
HANDLEIDING EXCEL SUBSIDIES OPKNAPWERKEN 
 

In deze handleiding tonen wij u hoe u het Excel-document voor de aanvraag van een subsidie voor 

opknapwerken aan publieke slaapplekken (op basis van facturen), moet invullen. 

Indien u nog  bijkomende vragen heeft bij het invullen van de aanvraag, bekijk dan zeker ook onze 

FAQ. 

Indien u in de Vlaamse Huisvestingstool aangaf dat er geen opknapwerken nodig zijn, kan u achteraf 

geen facturen meer indienen voor opknapwerken. 

Stap 1 – Excel document openen  
 

Nadat u het Excel-bestand geopend heeft, vindt u 2 tabbladen: het tabblad ‘Facturen’ en het tabblad 

‘Eigen werkuren’. 

 

 

 

 

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/lokale-besturen-helpen-oekraine/faqs


 

 

Stap 2 – Gegevens invullen 
 

Na het invullen van de contactgegevens, kan u de gegevens van de opvangplaatsen, de 

factuurgegevens of eigen loonkosten invullen. Het is daarbij belangrijk dat u de juiste housing ID en 

het juiste aantal slaapkamers invult.  

 

Opgelet:  

- Alleen facturen en eigen werkuren voor het uitvoeren van opknapwerken in functie van het 

menswaardig, veilig en gezond maken van de publieke opvangplaatsen (de versoepelde 

minimale woningkwaliteitsnormen) komen in aanmerking voor de subsidie op basis van het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2022, zoals gewijzigd op 29 juni 2022.  

Een niet-limitatieve lijst van werken die in aanmerking komen, vindt u hier. 

- Er kunnen geen facturen worden ingediend voor slaapplekken zonder opknapwerken in de 

Vlaamse Huisvestingstool. 

 

 

 

 

 

https://www.wonenvlaanderen.be/Versoepeling%20van%20de%20woningkwaliteitsvereisten
https://www.wonenvlaanderen.be/Versoepeling%20van%20de%20woningkwaliteitsvereisten
https://assets.vlaanderen.be/raw/upload/v1658931492/Niet-limitatieve_lijst_-_Opknapwerken_die_in_aanmerking_komen_voor_subsidies_k6tl8k.xlsx


Tabblad Facturen: 

 

Housing ID = unieke identificatienummer van een opvangplaats. Dit nummer vindt u terug in de 

Vlaamse Huisvestingstool. Het is best dat u de housing ID kopieert en plakt, in plaats van over te 

typen. 

 

Adres = adres van de opvangplaats 

Totaal aantal slaapkamers = het totale aantal slaapkamers in de opvangplaats. 

Werken met betrekking tot slaapkamers = indien de opknapwerken betrekking hebben op de 

slaapkamers dient u dat hier aan te geven  

Werken met betrekking tot gemeenschappelijke delen = indien de opknapwerken betrekking hebben 

op de gemeenschappelijke delen (keuken, badkamer, gang,…) dient u dat hier aan te geven 

Bij minstens één van de velden dient “JA” aangeduid te worden. Het is ook mogelijk beide aan te 

duiden voor één factuur. 

Factuurnummer = nummer van de factuur van de uitgevoerde  

opknapwerken, waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 

Ondernemingsnummer leverancier = het ondernemingsnummer van de leverancier die de 

opknapwerken heeft uitgevoerd. 

Naam leverancier = naam van de leverancier die de opknapwerken heeft uitgevoerd. 

Bedrag excl. BTW = het factuurbedrag exclusief BTW. 

BTW % = 0%, 6% of 21% 

 

 



Tabblad Eigen werkuren: 

 

Housing ID = unieke identificatienummer van een opvangplaats. Dit nummer vindt u terug in de 

Vlaamse Huisvestingstool.  

Adres = adres van de opvangplaats 

Aantal slaapkamers = aantal slaapkamers zoals aangegeven in de Vlaamse Huisvestingstool, waarvoor 

opknapwerken zijn uitgevoerd en waarvoor u een aanvraag tot subsidie wilt indienen. Opgelet: het 

gaat hier niet om het aantal slaapplekken (een slaapkamer bevat één of meerdere slaapplekken)! 

Beschrijving = gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde werken. 

Personeelskost per uur = kost per uur voor één werknemer die de werken heeft uitgevoerd. 

Aantal gewerkte uren = het aantal gewerkte uren per werknemer die de werken heeft uitgevoerd. 

Loonkost = loonkost per werknemer; wordt automatisch berekend aan de hand van de ingevoerde 

data. 

 


