typologie van het Vlaams woningbestand (Bron: Kadastrale statistiek van het gebouwenpark 2018, ADS) 

 

De afgelopen tien jaar (2007-2017) nam het aantal private huishoudens in het Vlaamse Gewest toe 

van 2.552.000 tot 2.769.000, een groei van 9%. In de komende 10 jaar voorziet Statistiek Vlaanderen 

een stijging met 171.000 huishoudens, of een groei met 6%.  

 

In de periode 1995-2017 is het aantal eenpersoonshuishoudens met de helft gestegen. Tegen 2030 zal 

er bijna een verdubbeling zijn tegenover 1995. De meeste huizen zijn te groot in verhouding tot het 

aantal bewoners. [14] 
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Figuur 1: Bezettingsgraad Vlaamse woningen (Bron: RURA) [14] 

 

Met het Renovatiepact ambieert de Vlaamse Regering dat alle bestaande woningen uiterlijk in 2050 

een gelijkwaardig of vergelijkbaar energieprestatieniveau halen als nieuwbouwwoningen met 

vergunningsaanvraag in 2015. Uitgedrukt in het vernieuwde EPC is dat een kengetal van maximum 100 

of het label A. Momenteel voldoet 3% van de woningen aan deze doelstelling. 

 

 

 

Figuur 2: Verdeling labels opgemaakte EPC’s voor woningen en appartementen 

 

De voorwaarden voor de energiepremies zijn al conform deze langetermijndoelstellingen en met 

recent opgestarte maatregelen zoals de totaalrenovatiebonus,  de burenpremie en fiscale voordelen 

voor erg grondige renovatie worden diepe en collectieve renovaties gestimuleerd. Desondanks stellen 

we vast dat de renovatiegraad niet aantrekt en we aan dit tempo erg ver zitten van de behoefte om 

gedurende drie decennia op jaarbasis gemiddeld 100.000 woningen op te waarderen tot het label A. 
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De Vlaamse bevolking veroudert 

In 2018 bedroeg het aandeel ouderen (65-plussers) in Vlaanderen 20% van de totale bevolking 

(Statistiek Vlaanderen). De verouderingsratio is de ratio tussen de 65-plussers en de bevolking op 

beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar). In Vlaanderen bedraagt deze ratio in 2018, 34%. Tegen 2050 zal 

de ratio oplopen tot meer dan 50% (Federaal Planbureau, 2017). 

 

Volgens prognoses van Statistiek Vlaanderen zullen er in de periode 2017-2027 ongeveer 73.000 

alleenstaande 65-plussers bijkomen. Omdat de bevolking veroudert, zal ook een aangepaste 

woningvoorraad nodig zijn (compacter, onderhoudsvriendelijker, betaalbaar, eventueel met 

bijgeleverde zorgdiensten) op goed bereikbare plaatsen (diensten en zorg in de nabijheid). 

 

Uit de analyse van het woningpark blijkt dat de groeiende groep oudere eigenaars overwegend oudere 

woningen bewonen met een groot energiebesparingspotentieel, temeer omdat ze vaker thuis zijn en 

een hogere comforttemperatuur wensen.  Doordat de kinderen het huis uit zijn, wonen ze vaak ook in 

(te) grote woningen. 

 

Daarnaast blijkt dat deze groep slechts beperkt geïnformeerd is over en geïnteresseerd is in de 

mogelijkheden en voordelen van energiebesparende maatregelen. Nochtans beschikken ze vaak wel 

over de nodige middelen. Het is wenselijk om deze groep gericht en op maat te activeren vanuit de 

vaststelling dat bij hen energiebesparing op veel vlakken loont: financieel, comfort en waardevastheid 

en –verhoging van de woning. 

 

De levensverwachting op 65 bedraagt 20 jaar. De Vlaming wil doorgaans ook zo lang mogelijk 

zelfstandig blijven wonen. De combinatie van deze factoren maakt een grondige renovatie het 

overwegen waard, als ook andere voorwaarden zoals financiering, basiskwaliteit van de woning en 

gepaste ontzorging kunnen worden vervuld. 

 

Naast de oudere eigenaars, zijne er ook nog de oudere huurders. Het aandeel 64-plussers op de private 

huurmarkt, is tussen 2013 en 2018 gestegen van 21 naar 28%. Parallel hiermee is het aandeel 

(brug)gepensioneerden toegenomen met ongeveer 4% tot 29% in 2018. Dit valt mogelijk te verklaren 

door een verhuisbeweging naar een meer aangepaste woning op latere leeftijd. Van deze oudere 

huurders op de private huurmarkt is er een groot aandeel (71% tegenover maar 8% bij eigenaars met 

woonlening) die een woonquote1  hebben boven de 30%-norm. Dit is opmerkelijk hoger dan bij andere 

leeftijdscategorieën.[10] 

 

Een laag pensioen, de stijgende huurprijzen en de stijgende energieprijzen maakt deze groep extra 

kwetsbaar voor energiearmoede. Het is belangrijk om voor deze groep energiezuinige woningen ter 

beschikking te stellen. 

 

  

                                                           
1 Aandeel van het inkomen dat aan de naakte woonuitgaven wordt gespendeerd. 
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1 woning op 4 is een huurwoning 

Het beleid in België en later Vlaanderen heeft reeds meerdere decennia ingezet op het stimuleren van 

eigendomsverwerving, zowel via fiscale maatregelen, als premies en sociale leningen. Dit heeft 

geresulteerd in een eigenaarsaandeel dat relatief hoog uitvalt in vergelijking met onze buurlanden. In 

2018 zijn er in Vlaanderen volgens de Woonsurvey 2018 71,6% eigenaar-bewoners en 27% huurders. 

Binnen de 20% hoogste inkomens bedraagt het eigenaarsaandeel zelfs 90% terwijl dit in het laagste 

inkomenskwintiel maar 50% is (in 2005 nog 63%). 

 

De private huurmarkt is goed voor ruim 19% van het Vlaamse woningbestand of ongeveer 550.000 

woningen. Uit grootschalig onderzoek naar de algemene woonkwaliteit van het Vlaams woningpark 

blijkt dat deze huurwoningen algemeen in kwalitatief en energetisch slechtere toestand verkeren dan 

woningen in eigendom. Daartegenover staat dat verhuurders weinig geïnteresseerd zijn in het 

uitvoeren van (energetische) renovaties. 

 

Daarnaast zijn verhuurders in hoofdzaak particulieren die gemiddeld 2,2 woningen verhuren, wat 

maakt dat het particuliere segment van de huurmarkt erg versnipperd en dus moeilijk te bereiken en 

te informeren is. Daarenboven is ruim 35% van de verhuurders ouder dan 64, worden de 

huurinkomsten doorgaans beschouwd als een extra inkomen en/of pensioen en is het rendement op 

een huurwoning eerder laag (2,5%).[5] 

 

De sociale huurmarkt is in Vlaanderen relatief beperkt (grosso modo 155.000 sociale huurwoningen, 

aangevuld met 10.000 via sociale verhuurkantoren). De Vlaamse overheid ondersteunt via de VMSW 

de bouw en de renovatie van het patrimonium. 

 

De private huurmarkt heeft nood aan een planmatige aanpak met maatregelen die de verhuurder 

overtuigen en ondersteunen om toch te investeren in het toekomstgericht energiezuinig maken van 

huurwoningen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is evenwel de krapte op de huurmarkt, vooral in 

de onderste segmenten. De grote, aanhoudende vraag zorgt ervoor dat huurwoningen van matige of 

slechte kwaliteit nog steeds verhuurd raken. Dit maakt het voor verhuurders in dit segment minder 

noodzakelijk om te investeren in kwaliteitsverbetering. 

 

1 gezin op 5 leeft in energiearmoede 

Hoewel energie een basisrecht is, leeft nog altijd ruim 1 op 5 gezinnen in energiearmoede. Dit is in 

strijd met artikel 23 van de Belgische Grondwet dat bepaalt dat iedereen het recht heeft om een 

menswaardig leven te leiden. Hieronder valt onder meer het recht op een behoorlijke huisvesting. Het 

beschikken over elektriciteit en verwarming wordt doorgaans gezien als impliciet onderdeel van dit 

recht op een behoorlijke huisvesting en dus als basisbehoeften voor een menswaardig bestaan. 

Het toelaten van armoede is een schending van de mensenrechten. Armoedebestrijding moet dan ook 

gericht zijn op een volwaardige participatie aan de samenleving, zodat iedereen ten volle kan genieten 

van alle sociale grondrechten. Armoede is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een 

netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven 

zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid … Energiearmoede situeert 

zich binnen deze complexe totaalproblematiek. 
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Uit de energiebarometer 2019 blijkt dat in 2017, 17,5% van de huishoudens een armoederisico2 heeft. 

64,6% van die huishoudens heeft ook te kampen met een of meerdere vormen van energiearmoede. 

Bekijken we de huishoudens in energiearmoede, dan heeft 51,8% van hen eveneens een 

armoederisico.[11] 

 

Ondanks de daling van de stookolie- en aardgasprijzen van 2014 tot de eerste helft van 2016 en de 

gunstige klimatologische omstandigheden, blijft het aantal gezinnen in energiearmoede al enkele jaren 

stabiel. Dit is te wijten aan een daling van het beschikbare inkomen en een stijging van de woonkosten. 

Omdat energiearmoede vaak niet op zichzelf staat, is er nood aan een beleidsoverschrijdend en 

geïntegreerd armoedebeleid. 

 

In dit werkdocument ligt de focus op de groep van ouderen, van private verhuurders en kwetsbare 

gezinnen. In wat volgt wordt de beleidscontext geschetst, waarna voor respectievelijk het typerende 

profiel van ouderen, verhuurders en kwetsbare gezinnen obstakels en bestaande maatregelen worden 

opgesomd, aangevuld met aanbevelingen voor bijkomende maatregelen met het oog op het 

stimuleren van energetische renovaties. Belangrijk hierbij is dat de voorgestelde acties nog meer 

inspelen op de typische eigenschappen, noden en barrières bij deze doelgroepen. 

2.2 BELEIDSCONTEXT 

 Woonkwaliteitbeleid 

Eén van de pijlers van de Vlaamse Wooncode is de garantie op een kwalitatieve woning. Het 

kwaliteitsbeleid dat de Vlaamse overheid in dit kader heeft uitgewerkt, stelt dat elke woning moet 

voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten op vlak van 

bouwtechnische kwaliteit, de kwaliteit van de technische installaties, de aanwezigheid van 

basiscomfort, brandveiligheid, toegankelijkheid en het respect voor de persoonlijke levenssfeer en een 

minimale oppervlakte van de woongedeelten. Om te komen tot een kwalitatief woningbestand dat 

voldoet aan de normen uit de Vlaamse wooncode zijn er voor welbepaalde doelgroepen premies voor 

de renovatie, verbetering of aanpassing van het woningbestand.  

 

De afgelopen jaren werd de Wooncode uitgebreid met gradueel in te voeren normen voor dakisolatie 

(sinds 2015) en dubbelglas (vanaf 2020). 

 

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 stelt, met betrekking tot minimale kwaliteitsnormen op vlak van 

energieprestatie: “we voeren de ambitie in energie-efficiëntie op door verder in te zetten op 

hoogrendementsglas, muurisolatie en hoogrendementsverwarming en maken onder meer hiervoor 

nieuwe minimale kwaliteitsnormen op”. 

 

                                                           
2 Een huishouden wordt als een risicogroep voor armoede beschouwd wanneer zijn inkomen lager ligt dan 60% van het 

nationale mediaaninkomen. Het gaat dus enkel om een indicator voor monetaire armoede. 
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De Vlaamse Regering gaf op 24 mei 2019 haar definitieve goedkeuring aan het wijzigingsbesluit 

betreffende de woningkwaliteitsbewaking. Met dit besluit wordt onder andere een globale maximale 

energiescore geïntroduceerd in de technische verslagen waarmee de woningkwaliteit in de toekomst 

zal worden gecontroleerd. De maximumwaarden zijn na onderzoek van het VITO als volgt vastgesteld: 

 

 

Type woning Maximale energiescore EPC 

Open bebouwing 600 

Halfopen bebouwing 550 

Gesloten bebouwing 450 

Appartement 400 

Tabel 2: Maximale energiescore per woningtype voor woningkwaliteitsbewaking 

 

Deze maximale score zal op zich geen aanleiding geven tot een quotatie op het technisch verslag, maar 

een score die lager is dan het maximum zal het ontbreken van voldoende dakisolatie of dubbel glas 

wel kunnen compenseren. 

 Energiebeleid 

Een belangrijke focus van het energiebeleid is het verbeteren van de energieprestatie van de Vlaamse 

woningen. Voor nieuwbouw zijn er de EPB-eisen die verder verstrengen tot E30 in 2021. Voor 

vergunningsplichtige ingrijpende energetische renovaties is er met E70 (vanaf 2019) een doorgedreven 

norm.   

 

In het verleden ging de meeste aandacht voornamelijk uit naar nieuwbouw die op jaarbasis maar goed 

is voor 2% van het woningbestand. Echter, het energiegebruik en de uitstoot van broeikasgassen van 

de residentiële gebouwsector zal niet substantieel afnemen als niet tegelijkertijd iets gedaan wordt 

aan het bestaande energieverslindende woningenpark. In dit kader werd door de Vlaamse overheid 

het Energierenovatieprogramma 2020 en sinds eind 2014 het Renovatiepact ontwikkeld dat in een 

korte, middellange en langetermijnvisie 2050, een sterke verhoging van de renovatiegraad en een 

forse verbetering van de energieprestatie van het huidige Vlaamse woningenpatrimonium beoogt. 

Voor elke doelgroep, van verhuurders tot eigenaar-bewoners, worden hiervoor maatregelen 

uitgewerkt. 

 

Ondersteuningsmaatregel Eigenaar Verhuurder Huurder 

Btw-tarief 6% renovatie woningen ouder dan 10 

jaar 
X X X 

Energiepremies X X X 

Sociale isolatiepremies dak, glas, spouw private 

huur 
 X  

Vlaamse renovatiepremie X X (SVK)  

Energielening 0% doelgroep X X X 
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Vermindering Onroerende voorheffing bij IER X X  

Verlaagde registratierechten bij aankoop van een 

woning die ingrijpend gerenoveerd zal worden 

(IER) 

X   

Aanpassingspremie X X X 

Provinciale toelage woningaanpassing voor 

ouderen 
X   

Verlaagde schenkbelasting op voorwaarde dat het 

pand (energetisch) wordt gerenoveerd 
X X  

Verlaagde schenkbelasting voor een gebouw dat 

verhuurd wordt met conformiteitsattest voor 

minstens 9 jaar 

X X  

Huursubsidie voor lage inkomensgroepen die 

verhuizen van een ongeschikt en/ of 

onbewoonbaar verklaarde woning naar een 

geschikte woning 

  X 

Sociale leningen X   

Tabel 3: Overzicht ondersteuningsmaatregelen binnen het woon- en energiebeleid 

 

De nieuwbouwmarkt in Vlaanderen heroriënteert zich. Sinds 2002 worden er meer bouwvergunningen 

afgeleverd voor nieuwe appartementen dan voor woonhuizen. 63% van de vergunde 

nieuwbouwwoningen betrof in 2018 - tevens een topjaar in het totaal aantal bouwvergunningen (+ 

32% t.o.v. 2017) -  een appartement. 

 

 

 
Noot: niet elke bouwvergunning leidt tot een nieuwe woning. 
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Figuur 3: Evolutie aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen en voor renovatie van woongebouwen van 1996 

tot 2018 (Bron: Kadastrale statistiek van het gebouwenpark, ADS) 

 

Ondanks het gevoerde woonkwaliteits- en energiebeleid blijft de structurele woningkwaliteit en de 

energetische kwaliteit van een groot deel van de Vlaamse woningen nog ondermaats. Volgens de 

resultaten van het Grote Woononderzoek 2013 [1]  zijn een klein miljoen Vlaamse woningen, of 37% 

van het totale bewoonde woningenpatrimonium, van ontoereikende kwaliteit. Ongeveer 650.000 van 

deze woningen kunnen een toereikende kwaliteit halen via aangepast gebruik in combinatie met een 

of meerdere beperkte ingrepen die geen zware verbouwingswerken vereisen. Dat betekent dat er nog 

ongeveer 350.000 woningen overblijven waar niet alle gebreken eenvoudig te verhelpen zijn en waar 

de ontoereikende kwaliteit van meer structurele aard is. In deze categorie, 13% van de Vlaamse 

woningen, zijn de woningen met de oudere bouwperiodes (voornamelijk deze van voor 1960) – erg 

vaak in eigendom van ‘ouderen’ - relatief meer vertegenwoordigd en zijn het ook vaker huurwoningen. 

 

In de Woonsurvey 2018 werd geen systematische woningscreening uitgevoerd door daarvoor 

opgeleide enquêteurs. Er werd aan de respondenten wel een aantal vragen gesteld over de kwaliteit 

van hun woning. Op basis van deze surveyresultaten kan men vaststellen dat de kwaliteit van de 

woningen er op vooruit is gegaan. Zoals uit eerdere onderzoeken al bleek, blijft de kwaliteit op de 

eigendomsmarkt beter dan deze op de huurmarkt. 

 

Vlaams ontwerp van Energieplan 2021-2030 

Op 20 juli 2018 werd het ontwerp van Vlaams Energieplan 2021-2030, onder de vorm van een 

conceptnota, goedgekeurd. Dit plan vormt samen met het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 

2021-2030, de Vlaamse bijdrage voor het Nationaal Energie- en KlimaatPlan 2021-2030 (NEKP).  

 

Het ontwerp van Vlaams Energieplan 2021-2030 bevat geen specifieke maatregelen gericht op de 

doelgroepen ouderen en verhuurders. De belangrijkste maatregelen met betrekking tot 

woningrenovatie zijn: 

- Het stimuleren van vervanging elektrische boiler door warmtepompboiler (premie van 400 euro). 

- Slooppremie. 

Voor particulieren is er een tijdelijke premie van 7500 euro ingevoerd voor de afbraak van één of meer 
gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest en de herbouw van één of meer woningen of een 

appartementsgebouw die ermee gepaard gaat. 

 

- Renovatieverplichting bij overdracht van een woning 

Bij een notariële overdracht in volle eigendom van een residentiële woning moeten in de woning 

uiterlijk 5 jaar na de overdracht, drie van onderstaande zes maatregelen aanwezig zijn. 

• Dakisolatie (Umax= 0,24 W/m² .K). 

• Muurisolatie (Umax= 0,24 W/m² .K). 

• Vensters (profielen en beglazing) (Umax= 1,7 W/m² .K en Uglas= 1,1 W/m² .K). 

• Vloerisolatie (Umax= 0,24 W/m² .K). 

• Condensatieketel niet ouder dan 15 jaar of warmtepomp. 

• Hernieuwbare energieboiler: warmtepompboiler of zonneboiler. 
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Deze renovatieverplichting zal niet enkel gelden voor de verkoop van residentiële woningen maar ook 

wanneer een woning verworven wordt door overerving of schenking. Gezien de toenemende 

vergrijzing (In 2050 zal 50% van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar), kan er verwacht worden dat in de 

komende jaren een groot aandeel van de woningen zal veranderen van eigenaar door overerving of 

schenking. Omdat het hier vaak om oudere woningen gaat, valt hier heel wat 

energiebesparingspotentieel te verwachten. De uitvoeringsmodaliteiten voor deze verplichting 

worden uitgewerkt tegen het najaar van 2019. 

- Versnellen vernieuwingsgraad verwarmingsinstallaties 

Op jaarbasis worden in Vlaanderen 90.000 tot 95.000 oude verwarmingsketels vervangen door nieuwe 

ketels (die sinds september 2015 moeten voldoen aan de Ecodesign-richtlijn). Door striktere controle 

op de onderhoudsplicht en de rendementseisen kan een bijkomend potentieel voor vervanging van 

slecht presterende installaties door een condensatieketel of warmtepomp worden benut. 

- Optimalisatie van de instellingen van bestaande verwarmingsketels op aardgas en stookolie 

Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten 2-jaarlijks een onderhoudsbeurt 

krijgen door een erkende technicus, die op stookolie en vaste brandstoffen jaarlijks. Het naar 

aanleiding daarvan optimaliseren van de instellingen levert een energiebesparing op. In het kader van 

de uitvoering van het interfederale energiepact wordt ook aan de federale regering gevraagd om het 

verbod op de verkoop en de plaatsing van stookolieketels te voorzien vanaf 2021. 

 

Sociaal energiebeleid – Energiearmoedeprogramma 

Vlaanderen heeft zich in het kader van de Europese EU2020 groeistrategie in het Pact 2020 tot doel 

gesteld het aantal personen in armoede in Vlaanderen tegen 2020 met 30% te verminderen ten 

opzichte van het jaar 2008 en het aantal kinderen dat in armoede geboren wordt, te halveren. Dat 

betekent dat in 2020 het aantal personen met een huishoudinkomen onder de armoederisicodrempel 

gedaald moet zijn tot maximaal 430.000 personen. Het verminderen van energiearmoede kan hier een 

belangrijke bijdrage leveren. 

 

Het regeerakkoord 2014-2019 stelt:  

“We verminderen de energiearmoede aan de bron via een lager verbruik en zetten prioritair in op 

energiebesparende maatregelen, met behoud van de minimale levering van aardgas en elektriciteit. 

We zorgen voor verhoogde energiepremies voor de beschermde afnemers. Het sociale 

dakisolatieprogramma wordt versterkt en een bijkomend sociaal programma voor 

hoogrendementsglas en spouwmuurisolatie wordt opgestart. De middelen voor de energiescan worden 

geheroriënteerd naar maatregelen die energiearmoede aan de bron aanpakken, met een sterke 

operationele rol voor sociaal economieprojecten. De taken en werking van het Fonds voor de Reductie 

van de Globale Energiekost (FRGE) voorzien we als actieverplichting bij de distributienetbeheerders, 

maar beperken we tot energieleningen aan beschermde afnemers. Er zal naar synergie worden 

gestreefd tussen projectpromotoren van sociale energie-efficiëntieprogramma’s en lokale entiteiten. 

We onderzoeken op welke manier het financiële risico op wanbetaling bij leveranciers verminderd kan 

worden, zonder dat hierdoor de factuur van de eindgebruikers verhoogt. We zetten verder in op een 

doeltreffende en maatgerichte samenwerking tussen netbeheerders, OCMW’s en andere actoren zodat 

maximaal wordt vermeden dat mensen in energiearmoede terecht komen.” 
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Uit de Beleidsnota Energie 2014-2019: 

“We zetten deze legislatuur in op een doorgedreven structurele aanpak gericht op verlaging van het 

energieverbruik via de versterkte ondersteuning van de uitvoering van energiebesparende 

maatregelen. De middelen voor de energiescan worden geheroriënteerd naar maatregelen die 

energiearmoede aan de bron aanpakken, met een sterke operationele rol voor sociaal 

economieprojecten.” 

  

“Na de regionalisering van het FRGE wordt de werking in eerste instantie bekeken en geoptimaliseerd 

dit met het oog op het toekennen van goedkope leningen voor het financieren van energiebesparende 

investeringen. De doelgroep voor de leningen wordt geëvalueerd en binnen deze legislatuur 

bijgestuurd. Wat de te financieren maatregelen betreft, zal dit bekeken worden en waar nodig 

herbekeken.“ 

 

Op basis van het Regeerakkoord en de Beleidsnota heeft het VEA in 2015 in samenwerking met 29 

stakeholders een Actieplan Energiearmoede uitgewerkt. Dit leidde tot een conceptnota aan de 

Vlaamse Regering, die op 4 maart 2016 werd goedgekeurd. Het programma beschreef 34 acties die 

inzetten op zowel bescherming tegen afsluiting als op een doelgroepgericht REG-instrumentarium. 

 

Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 17 juli 2015 een conceptnota over het Renovatiepact goed 

en gaf ze de opdracht aan de ministers bevoegd voor het energiebeleid, het woonbeleid, het 

leefmilieu, waterbeleid en ruimtelijke ordening een proces op te starten voor de verdere 

concretisering van dit pact gebaseerd op het goedgekeurde strategisch beleidskader en tien prioritaire 

hefboomacties, waaronder de uitwerking van een Energiearmoedeprogramma. 

 

Het Energiearmoedeprogramma werd ook opgenomen in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 

2015-2019 (VAPA, goedgekeurd in juli 2015).  

 

In uitvoering van het Energiearmoedeprogramma werden trajecten opgestart om de geselecteerde 

maatregelen uit te werken en waar van toepassing in regelgeving te gieten en hierover jaarlijks aan de 

Vlaamse Regering te rapporteren. 

 

Twee jaar na de goedkeuring van het Energiearmoedeprogramma, was het tijd voor een grondige 

evaluatie. In de eerste helft van 2018 werd er daarom op vraag van toenmalig Vlaams minister voor 

Energie, Bart Tommelein, een brede stakeholdersbevraging opgezet om de bestaande acties te 

evalueren en om suggesties te verzamelen voor aanvullende of bijkomende acties. De resultaten van 

deze schriftelijke bevraging werden op 1 juni 2018 op een plenair overleg besproken met de 

stakeholders. Vervolgens is aan de stakeholders gevraagd hun aanbevelingen verder aan te vullen en 

zo concreet mogelijk te omschrijven. Op basis hiervan werd eind september van dat jaar een 

synthesenota bezorgd aan het kabinet. Deze nota gaf een overzicht van alle 180 aanbevelingen die 

binnen dit traject door de stakeholders aangeleverd werden. Op 17 mei  2019 werd  het 

Energiearmoedeprogramma meegedeeld aan de Vlaamse Regering. Het bevat een overzicht van de 

stand van zaken van het Energiearmoedeprogramma 2016 en een synthese van de aanbevelingen die 

werden geformuleerd in het kader van de grootschalige evaluatie die plaatsvond in 2018. Een aantal 

hiervan kan ook een vertaling vinden in het volgende Regeerakkoord. 
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 Omgevingsbeleid 

Het ruimtebeslag3 in Vlaanderen bedraagt 32,6% (2013). 14% van de totale oppervlakte van 

Vlaanderen is effectief verhard. De Vlaamse Regering wil met de in 2018 goedgekeurde strategische 

visie van het Beleidsplan  Ruimte Vlaanderen een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om 

het bestaand ruimtebeslag  beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te 

verminderen. De beoogde verdichting van (woon-)gebouwen, rekening houdend met de nabijheid tot 

voorzieningen zoals zorg, openbaar vervoer, cultuur…, biedt opportuniteiten voor de doelgroepen van 

ouderen én verhuurders. Een webtool ruimtelijk rendement is in voorbereiding. 

 

Ook de transitieprioriteit ‘Slim wonen en Leven’ legt de focus op  duurzaam en aangenaam wonen op 

een slimme locatie, aangepast aan de woonbehoefte en inspelend op evoluerende duurzame 

woonwensen. Drie werven werden opgestart: 

- Werf ‘Betaalbaar Verhuren’. Op 25 juni 2019 wordt op de dag van het lokaal woonbeleid een 

inspiratieboek “betaalbaar verhuren” voorgesteld. Een netwerk voor kennisdeling is in 

voorbereiding; 

- Werf ‘Buurtinitiatieven’ zet in op ondersteuning voor onder meer verhuurders, ouderen....; 

- Werf ‘Woonwensen’ met als doel de heroriëntatie van de woonwensen richting doelstellingen Slim 

Wonen en Leven met de uitwerking van een beeldenbank met vrij beschikbare referentiebeelden 

en de opstart in het najaar van 2019  van een  participatie- en communicatietraject gericht op meer 

duurzame vormen van woongedrag in Vlaanderen, ondersteund door een online tool. 

  

                                                           
3 De ruimte die ingenomen wordt door huisvesting, industriële en commerciële doeleinden, transportinfrastructuur, 

recreatieve doeleinden. Parken en tuinen, ecoducten over infrastructuren en sommige bermstroken en taluds langs 

(weg)infrastructuren behoren ook tot het ruimtebeslag. 
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3 OUDEREN 

3.1 STAAT WONINGPARK EN PROFIEL OUDERE BEWONERS 

Meer dan 75% van de groep ‘ouderen’ is eigenaar van een woning.[1] In vergelijking met de totale 

bevolking in Vlaanderen wonen ouderen echter vaker in oudere woningen. Waarbij in 2005 nog 4 op 

10 ouderen in een woning zonder dakisolatie woonde, is dit in 2018 gedaald tot 16,3%. Ook voor 

muurisolatie, vloerisolatie en isolerend glas is er een verbetering vast te stellen. Toch zijn de woningen 

van 65-plussers slechter geïsoleerd en meer energieverslindend dan de gemiddelde woning in 

Vlaanderen. 

 

 
65+ Vlaanderen 

2005 2013 2018 2005 2013 2018 

Geen isolerend 

glas 
23,9% 15,9% 5,6% 16,4% 11,2% 4,3% 

Geen dakisolatie 41,0% 29,6% 16,3% 30,1% 22,0% 13,6% 

Geen 

muurisolatie 
63,3% 54,9% 44,0% 48,9% 44,1% 35,9% 

Geen vloerisolatie 82,1% 69,4% 61,3% 69,0% 59,9% 52,7% 

Tabel 4: Afwezigheid van isolatie in Vlaanderen en bij 65-plussers (Bron: Woonsurvey 2018) 

Net zoals in het Groot Woononderzoek 2013, komt uit de Woonsurvey 2018 naar voor dat voor oudere 

woningen (gebouwd voor 1960) frequenter een vochtprobleem wordt gemeld dan voor de recenter 

gebouwde woningen. Bij 25% van de woningen gebouwd voor 1945 en 20% van de woningen gebouwd 

tussen 1946 en 1960 is er een vochtprobleem. Voor de woningen gebouwd tussen 1981 en 2000 

bedraagt dit aandeel 10%, voor de recentste bouwperiode 8%. Verder toonde het Groot 

Woononderzoek 2013 [1] aan dat oudere woningen significant vaker getroffen worden door (niet-

)structurele gebreken, beschadiging van het raamwerk, gebreken aan de elektrische installatie 

(zekeringskast, loshangende stopcontacten) en sanitaire voorziening, en gebrek aan verluchting dan 

recenter gebouwde woningen. Opvallend is ook het hoge aandeel van stabiliteits- en vochtproblemen 

in de woningen van de 80-plussers. Wanneer zij als een aparte leeftijdsklasse bestudeerd worden, 

tekenen zij zowel voor ernstige (3%) als beperkte stabiliteitsproblemen (6%) significant hogere 

aandelen op dan de andere leeftijdsklassen. Tegelijkertijd werd een hoger aandeel woningen (7%) van 

80-plussers aangetroffen met uitgebreide vormen opstijgend of insijpelend vocht.[1] 

 

Van de 65-plussers woont 57% in een woning gebouwd voor 1970. Ook voor de groep 18-34 jaar gaat 

het om meer dan de helft (52%). Als we naar de woningen kijken die gebouwd werden na 1980, zien 

we dat minder dan een vierde van de 65-plussers in deze relatief recente woningen woont (24%) terwijl 

dit voor de andere leeftijdscategorieën veel meer is (38 tot 43%).[1] 

 

Omdat gepensioneerden een laag inkomen hebben en sommigen geen financiële reserve hebben 

kunnen opbouwen, slagen ze er niet meer in hun woning te onderhouden of aan te passen aan hun 

behoeften. Onderzoek toont aan dat 11% van de ouderen de woning niet meer kan onderhouden 

omwille van financiële moeilijkheden.[8] Daarnaast zien veel ouderen ertegen op om aan een 
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renovatie te beginnen. Een renovatie brengt veel stress met zich mee en voor de tijd dat ze er nog 

wonen, vinden ze dit niet (meer) nodig. Veel oudere eigenaars wonen in slechte omstandigheden. Het 

probleem van de arme oudere eigenaars mag dus zeker niet worden onderschat. 

 

In het Grote Woononderzoek 2013 werd vastgesteld dat bijkomende woonuitgaven4 

(nutsvoorzieningen en onderhoud) beïnvloed worden door leeftijd en activiteitstatus. Bij ouderen 

(>65+) en (brug)gepensioneerden liggen de kosten significant hoger.[1] De groeiende groep ouderen 

gaat bij pensionering vaak minder verdienen. Tegelijkertijd verbruiken ze meer energie: zij zijn vaker 

thuis en met het ouder worden stijgt ook de gewenste comforttemperatuur. Doordat de kinderen het 

huis uit zijn, wonen zij vaak ook in te grote woningen. Daarnaast zijn zij ook vaak minder goed op de 

hoogte van de mogelijkheden op vlak van voordelige energielevering. Deze factoren zorgen voor een 

stijging in het huishoudelijk energiegebruik en de energiekosten.  Hierdoor loont energiebesparing 

voor ouderen nog meer dan voor de gemiddelde eigenaar, zowel op economisch vlak als op vlak van 

comfort. 

 

Deze eigenschappen van de doelgroep maken het ook wenselijk om binnen de doelgroep maatwerk te 

overwegen en in te zetten op een tweesporenbeleid. Hierbij kan in eerste instantie worden getracht 

om ouderen te overtuigen om hun te grote woning te verkopen en te verhuizen naar een meer 

aangepaste woning in een omgeving die hen bevalt en die afgestemd is op hun noden en behoeften. 

Zo kunnen zij hun woning nog verkopen zonder te groot waardeverlies. Indien ze de woning niet 

verkopen en niet wensen te renoveren, zal hun woning snel in waarde dalen. De nieuwe (jongere) 

eigenaars zullen dan de woning kunnen renoveren richting langetermijndoelstelling. Zeker in de 

leeftijdscategorie 70-plus, is men nog zeer moeilijk te overtuigen om aan grondige renovatiewerken te 

beginnen en is er ook gevaar dat de woning niet grondig genoeg gerenoveerd wordt. Bij het 

uitstippelen van beleidsmaatregelen is het daarom van belang dat ouderen in deze leeftijdscategorie 

worden gestimuleerd om te zoeken naar een geschikte woning. Om hen hiervan te kunnen overtuigen 

zal ook een voldoende gediversifieerd en kwalitatief aanbod voorzien moeten worden op de 

woningmarkt. Wanneer er geen bereidheid is om de woning te verkopen, moet er in tweede instantie 

worden ingezet op de renovatie van de woning en dan in het bijzonder bij de groep van ‘jong’ 

gepensioneerden (65-70 jaar). Deze zijn een interessante subdoelgroep voor het renovatiebeleid. 

Gelet op hun profiel (nog levensverwachting van 20 à 25 jaar, beschikken veelal over nodige middelen) 

kan er worden getracht om hen aan te zetten om hun woning voor de laatste keer grondig te renoveren 

met het oog op comfortverbetering en kostenbesparing. 

 

Door het hoge aantal slecht geïsoleerde woningen piekt de energiearmoede bij ouderen. Uit de 

Barometer Energiearmoede 2019 van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat maar liefst 41,5% van de 

alleenstaande vrouwen ouder dan 65 jaar en 36,3% van de alleenstaande mannen ouder dan 65 jaar 

kampt met één of meerdere vormen van energiearmoede.  Demografische projecties voorzien een 

verdere toename van het aantal alleenstaanden in de bevolking tot 2070 (van 34% in 2017 tot 42% in 

                                                           
4 Uitgaven voor verwarming, elektriciteit, water en - indien van toepassing - het onderhoud van gemeenschappelijke delen, 

gebruik van de lift en beheerskosten in geval van een appartement. 
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2070), gekoppeld aan een veroudering van de bevolking5. Dit beklemtoont nogmaals de nood aan het 

activeren van energetische renovaties bij deze groep. 

 

Begin 2017 heeft de Vlaamse Regering verschillende premies voor energiebesparende aanpassingen 

verlaagd en de voorwaarden ervoor verstrengd. Ter compensatie is er een extra bonus ingevoerd 

bovenop de premies voor wie een totaalrenovatie van de woning uitvoert en verschillende 

verbeteringswerken combineert. Zowel financieel als fysiek is een totaalrenovatie van de woning heel 

ingrijpend, vooral voor de groep ‘ouderen’. Deze wijziging zou dus kunnen zorgen voor een verlies van 

stimulans voor ouderen om de woning beter te isoleren. 

3.2 OBSTAKELS VOOR HET UITVOEREN VAN ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN 

- Oudere eigenaars van een woning of een appartement zijn vaak slechts beperkt geïnformeerd over 

de voordelen die gepaard gaan met de uitvoering van energiebesparende maatregelen.  

- Ouderen zijn vaak minder/weinig intrinsiek gemotiveerd. Naarmate mensen ouder worden, zijn ze 

er steeds meer van overtuigd dat het gedrag dat zij vertonen goed is. Ze voelen dus minder de 

noodzaak van een energiebesparende investering aan. Ze voelen geen behoefte om maatregelen 

uit te voeren (“ketel werkt nog”, “geen prioriteit”, “niet nodig”, “nog niet aan gedacht”). 

- Bewoners ouder dan 65 jaar vinden vaak (25%) hun woning te groot. Doch de wens om deze aan 

te passen (door opdeling) is zo goed als niet aanwezig.[1] 

- Oudere bewoners vinden het dikwijls “de moeite niet meer” om renovatiewerken uit te voeren. 

De leeftijd van de eigenaar speelt hier een niet te verwaarlozen rol. 

- Ze zien op tegen het werk/beslommeringen die gepaard gaan met een (ingrijpende) renovatie. 

- Zij vrezen ook dat de uitvoering van deze investeringen een impact zou kunnen hebben op de te 

betalen onroerende voorheffing (verhoogd KI) of de door hun kinderen/erfgenamen te betalen 

successierechten. 

- Financiële belemmering.  Ze beschikken niet over de middelen om een renovatie te betalen. 

3.3 BESTAANDE ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN 

 Financiële ondersteuningsmaatregelen 

- BTW-tarief van 6% voor de renovatie van woningen ouder dan 10 jaar. 

- Energiepremies (netbeheerders, gemeenten, provincies). 

- Vlaamse renovatiepremie, vanaf 1 februari 2019 is er de nieuwe overkoepelende renovatiepremie. 

- Energielening aan 0% voor kwetsbare doelgroep via de energiehuizen, in 2018 werd ruim 10% van 

de energieleningen aangevraagd door 65-plussers. 

- Vermindering onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie. 

- Aanpassingspremie bij toegankelijkheidswerken. 

- Provinciale toelage woningaanpassing voor ouderen (momenteel enkel nog in Vlaams-Brabant). 

                                                           
5 https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/materiele-deprivatie, geraadpleegd 

in januari 2019. 
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- Vermindering van schenkingsrechten op voorwaarde dat het pand (energetisch) wordt 

gerenoveerd. 

- Voor de oudere huurders: 

 

o Huursubsidie voor ouderen die verhuizen van een ongeschikt en/of onbewoonbaar 

verklaarde woning of onaangepaste woning naar een aangepaste woning. 

o Extra financiële ondersteuning voor de SVK. Dit is specifiek interessant voor de groep 

‘ouderen’ aangezien de SVK’s via deze extra middelen de aanwezigheid van voldoende 

betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor oudere huurders kunnen bevorderen. 

 

Volgens het Groot Woononderzoek [1] is een duidelijke toename in het percentage renoveerders dat 

heeft geïnvesteerd in het aanbrengen van isolatie merkbaar.  We kunnen vermoeden dat de 

energiepremies een positieve rol hebben gespeeld in de toename van dit soort renovatie-activiteiten. 

Sommige doelgroepen blijven echter achter. Zo blijken ouderen, net als de sociaal zwakkeren en 

allochtone huishoudens in verhouding tot het gemiddelde minder vaak beroep te doen op de 

bestaande ondersteuningsmaatregelen om de energetische kwaliteit van de woning te verbeteren. 

 Stimulerende en normerende maatregelen 

- Energienormen in de Vlaamse Wooncode: 

o Dakisolatienorm: tegen 2020 moeten alle daken van woningen geïsoleerd zijn. 

o Verplichte dubbele beglazing6: tegen 2023 moeten alle woningen voorzien zijn van 

dubbele beglazing. 

o Globale maximale energiescore: Vanaf 2020 is er een maximale energiescore voor 

woningen. Deze  kan de afwezigheid van dakisolatie of dubbel glas compenseren. 

- EPC: het energieprestatiecertificaat kan voor oudere eigenaars een stimulans zijn om alsnog een 

aantal energiebesparende investeringen uit te voeren, zodat hun woning niet verloedert omdat er 

na hun overlijden moeilijker een koper wordt gevonden. Een goed energieprestatielabel maakt de 

woning gemakkelijker verkoopbaar en geeft een meerwaarde. Uit recent onderzoek van KU 

Leuven (2019) blijkt dat woonhuizen met een energiescore die 100 punten lager ligt, gemiddeld 

verkocht worden aan een prijs die 2,3% hoger ligt dan vergelijkbare woningen. Bij appartementen 

bedraagt het prijseffect 1,8%. Een opsplitsing in categorieën toont aan dat het effect van de 

energiescore niet-lineair is. Woonhuizen met een EPC score tussen 100 en 199 zijn gemiddeld 

10,9% meer waard dan woningen met een EPC score tussen 400 en 499. Bij appartementen is de 

meerwaarde slechts 3,4%. [13] 

- ‘Ik BENOveer actie’: sensibiliseringscampagne om mensen te informeren. Sensibiliseren en 

motiveren tot het ‘beter’ renoveren van hun woning. 

- Woningpas: Sinds december 2018 is er voor elke Vlaamse woning een woningpas beschikbaar. In 

de woningpas vindt de eigenaar een overzicht van alle beschikbare informatie over zijn woning 

                                                           
6 Traphallen, gangen en inkomhallen zijn vrijgesteld van deze eis. 
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zoals keuringen, attesten, gegevens uit het EPC of de EPB-aangifte … De woningpas geeft een 

overzicht zodat het veel gemakkelijker wordt om na te gaan hoe energiezuinig de woning is. 

3.4 NOG NADER TE ONDERZOEKEN ACTIEVOORSTELLEN 

Een aantal actievoorstellen kunnen veelbelovend zijn maar moeten eerst nog verder worden 

onderzocht en uitgetest voor ze op grote schaal en in de Vlaamse context kunnen worden uitgerold.  

- In Nederland wordt geëxperimenteerd met objectgebonden financiering. Bij een objectgebonden 

of gebouwgebonden financiering gaat in geval van eigendomsoverdracht de restschuld en de 

aflossingsplicht van de lening over op de volgende eigenaar.  

- In een aantal regio’s wordt geëxperimenteerd met een publiek(-privaat) renovatiefonds. Een 

overheidsgarantie voor wanbetaling kan als hefboom dienen voor een veelvoud aan private 

investeringen.  Voorbeelden: 

• Het Picardie Pass Rénovation project in Frankrijk. Een overheidsinitiatief dat erop gericht is om 

eigenaars te begeleiden bij het renoveren van hun woning. Die begeleiding kan bestaan uit 

twee niveaus van ondersteuning. De uitgebreide ondersteuning (technisch én financieel) 

omvat adviesverlening, de uitvoering van een  thermische audit van de woning en het 

opstellen van een plan van aanpak voor het realiseren van energiebesparende maatregelen. 

Daarnaast wordt er ook gezorgd voor de nodige financiering van de werken, worden er 

aannemers gezocht en worden de eigenaars begeleid bij de opvolging van de werken. De 

terugbetaling van de investering gebeurt in de vorm van maandelijkse terugbetalingen 

waarvan de hoogte bepaald wordt door de haalbare energiebesparing. Op deze manier kan de 

eigenaar zijn woning renoveren zonder eigen financiële inbreng. Het tweede niveau van 

ondersteuning betreft een zuiver technische ondersteuning en omvat enkel adviesverlening, 

het uitvoeren van een  thermische audit van de woning, het opstellen van een plan van aanpak 

voor het realiseren van energiebesparende maatregelen en hulp bij de keuze van de 

aannemers. 

• Het Duwolimplus-initiatief dat SALK-middelen combineert met financiering van Triodos: Deze 

lening is een bijkomende lening bovenop de Vlaamse energielening en werd gelanceerd op 2 

juni 2015. Burgers kunnen volgens de vastgelegde voorwaarden een lening krijgen voor het 

energetisch renoveren van hun woning. De lening bedraagt maximaal 30 000 euro, aan 0 of 

2% rente, terug te betalen op maximaal 10 jaar. Naast een lening, geeft Duwolim ook 

deskundig advies, helpen ze om de lening aan te vragen en aannemers te vinden. Daarnaast 

controleert de adviseur ook de werken en helpt hij bij het aanvragen van eventuele premies. 

3.5 NIEUWE ACTIEVOORSTELLEN STROOMGROEP ENERGIE-EFFICIËNTIE 

De komende jaren valt te verwachten dat een toenemend aantal ouderen hun woning zal verlaten en 

dat jongere huishoudens in de vrijkomende woningen trekken. Zeker met de op til zijnde 

renovatieverplichting opent deze evolutie mogelijkheden omdat voor een toenemend aantal 

woningen zich het natuurlijk moment voor verbetering van de energieprestatie van de woningen zal 

aandienen. Desondanks zal er in de toekomst een selectiever beleid moeten worden gevoerd dat 

inspeelt op de noden (= specifieke woonkwaliteits- en betaalbaarheidsproblemen) en knelpunten bij 
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renovatie voor ouderen. Een duidelijke, niet versnipperde en toegankelijke communicatie en 

informatieverspreiding is hierbij essentieel. 

 Vermindering van de erfenisrechten 

Een vermindering van de erfenisrechten voor oudere woningen die een zeer goede energieprestatie 

behalen, kan oudere woningeigenaars stimuleren om hun woning te renoveren voor overlijden. Hierbij 

kan men bijvoorbeeld een vermindering toekennen voor woningen met bouwjaar vóór 1970 die een 

minimaal label C behalen. Een energetische renovatie leidt nu tot duizenden euro’s aan bijkomende 

successierechten. Vandaag leiden zulke investeringen tot aanzienlijke meerkosten voor de kinderen of 

andere erfgenamen. Zo zou de energetische investering  van 50.000 euro in een woning van 300.000 

euro een bijkomend erfbelasting omvatten van 12.000 euro. Bij overerving niet in rechte lijn neemt dit 

bedrag nog grotere proporties aan. 

 Optimalisering van informatieverstrekking en begeleiden van de doelgroep via 
energieconsulentenprojecten 

Over de periode 2014-2019 werden vanuit de Vlaamse overheid verschillende 

energieconsulentenprojecten ondersteund die zich toespitsten op de algemene ondersteuning van 

bouwprofessionals (VCB, Bouwunie, NAV) en gezinnen (Gezinsbond, BBL, Samenlevingsopbouw).  

De verdere financiële ondersteuning van deze algemene energieconsulentenprojecten is niet meer 

voorzien.  

Er blijft wel nood aan maatwerk per doelgroep, bijvoorbeeld naar de doelgroep van ouderen. Een 

energieconsulentenproject voor deze doelgroep zou o.a. volgende opdrachten kunnen omvatten: 

- Uitwerken van laagdrempelige informatie- en sensibilisatiecampagne om ouderen te overtuigen 

om naar een geschikte woning te verhuizen of, wanneer dit niet aan de orde is, hen te overtuigen 

van de meerwaarde van een gerenoveerde woning en te stimuleren om de kwaliteit van de woning 

te verbeteren en energiebesparende investeringen uit te voeren. 

- De begeleiding en ondersteuning van ouderen met allerhande vragen over wonen en renovatie. 

Eénmaal de renovatie echt op gang komt, is de sociale begeleiding en gerichte doorverwijzing naar 

betrouwbare en kwaliteitsvolle professionelen  van groot belang. 

- Toepassen van een participatieve aanpak waarbij aan de hand van participatieve 

groepsbijeenkomsten met geïnteresseerde oudere eigenaars mogelijke acties/ontzorging op maat 

van de doelgroep worden uitgewerkt. 

- Ontzorgen van ouderen die, na een verhuis naar een geschikte woning, hun voorgaande oude te 

renoveren woning om emotionele redenen niet willen verkopen maar het ook niet zien zitten om 

deze woning te renoveren vooraleer ze wordt verhuurd. De renovatie en verhuring kan in handen 

van gespecialiseerde actoren worden gegeven. Voorbeelden hiervan zijn: 

o Het Pandschap Gent staat in voor de renovatie, inclusief financiering, het beheer, het 

onderhoud én de verhuur van het pand. De verhuurder geniet van de voordelen en wordt 

volledig ontzorgd door Het Pandschap. Hierbij wordt een overeenkomst op lange termijn 

afgesloten met de eigenaar, afhankelijk van de renovatiekost. 

o Renovassistance Brussel zoekt onbewoonde of onbewoonbaar geworden panden die via 

een langdurige huurovereenkomst ter beschikking kunnen worden gesteld. De vzw sluit  
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een sociaal partnership af met de eigenaar, die meestal tevreden is met een symbolische 

vergoeding, vanuit het besef dat zijn pand aan het einde van de huurovereenkomst in een 

merkelijk betere staat zal zijn, en dat hij ontlast is van kosten en  zorgen, zowel tijdens de 

renovatie als tijdens de duur van de huurovereenkomst. 

 

Een specifiek energieconsulentproject kan worden opgezet voor het begeleiden van de doelgroep van 

jong gepensioneerden (65-70 jaar) om hun woning te verkopen of grondig te renoveren. Indien men 

niet wenst te renoveren, is verkoop beste optie om grote waardevermindering van woning te 

vermijden. Voor de maatschappij is de verkoop dan ook de beste optie omdat de nieuwe (jongere) 

eigenaars de aangekochte woning dan waarschijnlijk wel zullen renoveren. De ouderen die de woning 

verkopen, kunnen dan verhuizen naar een leeftijdsgeschiktere woning.  

  



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

pagina 24 van 42 Actieplan voor ouderen, verhuurders en gezinnen in armoede 11.06.2019 

4 VERHUURDERS 

4.1 STAAT VAN WONINGPARK 

In Vlaanderen is er een relatief hoog percentage van woningen in eigendom. Uit de Woonsurvey 2018 

blijkt dat in Vlaanderen 72% eigenaar-bewoner is.  Dit maakt dat – ten opzichte van onze buurlanden 

- een relatief laag percentage van de woningen verhuurd  wordt. Het onderzoek stelt ook een 

geografische wijziging vast, met een daling van het eigenwoningbezit in de grootsteden en een stijging 

in de gemeenten buiten de steden.[10]    

 

Van alle huurwoningen in Vlaanderen beschouwen we 27% als een sociale woning en 73% als een 

private huurwoning. Algemeen is het aanbod op de huurmarkt te klein en heerst er een tekort aan 

kwalitatieve, betaalbare huurwoningen. 

 

Ongeveer 260 000 private huurwoningen zijn van ontoereikende kwaliteit in Vlaanderen. Van de ± 

350.000 woningen met structurele problemen in Vlaanderen, worden er ±115.000 verhuurd. Deze 

private huurwoningen hebben nood aan een ingrijpende renovatie.[1] Vooral in het lager 

marktsegment is een gebrek aan goede (private) huurwoningen merkbaar.  

 

De staat van de woning is op de eigenaarsmarkt opmerkelijk beter dan op de huurdersmarkt, waar een 

groter aandeel woningen kampen met (niet-) structurele gebreken, vochtproblemen, beschadiging van 

het raamwerk, gebreken aan de elektrische installatie (zekeringskast, loshangende stopcontacten) en 

sanitaire voorziening, en gebrek aan verluchting en ruimte.[1] 

 

Volgens de Woonsurvey 2018 kan er op de eigenaarsmarkt  tussen 2013 en 2018 een significante 

verbetering worden vastgesteld van verschillende kwaliteitsaspecten. Dat is echter niet het geval op 

de private en sociale huurmarkt. Op de huurmarkt werden voornamelijk kleine (niet statistisch 

significante) verbeteringen vastgesteld. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Zo is er op de private 

huurmarkt een significante daling van het aantal woningen met vochtproblemen (van 28% naar 21%) 

en een stijging van het aantal woningen in goede staat van 62% naar 72%. Dit is vooral te danken aan 

de instroom van nieuwbouwappartementen op de private huurmarkt.  Op de sociale huurmarkt was 

er een significante stijging van het aandeel woningen met middelmatig comfort (van 74% naar 91%). 

Een verklaring hiervoor kan zijn dat er de laatste jaren sterk is ingezet op de plaatsing van centrale 

verwarming in sociale huurwoningen.[10] 
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Figuur 4: Fysische staat van de woningen van de woningen in Vlaanderen 2013-2018 (Bron: GWO 2013, Woonsurvey 

2018) 

Hoewel er tussen 2005 en 2013 netto een aangroei (90.000 eenheden) in het aantal private 

huureenheden merkbaar was, is het aantal beschikbare ééngezinswoningen op de private huurmarkt 

met 50.000 eenheden gezakt.[3] Dit verlies zorgt voor een nadeel voor de grotere gezinnen en creëert 

voornamelijk problemen in het onderste huursegment (krimpend aanbod, slechte kwaliteit en 

betaalbaarheid). In de hogere segmenten wordt daarentegen wel een surplus gerealiseerd. 

 

Daarnaast geldt dat de huurprijs voor woningen van ‘slechte’ of ‘zeer slechte’ kwaliteit niet veel lager 

ligt dan voor de woningen van ‘matige’ kwaliteit. Dit suggereert hoge vraagdruk, vooral op het laagste 

segment van de huurmarkt. Men mag dus stellen dat het probleem van slechtere kwaliteit van de 

huurwoningen op de private huurmarkt zich voornamelijk concentreert bij de socio-economisch 

zwakkere groepen, namelijk de laagste inkomens, werklozen, alleenstaanden, eenoudergezinnen en 

65-plussers.  

 

In het Groot Woononderzoek 2013 werd ook vastgesteld dat de intentie om de woning te renoveren 

algemeen aanzienlijk lager ligt in huurwoningen dan in woningen in eigendom: 
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Tabel 5: Soort werken uitgevoerd aan de woning sinds 2002, volgens deelmarkten, Vlaanderen, 2013 (Bron: Groot 

Woononderzoek 2013) [1] 

 

De zoektocht naar instrumenten om de (private) huurmarkt aantrekkelijker te maken, het aanbod te 

verhogen en de (energie)renovatiegraad te stimuleren, is dan ook prangend. 

 

Wanneer er bijkomende verplichtingen worden opgelegd aan verhuurders, moet ervoor worden 
gezorgd dat deze gefaseerd worden ingevoerd zodat er geen inkrimping is van de huurmarkt. Hierbij 

kunnen de stimulerende maatregelen worden afgebouwd naarmate de verplichtingen dichterbij 

komen. 

4.2 PROFIEL VERHUURDERS EN HUURDERS 

 Verhuurder 

In 2018 blijkt twee derde van alle huurwoningen een private eigenaar te hebben, wat significant 

minder is dan in 2013 (71%) en 2005 (72%). Ongeveer 37% van deze groep verhuurt in 2018 via een 

immobiliënkantoor en bijna 4% via een sociaal verhuurkantoor (SVK). Daarnaast blijkt 4% van de 

huurwoningen in handen van een bedrijf of een vennootschap . De sociale huisvestingsmaatschappijen 

(SHM’s) bezitten ongeveer een vijfde van alle huurwoningen. 
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Tabel 6: Type eigenaar van de huurwoning, in kolom %, Vlaanderen, 2005-2018 (Bron: Woonsurvey 2005, GWO 2013, 

Woonsurvey 2018) 

Een particulier verhuurder verhuurt volgens het Grote Woononderzoek 2013 gemiddeld 2 woningen. 

64% van hen verhuurt één woning. Grote verhuurders (> 10 woningen) komen nauwelijks voor. We 

kunnen dus concluderen dat het particuliere segment op de huurmarkt erg versnipperd is. Daarnaast 

blijven de private verhuurders een moeilijk te bereiken groep. Deze vaststelling bemoeilijkt 

energiebesparende investeringen omdat ze niet als groep aanspreekbaar zijn of kunnen worden 

ingeschakeld in een sturend beleid.[4]  

 

De groep verhuurders is ook relatief oud: 76% is van de private verhuurders is ouder dan 44 jaar, terwijl 

34% ouder is dan 64 jaar [1]. Daartegenover is er ook een stijging van de groep verhuurders jonger dan 

35 jaar merkbaar: 18,7% van de private huurders in 2013 is jonger dan 35 t.o.v. 5% in 2005. Particuliere 

verhuurders blijken ook vaker zelfstandig tewerkgesteld te zijn en te beschikken over een groter dan 

gemiddeld gezinsinkomen. Veel zelfstandigen beschouwen de ontvangen huurgelden als een 

aanvulling op hun beroepsinkomen en vooral hun pensioen.[5]  

 

In de grote steden zien we bovendien steeds meer verhuurders van allochtone herkomst. Deze zijn 

vaak niet op de hoogte van de bestaande regelgeving of hanteren andere woonnormen. Een gedegen 

ondersteuning van deze verhuurders dringt zich op.[4] 

 

Specifieke informatie omtrent oudere verhuurders: 1/3 van de verhuurders is ouder dan 65 jaar, 60% 

is ouder dan 45 jaar. Gemiddeld is de Vlaamse verhuurder 59 jaar.  Deze groep beschouwt de 

ontvangen huurgelden vaak als een aanvulling op hun pensioen en willen of kunnen vaak geen 

investeringen doen in de woning.[9] 

 Huurder 

Er blijkt een significant verschil te zijn in het profiel van de gemiddelde huurder en dat van de 

gemiddelde Vlaming. Meer jongeren (28%) en alleenstaanden (48%) huren, maar ook meer 

laaggeschoolden, meer werklozen, meer bestaansonzekere huishoudens en meer gepensioneerden. 

[10] Globaal gezien beschikken huurders over een lager socio-economisch profiel dan eigenaars. 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

pagina 28 van 42 Actieplan voor ouderen, verhuurders en gezinnen in armoede 11.06.2019 

Verder is de kloof tussen relatief welstellende en arme huurders merkbaar toegenomen de laatste 

jaren. De financiële en maatschappelijke positie van huurders is vaak (erg) zwak.[1] 3% (ongeveer 

93 000) van de Vlaamse woningmarkt bestaat uit private huurders met een laag inkomen die 

gehuisvest zijn in een woning van structureel ontoereikende kwaliteit, de zogenaamde ‘captive 

renters’. Dit zijn private huurders die in een woning van structureel ontoereikende kwaliteit wonen, 

en die een inkomen hebben uit de drie laagste inkomensquintielen. Deze huurders lijken, op basis van 

de berekeningen van Vanderstraeten en Ryckewaert (2015b), niet in de mogelijkheid te zijn om een 

kwalitatief betere woning te vinden voor een vergelijkbare huurprijs. Deze huurders zitten als het ware 

gevangen in woningen van (zeer) slechte kwaliteit, ze hebben de middelen en mogelijkheden niet om 

een kwalitatief betere woning te betrekken.[16] 

 

Uit de Woonsurvey 2018 blijkt dat het inkomensprofiel van de huurder in 2018 iets minder sterk is dan 

in 2013. In vergelijking met 2005 is het aandeel huurders in het hoogste inkomensquintiel quasi 

gehalveerd in 2018 en het aandeel in het eerste inkomensquintiel met meer dan 5% toegenomen. Ook 

is er een significante verschuiving op vlak van leeftijd bij de huurders. Tussen 2013 en 2018 is het 

aandeel 64-plussers gestegen van 21 naar 28%, terwijl vooral het aandeel van de groep ’45-64 jaar’ is 

teruggelopen. Deze verschuiving valt mogelijks te verklaren door de trend dat relatief meer 

huishoudens op latere leeftijd naar een aangepaste woning op de huurmarkt verhuizen.[10] 

 

Huurders houden ook minder geld over na betaling van de naakte huurkost. In 2018 bedroeg de 

gemiddelde woonquote (aandeel van het inkomen dat aan de naakte woonuitgaven wordt 

gespendeerd) van Vlaamse huishoudens 17%. 21% van de Vlaamse huishoudens heeft een woonquote 

van boven de 30%. Voor huurders ligt deze woonquote echter dubbel zo hoog als het gemiddelde: 35% 

voor private huurders en 26% voor sociale huurders. Eigenaars die nog een lening afbetalen, komen 

uit op 24%. Verder betaalt 52% van de huurders op de private huurmarkt meer dan 30% van hun 

inkomen aan huur. Deze cijfers liggen even hoog als in 2013, terwijl er in de periode 2005-2013 nog 

een duidelijke stijging te zien was in elke deelmarkt.[10] 

 
Figuur 5: Aandeel met woonquote boven 30%, naar eigendomsstatuut, Vlaanderen, 2005-2018 (Bron: Woonsurvey 2005, 

GWO 2013, Woonsurvey 2018) 
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Voor de groep oudere huurders die zich op de private huurmarkt bevindt (18,4%), wordt de 

betaalbaarheid van wonen steeds moeilijker. Bij deze groep wordt een relatief groot deel van het 

(steeds kleiner geworden) inkomen aan de huur gespendeerd. Uit de Woonsurvey 2018 blijkt dat bij 

71% van de 64-plussers die huren op de private huurmarkt, de woonquote oploopt boven de 30%, wat 

aanzienlijk hoger is dan bij de andere leeftijdsgroepen. Bij de private huurders, vallen ongeveer 7 op 

10 gepensioneerden en werklozen boven de 30%-norm, tegenover 4 op 10 van de werkenden. 

4.3 OBSTAKELS VOOR HET UITVOEREN VAN ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN 

De belangrijkste factoren die de uitvoering van energiebesparende investeringen belemmeren bij de 

verhuurders zijn: 

- De kosten-baten discrepantie/split incentive:  het voordeel (= daling van de energiefactuur) komt 

ten goede van de huurder en de investeringskost kan omwille van de woninghuurwet niet 

onmiddellijk worden verrekend in de huurprijs. Voor huurcontracten vanaf 1 januari 2019 werd 

hier echter een mouw aan gepast wanneer er energiebesparende maatregelen werden 

uitgevoerd. Het Vlaamse Woninghuurdecreet bepaalt dat de huurprijs ten allen tijde kan worden 

herzien in geval de normale huurwaarde van het gehuurde goed door de investeringen, ten minste 

10% hoger ligt dan de eisbare huurprijs. 

- Financiële belemmeringen: 

o Beperkt beschikbaar investeringsbudget. 

o Beperkt aanbod/hoogte van financiële stimuli. 

o Terugverdientijd te lang (leeftijd eigenaar-verhuurder speelt hier een belangrijke rol). 

o Vereist renovatiebudget te hoog door ondermaatse algemene kwaliteit van de woning. 

o Een te beperkt rendement. Investeren in kwaliteitsverbetering van de minder goede 

woningen lijkt voor de verhuurders niet te renderen. Niet alleen zal het rendement niet 

evenredig stijgen, tijdens de renovatiewerken zal de woning ook leeg staan en geen 

huuropbrengsten opleveren. 

- Gebrek aan motivatie: Volgens cijfers van de Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) 

die in 2014 werden bekend gemaakt, heeft 83% van de particuliere verhuurders geen zin om nog 

verder in de huurwoning te investeren. 70% van de eigenaars die de laatste 10 jaar niet 

geïnvesteerd hebben, geven aan dit ook in de komende 5 jaar niet te doen. Het extra werk dat een 

renovatie met zich meebrengt, wordt als te belastend ervaren. 

- Een groot obstakel op weg naar een energie-efficiënter woonbestand in Vlaanderen is gebrek aan 

kennis, informatie en begeleiding (nood aan ontzorging) bij de eigenaar-verhuurders. 

- Probleem van leegstand bij renovatie. Probleem met tijdelijke woonst voor de huurders. Uitzetten 

van huurders. 

- Moeilijke relatie tussen huurder en verhuurder, vooral in het laagste woonsegment, wanneer er 

sprake is van wanbetaling en/of een slecht onderhoud van de huurwoning bij de huurder maar 

evenzeer als gevolg van taalbarrière en/of functionele ongeletterdheid van de huurder. 

- Specifieke problematiek bij oudere verhuurders (zie ook luik ouderenplan): 

o Hanteren vaak andere (achterhaalde) normen over woonkwaliteit en isolatie. 

o Terugverdientijden te lang. 
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o Andere gewoonten (eerder herstellen dan vervangen -> voor ketel soms beter te vervangen). 

o Argumentatie als hogere vastgoedwaarde en beter EPC zijn minder van tel in geval niet zijzelf 

maar de erfgenamen zullen verkopen. 

o Langetermijnvisie spreekt ouderen niet aan. 

Hoe verhuurders zelf denken gemotiveerd te worden [5]: 

- Financiële ondersteuningsmaatregelen: 

o Verlaging onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovatie (Voor woningen 

met een bouwaanvraag vanaf 1 oktober 2016,  krijgt de eigenaar gedurende 5 jaar een 

korting op de onroerende voorheffing). 

o Verlaging successierechten. 

o Toelating om huurprijs éénzijdig te verhogen (Voorzien in het Vlaams Woninghuurdecreet: 

Snellere aanpassing mogelijk bij energiebesparende maatregelen voor huurcontracten 

afgesloten na 1 januari 2019 mits aan bepaalde voorwaarden werd voldaan). 

o Direct aftrekbaar maken van premies: overheid betaalt de premie rechtstreeks aan de 

installateur. 

- Vermindering van administratieve rompslomp bij aanvraag premie. 

- Begeleiding bij de uitvoering van de renovatie (plannen + uitvoering (door vakmensen)). 

- Opleggen van wettelijke verplichtingen. 

- Versoepeling van de wetgeving omtrent verbreking huurcontract naar aanleiding van grote werken 

(Met de komst van het Vlaams Woninghuurdecreet is er al een versoepeling ten opzicht van de 

Woninghuurwet). 

- Kwaliteit van het EPC verbeteren. 

4.4 BESTAANDE ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN 

Een doelgericht en volgehouden beleid met een ruim aanbod aan nieuwe stimulerende en 

sanctionerende maatregelen - specifiek gericht op het verbeteren van de secundaire huurmarkt en het 

verruimen van een te beperkte kwalitatieve private huurmarkt - is een noodzaak om het recht op een 

betaalbare en kwaliteitsvolle (huur)woning (voor kwetsbare groepen) te garanderen.[6] 

 Financiële ondersteuningsmaatregelen 

Gezien het beperkte rendement bij verhuur, zijn financiële stimuli belangrijk om de eigenaars-

verhuurders die de intentie hebben om te renoveren maar een gebrek aan middelen hebben, over de 

schreef te trekken: 

- BTW-tarief van 6% voor de renovatie van woningen ouder dan 10 jaar. 

- Energiepremies (netbeheerders, gemeenten). 

- Vermindering onroerende voorheffing ingrijpende energetische renovatie. 

- Bijkomende korting schenkingsrechten als de begunstigde van de schenking de woning binnen de 

drie jaar na de schenking verhuurt voor minstens negen jaar met een geregistreerde 
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huurovereenkomst. Dit moet wel met een conformiteitsattest gebeuren dat bewijst dat de woning 

aan minimale kwaliteitseisen voldoet. 

- De huur- en isolatiepremies als openbaredienstverplichting voor de netbeheerders, voor 

verhuurders die verhuren aan kwetsbare huurders. Er wordt een extra hoge premie voorzien + 

begeleiding door projectbegeleider bij het plaatsen van: 

o Dakisolatie. 

o Dubbele beglazing. 

o Spouwisolatie. 

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters lanceerde op 18 april 2019 samen met het VEA en 

FLUVIUS ‘Huurhuis isoleren? Fluitje van een cent’; een campagne rond de huur- en isolatiepremies. 

In 2017 werden 783 huur- en isolatiepremies uitgekeerd. In 2018 steeg het aantal premies tot 825, 

goed voor een totaalbedrag van ruim 1 miljoen euro. Er is nog een groot potentieel. De campagne 

wil met een aparte website www.huur-en-isolatiepremie.be/ huurders en verhuurders sneller de 

weg doen vinden naar dit aanbod en de promotoren waarop lokaal beroep kan worden gedaan. 

- Herziening van de huurprijs bij energiebesparende investeringen: Artikel 35, §2 van het Vlaams 

Woninghuurdecreet van 9 november 2018 bepaalt dat de partijen te allen tijde overeenkomen 

kunnen komen dat de huurprijs wordt herzien omdat aan het goed energiebesparende 

investeringen werden gedaan. Bij gebrek aan overeenstemming  tussen de partijen kan de rechter 

een herziening van de huurprijs toestaan als blijkt dat de normale huurwaarde van het gehuurde 

goed ten gevolge van de investeringen ten minste 10% hoger ligt dan de eisbare huurprijs op het 

tijdstip van de indiening van het verzoek. De rechter doet uitspraak naar billijkheid. Wanneer de 

investeringen noodzakelijk waren om het goed in overeenstemming te brengen met de 

elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit kan geen herziening van de 

huurprijs overeengekomen worden tussen de partijen of toegestaan worden door de rechter. 

Bij woningen die nog onder de federale woninghuurwet vallen (huurcontracten voor 1 januari 

2019) is een herziening van de prijs pas mogelijk tussen de negende en de zesde maand 

voorafgaand aan het verstrijken van elke driejarige periode en voor zover de verhuurder kan 

aantonen dat dat de normale huurwaarde van de woning minstens 10% gestegen is. Kleine 

energiebesparende investeringen waarvan huurders wel een voordeel genieten kunnen niet 

doorgerekend worden in de huurprijs. 

- Renovatiehuurovereenkomst: de huurder en de verhuurder kunnen overeenkomen om een 

renovatiehuurovereenkomst op te stellen. Hierbij voert de huurder werken uit die normaal ten 

laste van de verhuurder zijn. Dat kunnen werken zijn om de woning te verbeteren of te verfraaien, 

of werken die dienen om de woning te laten voldoen aan de elementaire vereisten rond veiligheid, 

gezondheid en woningkwaliteit. Als tegenprestatie van de verhuurder kan overeengekomen 

worden dat de huurovereenkomst niet vervroegd opzegt, hij geen herziening van de huurprijs 

vraagt, de huurprijs kwijtscheldt of verlaagt …. 

- Bij verhuur aan SVK heeft de eigenaar-verhuurder recht op de overkoepelende renovatiepremie 

waarvan de premievoorwaarden sinds 1 februari 2019 van start gegaan zijn. De bestaande 

verbeterings- en aanpassingspremie kan nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019. 
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- Demonstratieprojecten en innovatieve businessmodellen voor segmenten van de woningmarkt 

die in het kader van het BE REEL! project in de periode 2018-2024 worden uitgewerkt in 

samenwerking met lokale besturen. 

 Stimulerende en normerende maatregelen 

- ‘Ik BENOveer actie’: sensibiliseringscampagne van VEA om mensen te informeren, sensibiliseren 

en motiveren tot het ‘beter’ renoveren van hun woning. 

- Woningpas: geeft een overzicht van alle beschikbare informatie over de woning zoals keuringen, 

attesten, gegevens uit het EPC of de EPB-aangifte. 

- Energienormen in de Vlaamse Wooncode: 

o Dakisolatienorm: tegen 2020 moeten alle daken van woningen geïsoleerd zijn. 

o Verplichte dubbele beglazing7: tegen 2023 moeten alle woningen voorzien zijn van 

dubbele beglazing. 

o Globale maximale energiescore: Vanaf 2020 is er een maximale energiescore voor 

woningen. Deze  kan de afwezigheid van dakisolatie of dubbel glas compenseren. 

- Sociaal beheersrecht in de Vlaamse Wooncode. Met de Vlaamse Wooncode (artikel 90) wordt aan 

de gemeente het recht verleend om gedurende minstens negen jaar een woning in sociaal beheer 

te nemen die minstens twee jaar is opgenomen in het leegstandsregister, de inventaris van 

verwaarloosde gebouwen en woningen of het register van ongeschikte en onbewoonbare 

woningen. De woningen worden conform gemaakt aan de woonkwaliteitsnormen en aangewend 

als sociale huurwoning. Ook conforme leegstaande woningen kunnen in beheer genomen worden 

om ze als sociale huurwoning te verhuren. Dit beleidsinstrument kan bijdragen tot het verbeteren 

van de woningkwaliteit enerzijds en het (tijdelijk) verhogen van het sociaal woonaanbod 

anderzijds. Het sociaal beheersrecht is een recht dat al meer dan 20 jaar bestaat maar dat door 

een aantal toepassingsproblemen en juridische knelpunten amper werd gebruikt. Met de 

decreetswijziging van 4 mei 2018 werd ervoor gezorgd dat het sociaal beheersrecht beter 

toepasbaar is in de praktijk. Op 25 juni 2019 werd voor de gemeenten een draaiboek gelanceerd 

over de toepassing van het sociaal beheersrecht. 

- EPC: het energieprestatiecertificaat kan voor eigenaars een stimulans zijn om een aantal 

energiebesparende investeringen uit te voeren. Een goed energieprestatie-label maakt de woning 

gemakkelijker verkoopbaar en geeft een meerwaarde. In opdracht van het VEA onderzocht de KUL 

in 2018 de relatie tussen de energetische kenmerken van woningen, de verkoopprijs en de 

verwachte verkooptijd. Woonhuizen met een EPC-score label B zijn gemiddeld 10,9% meer waard 

dan woningen met een EPC-label E. Deze woonhuizen worden gemiddeld 25% (25 dagen) sneller 

verkocht. Daarnaast blijkt uit de Woonsurvey 2018 ook dat huurders die het EPC kennen, steeds 

vaker rekening houden met de energiescore bij de keuze van hun woning en dat ze dit ook vaker 

gebruiken om te onderhandelen over de huurprijs. Het is dus voor de verhuurder steeds 

belangrijker om een goed EPC te kunnen voorleggen. 

- Renovatieverplichting bij overdracht van een woning in volle eigendom vanaf 2021. 

                                                           
7 Traphallen, gangen en inkomhallen zijn vrijgesteld van deze eis. 
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- Minimale kwaliteitseisen voor verwarmingssysteem (verplicht onderhoud + minimale prestatie-

eisen). Het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 legt de verplichting voor het 

onderhoud voor het verwarmingssysteem bij de gebruiker. Deze draagt hiervoor dus ook de 

kosten. 

4.5 NIEUWE ACTIEVOORSTELLEN STROOMGROEP ENERGIE-EFFICIËNTIE 

 Financiële ondersteuningsmaatregelen voor verhuurders uitbreiden 

- Verhuurders in aanmerking laten komen voor 0%-energielening, mits garantie dat de woning niet 

verkocht wordt binnen de looptijd van de energielening en mits koppeling aan garantie voor een 

minimale woningkwaliteit en een redelijke huurprijs. 

- Openstellen van de renovatiepremie voor verhuurders, ook als ze niet verhuren via een SVK, op 

voorwaarde dat dit in een geconventioneerd kader gebeurt. Hierbij moet er een garantie zijn dat 

de woning voldoet aan de minimale woningkwaliteit en dat ze verhuurd wordt aan een redelijke 

huurprijs. 

 Optimaliseren van informatieverstrekking en begeleiden van de doelgroep  via 
energieconsulentenprojecten 

Over de periode 2014-2019 werden vanuit de Vlaamse overheid verschillende 

energieconsulentenprojecten ondersteund die zich toespitsten op de algemene ondersteuning van 

bouwprofessionals (VCB, Bouwunie, NAV) en gezinnen (Gezinsbond, BBL, Samenlevingsopbouw). De 

verdere financiële ondersteuning van deze algemene energieconsulentenprojecten is niet meer 

voorzien. Er blijft wel nood aan maatwerk per doelgroep, bijvoorbeeld naar de doelgroep van 

verhuurders. Een energieconsulentenproject voor deze doelgroep zou o.a. volgende opdrachten 

kunnen omvatten: 

- Uitwerken van laagdrempelige informatie- en sensibilisatiecampagne om verhuurders te 

overtuigen van de meerwaarde van een gerenoveerde woning en te stimuleren om de kwaliteit 

van de woning te verbeteren en energiebesparende investeringen uit te voeren. 

- De begeleiding en ondersteuning van verhuurders met allerhande vragen over wonen en 

renovatie. Eénmaal de renovatie echt op gang komt, is de sociale begeleiding en gerichte 

doorverwijzing naar betrouwbare en kwaliteitsvolle professionelen  van groot belang. 

- Toepassen van een participatieve aanpak waarbij door het organiseren van verhuurdersavonden 

met geïnteresseerde verhuurders mogelijke acties/ontzorging op maat van de doelgroep worden 

uitgewerkt.  

- Samenwerking met SVK’s stimuleren om het aanbod van SVK-woningen verder uit te breiden [4]. 

Dit behelst o.a. een uitbreiding van de begeleidingscapaciteit, een ruimere bekendmaking van het 

SVK-model en onderzoek naar kosteneffectieve stimuli die eigenaars-verhuurders kunnen 

overhalen om hun woning via een SVK te verhuren.  
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 Normerende maatregel 

De normen van de Vlaamse Wooncode met betrekking tot energievereisten worden gradueel 

verstrengd. We stappen over naar een algemene energiescore die geleidelijk wordt verstrengd, 

waarbij de ambities rekening houden met de huidige situatie op de markt.  

Om de handhaving op de private huurmarkt te versterken, wordt parallel een verplicht 

conformiteitsattest gefaseerd ingevoerd op de huurmarkt.  

Beide maatregelen zullen in nauw overleg met het Agentschap Wonen Vlaanderen worden uitgewerkt.  

In het Verenigd Koninkrijk is een verplicht minimum label voor verhuring al een paar jaar ingevoerd. 

Geen nieuwe huurcontracten met label F en G meer mogelijk sinds april 2018. Huurwoningen met een 

lopend huurcontract moeten uiterlijk op 1 april 2020 over een label E beschikken. 
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5 GEZINNEN IN ENERGIEARMOEDE 

5.1 DEFINITIE ENERGIEARMOEDE 

In Vlaanderen en Europa is er geen formele noch unieke definitie voor energiearmoede. De 

problematiek wordt echter wel vanuit verschillende hoeken in kaart gebracht, zowel vanuit de context 

van het energiebeleid – eerder in kwalitatieve zin - als vanuit een  wetenschappelijke benadering, die 

energiearmoede eerder kwantitatief benadert. Traditioneel wordt vanuit de beleidscontext een eerder 

abstracte definitie gehanteerd: “problemen kennen met de betaling van de energiefacturen.” 

Indicatoren hiervoor zijn: het aantal afbetalingsplannen voor energieschulden, het aantal opgezegde 

leveringscontracten, het aantal klanten dat na opzegging van het contract bij een commerciële 

leverancier wordt beleverd door de netbeheerder, het aantal budgetmeters. Deze indicatoren houden 

rechtstreeks verband met de sociale openbaredienstverplichtingen die de Vlaamse energieverbruiker 

maximaal beschermen tegen de afsluiting van energielevering via een cascade aan maatregelen. 

 

Een eerder wetenschappelijke benadering van energiearmoede baseert zich op de kosten die 

samenhangen met wonen en energieverbruik. Twee invullingen zijn hier gangbaar: 

1. De totale woonlast bedraagt meer dan 40 % van het beschikbare huishoudinkomen. 

2. Meer dan 10 % van het beschikbare inkomen besteden aan energie. 

 

De Koning Boudewijnstichting (KBS) meet de energiearmoede in hun Barometer aan de hand van drie 

synthetische indicatoren. Ze maakt een onderscheid tussen drie vormen van energiearmoede: 

• Gezinnen in gemeten energiearmoede (gEA), besteden een te groot deel van hun beschikbaar 

inkomen aan energiekosten. 

• Gezinnen in verborgen energiearmoede (vEA) bezuinigen aanzienlijk op hun energieverbruik, 

waardoor hun energiekosten abnormaal laag zijn in vergelijking met gezinnen die in een 

gelijkaardige situatie leven. 

• Gezinnen in subjectieve energiearmoede (sEA) geven aan dat ze het financieel moeilijk hebben 

om hun woning voldoende te verwarmen. 

5.2 STAAT VAN HET WONINGPARK EN PROFIEL VAN GEZINNEN IN ENERGIEARMOEDE 

Het Grote Woononderzoek 2013 leert dat op basis van een uitgebreide en zorgvuldig gecontroleerde 

technische screening van een staal van 4.774 woningen maar liefst 37% van de woningen (ongeveer 1 

miljoen woningen) de beoordeling ‘ontoereikende kwaliteit’ kreeg. Dit betekent dat aan deze 

woningen aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de normen van de Vlaamse overheid. Het 

aandeel is het grootst voor de private huurmarkt (47%), ligt iets lager voor de sociale huur (44%) en is 

het laagst voor eigendomswoningen (33%). Voor 350.000 van die woningen (13%) zijn structurele 

ingrepen vereist. Deze woningen van ‘structureel ontoereikende kwaliteit’, komen dubbel zo veel voor 

op de huurmarkt (21% in de private huur, 24% in de sociale huur) dan op de eigendomsmarkt (10%).[1] 

 

Uit de energiebarometer blijkt dat vooral eenoudergezinnen en (oudere) alleenstaanden het risico 

lopen op energiearmoede. Uit de Woonsurvey 2018 blijkt ook dat het aantal alleenstaanden die een 

sociale woning huren in 2018 nog verder is toegenomen (52%). Deze gezinnen moeten rondkomen 
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met één inkomen wat hen extra kwetsbaar maakt. Doordat het inkomen vaak niet afkomstig is uit 

arbeid, is het ook lager. We zien hier dat 37,2% van de eenoudergezinnen geen arbeidsinkomen heeft. 

Ook 45,2% van de vrouwelijke en 36,1% van de mannelijke alleenstaanden jonger dan 65 jaar, heeft 

geen inkomen uit arbeid. Daarnaast leeft de meerderheid van de oudere alleenstaanden van een 

pensioenuitkering.[11]  

 

Men kan dus vaststellen dat de afwezigheid van een inkomen uit arbeid het risico op energiearmoede 

aanzienlijk verhoogt. 

 

 
Tabel 7: Energiearmoede per gezinstype (Bron: Barometer Energiearmoede 2019) [11] 

 

Figuur 6: Aandeel van de gezinnen in gEA, vEA en sEA per equivalent inkomensdeciel (Bron: Barometer Energiearmoede 

2019) [11] 

Daarnaast zijn er ook meer huurders dan eigenaars die kampen met energiearmoede. Het zijn vooral 

de sociale huurders die extra kwetsbaar zijn.  De reden hiervoor kan gezocht worden in het lager 

beschikbaar inkomen dan eigenaars met een woonlening en een veel hogere woonkost dan eigenaars 
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zonder woonlening.  Bovendien kunnen ze niet zelf kiezen om hun verwarmingsbron te veranderen of 

te vervangen.[11] 

 

Aangezien uit de Woonsurvey 2018 blijkt dat de staat van de woning bij bepaalde groepen van 

personen met een zwakker socio-economisch profiel opmerkelijk slechter is, kan men aannemen dat 

gezinnen in energiearmoede vaker in woningen met een slechte kwaliteit wonen.  Zo worden er hogere 

aandelen woningen in slechte tot zeer slechte staat vastgesteld bij werklozen (29%), 

eenoudergezinnen (20%), huishoudens met een referentiepersoon met een niet-EU-nationaliteit 

(19%), zieken of arbeidsongeschikten (17%) en huishoudens met een inkomen uit het laagste 

inkomensquintiel (16%).[10] 

 

Bij 65-plussers heeft slechts 55% een energiezuinige CV-ketel terwijl dit bij de leeftijdsgroep 35 tot 44 

jaar 68% is. Ook bij alleenstaanden en eenoudergezinnen ligt het aandeel met een energiezuinige CV-

ketel lager in vergelijking met de groep van de koppels (met en zonder kinderen). En ook bij werklozen 

en de zieke of arbeidsongeschikte huishoudens ligt het aandeel lager in vergelijking met hun socio-

economisch sterkere tegenhangers.[10] 

 

Ook voor dubbel glas, dakisolatie, muurisolatie en leidingisolatie blijkt dat de kwetsbare huishoudens 

vaker in een woning wonen die hier niet over beschikt. 

 

Op gebied van hernieuwbare energie zien we dat alleenstaanden en eenoudergezinnen, werklozen en 

zieke of arbeidsongeschikte personen en 65-plussers achterop hinken. Binnen deze groepen blijft het 

aandeel huishoudens dat gebruik maakt van een systeem dat hernieuwbare energie opwekt onder 

10%, terwijl dit aandeel voor de totale steekproef 16% bedraagt.[10] 

 

Een groep die bijzondere aandacht verdient zijn de zogenaamde ‘noodkopers’ en ‘noodeigenaars’. Dit 

zijn eigenaars die niet de mogelijkheid lijken te hebben om de kwaliteit van de woning waarin ze wonen 

te verbeteren zodat ze wel voldoet aan de minimale woningkwaliteitseisen. Volgens het Grote 

Woononderzoek 2013 zijn er in Vlaanderen ongeveer 118.000 eigenaars (of 4% van de Vlaamse 

woningmarkt) die zowel kwaliteitsproblemen als betaalbaarheidsproblemen hebben. 83.000 van deze 

eigenaars (of 3% van de Vlaamse woningmarkt) hebben hierbij ook een inkomen uit de drie laagste 

inkomensquintielen.[20][16] 

 

Er zal moeten voor worden gezorgd dat er een voldoende gediversifieerd aanbod is aan sociale 

woningen. Vooral ook het aantal grote sociale huurwoningen moet voldoende zijn zodat kan vermeden 

worden dat grote gezinnen die met energiearmoede kampen bij gebrek aan een huurwoning die groot 

genoeg is, een woning van slechte kwaliteit moeten kopen. Er moet worden vermeden dat de groep 

van noodkopers groter wordt. 

5.3 OBSTAKELS VOOR HET UITVOEREN VAN ENERGIEBESPARENDE INVESTERINGEN 

- Gebrek aan financiële draagkracht: gezinnen in energiearmoede kampen vaak met 

financieringsproblemen, Ze beschikken meestal niet over de financiële middelen om zelf 
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energiebesparende ingrepen uit te voeren. Premies en leningen schieten in die gevallen hun doel 

voorbij. [19] 

- Gebrek aan communicatie op maat van de doelgroep: Om de meest kwetsbaren daadwerkelijk te 

bereiken is persoonlijke, mondelinge, eenvoudige en gerichte communicatie een absolute 

noodzaak. [19] 

- Een groot obstakel op weg naar een energie-efficiënter woonbestand in Vlaanderen is gebrek aan 

kennis, informatie en begeleiding (nood aan ontzorging). 

- Het overgrote deel van de doelgroep zijn huurders.  

5.4 BESTAANDE ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN 

 Financiële ondersteuningsmaatregelen 

- De huur- en Isolatiepremie (voorheen bekend als Sociale Energie-Efficiëntie Projecten): naast een 

forfaitaire premie van 200 euro die de projectpromotor per uitgevoerd werk ontvangt voor de 

trajectbegeleiding, ontvangt de eigenaar-verhuurder: 

o 20 euro per m² geplaatste dak- of zoldervloerisolatie. 

o 12 euro per m² geplaatste spouwmuurisolatie. 

o 85 euro per m² geplaatste hoogrendementsbeglazing. 

In samenwerking met een extern communicatiebureau werd  een communicatiecampagne met 

focus op de verhuurders voorbereid die op 18 april 2019 gelanceerd werd (www.huur-en-

isolatiepremie.be/). 

- Energielening voor de prioritaire doelgroep:  

o Kredietbedrag: 15.000 euro en een looptijd van 10 jaar. 

o De ontlener mag  de verkregen subsidie of premie voor de werken die het voorwerp 

uitmaken van de lening aanwenden als hetzij een vervroegde terugbetaling van die lening, 

hetzij om een herziening van de lening te verkrijgen waardoor de maandelijkse aflossing 

daalt. 

- Noodkoopfonds: Voor bepaalde doelgroepen die niet over voldoende financiële middelen 

beschikken om hun woning energiezuinig te maken wordt een noodkoopfonds opgericht (Besluit 

Vlaamse Regering van 17 mei 2019). Aan de noodkopers wordt een renteloze lening verleend met 

uitgesteld karakter. Pas wanneer de woning vervreemd wordt, moet de lening terugbetaald 

worden. 

- Verhoogde energiepremies voor beschermde afnemers (rechthebbenden op de sociale 

maximumprijzen energie): 

o 50% verhoging van de energiepremies (zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler 

20%) + nog hogere bonussen voor: 

 Dakisolatie (10, 5 euro per m² i.p.v. 4)). 

 Hoogrendementsglas (56 euro per m² i.p.v. 10). 

 Premie plaatsing van een condensatieketel: 1800 euro (enkel voor 

beschermde afnemers). 
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o Bovendien is er ook 50% verhoging van de bonusbedragen die in het kader van de 

totaalrenovatiebonus vanaf de derde maatregel worden toegekend. 

o Een overzicht kan je vinden op volgende link: 

https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Premies beschermde 

afnemers 2019def.xlsx 

- Burenpremie: Ondersteunend instrument voor collectieve renovatie. 

- Huursubsidie en installatiepremie bij verhuis van een ongeschikte woning naar een geschikte 

woning. 

 Stimulerende en normerende maatregelen 

- Gratis energiescan: Een adviseur zoekt in de woning naar mogelijkheden om energie te besparen. 

De bewoners krijgen energiebesparende tips die meteen toe te passen zijn. Waar nuttig, plaatst 

de energiescanner gratis energiebesparende materialen (spaardouchekop, spaarlampen, 

radiatorfolie, buisisolatie).De bewoner ontvangt een verslag met energietips en verdere 

besparingsmogelijkheden. Na deze basisscan, kan nog een opvolgscan aangevraagd worden. Deze 

scan is een opvolging van de basisscan en stelt eventuele bijkomende aanpassingen voor. Dat 

kunnen kleine energiebesparende maatregelen zijn, maar ook begeleiding bij grotere 

energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van hoogrendementsbeglazing, dakisolatie of 

een energiezuinige verwarmingsinstallatie, is mogelijk. Vanaf 2019 werd dit type opvolgscan ook 

ingebed in de dienstverlening van de energiehuizen. 

- Energieconsulentenprojecten energiearmoede 2019-2021 dragen bij tot de realisatie van de 

doelstellingen van het energiearmoedeprogramma 

(https://www.energiesparen.be/energieconsulenten). Zij informeren over de energiescans, 

(verhoogde) energiepremies en renteloze energielening. De energieconsulenten informeren de 

doelgroep over de langetermijndoelstelling 2050 van het Renovatiepact en de maatregelen en 

initiatieven die in dat kader werden uitgewerkt om iedere woning - ook die van kwetsbare 

gezinnen -  tegen 2050 even zuinig te maken als een nieuwbouw van 2015. Bovendien zetten de 

energieconsulenten concrete acties op die de doelgroep rechtstreeks aanzetten en ondersteunen 

om te investeren in energiebesparing. Er lopen vijf projecten: Samenlevingsopbouw, Komosie, 

REGENT, SOM Meetjesland en vzw Effect. 

- Sociaal beheersrecht: Conform het nieuwe artikel 90 van de Vlaamse Wooncode wordt aan de 

gemeente het recht verleend om gedurende negen jaar een woning in sociaal beheer te nemen 

die minstens twee jaar is opgenomen in het leegstandsregister, het register van verwaarloosde 

gebouwen en woningen of het register van ongeschikte en onbewoonbare woningen. De 

woningen worden conform gemaakt aan de woonkwaliteitsnormen en aangewend als sociale 

huurwoning. Ook conforme leegstaande woningen kunnen in beheer genomen worden om ze als 

sociale huurwoning te verhuren. Dit beleidsinstrument beoogt bij te dragen tot het verbeteren van 

de woningkwaliteit enerzijds en het (tijdelijk) verhogen van het sociaal woonaanbod anderzijds. 
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5.5 NIEUWE ACTIEVOORSTELLEN STROOMGROEP ENERGIE-EFFICIËNTIE 

 Optimaliseren van de financiële ondersteuningsmaatregelen voor kwetsbare 
doelgroep 

- Verdere harmonisering en uitbreiding van de verschillend samengestelde kwetsbare/prioritaire 

doelgroepen voor energiemaatregelen door: 

o De doelgroep voor energiescans/sociale isolatieprojecten private huur gelijk te schakelen 

met die voor de renteloze energielening. 

o De doelgroep uit te breiden met alleenstaanden met gezinslast. 

o De verhoogde energiepremies, nu beperkt tot beschermde afnemers (rechthebbenden op 

sociale maximumtarieven energie) uit te breiden naar de hiervoor vermelde te uniformiseren 

doelgroep. 

o De sociale isolatieprojecten voor private huurwoningen te verruimen naar kwetsbare 

eigenaars. Ook deze kwetsbare groep heeft nood aan ontzorging en financiële 

ondersteuning. 

o De 0%-energielening beter afstemmen op de sociale lening van het Vlaams Woningfonds en 

de VMSW. 

- Integratie van renovatie- en energiepremies tot een eengemaakte woonpremie met gradatie van 

premiehoogte op basis van inkomenscategorieën. 

- De sociale isolatieprojecten private huur kunnen worden geoptimaliseerd door: 

o De vergoeding voor de promotor te verhogen. Deze vergoeding is momenteel vaak te laag. 

De vergoeding kan best worden opgetrokken tot 400 euro, zoals bij de Burenpremie. De uit 

te voeren taken zijn immers in grote mate gelijkaardig. 

o De maatregel uit te breiden naar kwetsbare eigenaars (doelgroep scans) en in dat geval de 

premiebedragen te laten pre-financieren door de projectpromotor. 

o De maatregel uit te breiden naar buitenmuurisolatie en verwarmingsketels. 

 Optimaliseren van informatieverstrekking en begeleiden van de doelgroep via 
energieconsulenten 

Via energieconsulentenprojecten een uitgebreid ontzorgingsaanbod op maat van de noden van de 

doelgroep opzetten en deze dienstverlening maximaal linken aan die van de energiehuizen. 

De energiehuizen krijgen in de gemeenten een uniek-loketfunctie, zijnde een toegankelijk en 

laagdrempelig aanspreekpunt waar alle inwoners terecht kunnen met hun vragen over energie in 

ruime zin. Naast een verplicht basistakenpakket zullen de energiehuizen ook nog aanvullende 

dienstverlenende taken kunnen vervullen  die zij en/of hun partners kunnen aanbieden. Dit pakket 

wordt aangeboden in functie van de lokale noden. De energieconsulenten voor de doelgroep kunnen 

optreden als partner van de energiehuizen en op die manier de doelgroep een totaalpakket van 

ondersteuning aanbieden (informatie, ontzorging, financiering, opvolging). 
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