


Zorgeloos Verhuren – agenda

1. Verhuren in mede-eigendom – Verenigde 
Eigenaars

2. Normen woningkwaliteit, het 
conformiteitsattest en dienstverlening –
Wonen Stadsregio Turnhout

3. Goed Plan – Samenlevingsopbouw 
Antwerpen Steunpunt Turnhout



Enkele afspraken

• Er volgen 3 presentaties, na afloop van elke 
presentatie zal er tijd zijn om vragen te stellen:
– Via de chatfunctie

– Via ‘handje opsteken’

• Probeer algemene vragen te stellen.

• Heb je na afloop nog een vraag? Vul het info-
en contactformulier in. 

• Presentatie wordt opgenomen en per mail
bezorgd.



VERHUREN IN MEDE-EIGENDOM

Toelichting door Katelijne D’Hauwers – directrice Verenigde Eigenaars



Verenigde Eigenaars

De Verenigde Eigenaars (VE) is een vzw die reeds  45 jaar 
bestaat. Zij verdedigt en behartigt de belangen van private 
vastgoedeigenaars. Een team van juristen helpt leden met 
vragen over verhuring, appartementsrecht, 
vastgoedfiscaliteit, verkoop, bouw, pacht … .

De VE geven een maandblad (Eigenaarsmagazine) uit met 
informatie over alles wat er reilt en zeilt in de vastgoedwereld.

Wie wenst kan gedurende drie maanden gratis en vrijblijvend 
het Eigenaarsmagazine ontvangen. Gelieve uw gegevens te 
bezorgen (naam + adres en eventueel mailadres) via info@vp-
pr.be of per post (Violetstraat 21, 1000 Brussel). 

mailto:info@vp-pr.be


Verhuren in mede-eigendom: 
appartementsrecht en verhuren

1. Samenstelling gebouw

2. Documenten van de mede-eigendom

3. Werking van de mede-eigendom

4. Enkele bijzondere aspecten wanneer kavel 
verhuurd wordt



Samenstelling gebouw

• Privatieve kavels en gemeenschappelijke 
delen.



Documenten van de mede-eigendom

1. Basisakte

2. Reglement van mede-eigendom 

3. Reglement van interne orde (RIO)



Werking van mede-eigendom

1. Algemene Vergadering

2. De syndicus

3. De Raad van mede-eigendom

4. De commissaris van de rekeningen



Enkele bijzondere aspecten wanneer 
kavel verhuurd wordt

• Verzekering

• Kosten verdeling

• Brochure ‘Appartementsrecht in hoofdlijnen’.



NORMEN WONINGKWALITEIT EN 
HET CONFORMITEITSATTEST

Toelichting door Wonen Stadsregio Turnhout



• Iedereen heeft recht op een veilige, gezonde en comfortabele 
woning

• Minimale regels voor woningen (Vlaamse Wooncode): 

– Veilige elektriciteit

– Veilige verwarming

– Energienormen

– …

• Dit kan worden vastgesteld in een conformiteitsattest

– d.i. een officieel document waaruit blijkt dat een 
(huur)woning voldoet aan de minimale basisnormen

– 10 jaar geldig

Woningkwaliteit: inleiding



Woningkwaliteit: conformiteitsattest

• Voordelen van een conformiteitsattest ?

– kwaliteitslabel: 
• de woning voldoet aan de minimale normen

• geen veiligheids- en gezondheidsrisico’s

• max. aantal personen wordt bepaald

– Huurdecreet: 
bevrijdende werking bij discussie voor vredegerecht: wettelijk 
vermoeden dat huurwoning voldoet aan normen bij start verhuur.



Woningkwaliteit: conformiteitsattest

• Wie kan een conformiteitstattest aanvragen ?

– de eigenaar of verhuurder 

– de gemeente (eigen initiatief) 

• Is het conformiteitsattest verplicht ?

– neen, tenzij de gemeenteraad beslist

– niet verplicht in Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout.

– verplicht in Turnhout, maar gefaseerde invoering. Fase 1 
reeds gestart. 



• Turnhout, gefaseerde 
invoering op basis van 
gebiedsgerichte aanpak: 

– Fase 1: centrum verplicht 
tegen  31/12/2023

– Fase 2:stedelijk Wonen 
Oost en West tegen 
31/12/2027

– Fase 3: overige wijken 
tegen 31/12/2029

• Spreiding in verplichting en 
controles betekent geenszins 
toelating om niet-conforme 
woningen te verhuren!

Woningkwaliteit: conformiteitsattest

Fase 1

Fase 2

Fase 3

https://www.turnhout.be/conformiteitsattest

https://www.turnhout.be/conformiteitsattest


Woningkwaliteit: wanneer controle?

• Na vraag tot vaststelling conformiteit:
– Vraag eigenaar voor CA

– Aanvraag huursubsidie huurder

– Verhuur via SVK

– Eigen initiatief  burgemeester

• Na klacht over kwaliteitsnormen:
– Na klacht van een belanghebbende (huurder, 

familielid huurder)

– Na eigen initiatief (ambtenaar, politie, sociale dienst )

– Samenhang strafrechtelijke inbreuken 



Woningkwaliteit: uitkomst controle?

• Niet conform:

– Hele procedure

– Kan uitmonden in besluit burgemeester

• Wel conform:

– Uitreiking conformiteitsattest (CA)

– Soms betalend

– In principe 10 jaar geldig



Technisch verslag

Tot 2020
• 4 categorieën van overtredingen:

– Categorie 1: 1 strafpunt
– Categorie 2: 3 strafpunten
– Categorie 3: 9 strafpunten
– Categorie 4: 15 strafpunten

• Vanaf 15 strafpunten = slechte woning  
= ongeschikt

• Bij acuut veiligheids- en/of 
gezondheidsrisico 
= onbewoonbaar

Vanaf 2021
• 3 categorieën van overtredingen:

– Categorie I: klein gebrek
– Categorie II: ernstig gebrek (ongeschikt)
– Categorie III: ernstig gebrek – direct gevaar 

(onbewoonbaar)

• CA = minder dan 7 gebreken cat. I, geen 
enkel gebrek cat. II en/of cat. III 

• 7 gebreken cat. I en/of gebreken cat II = 
ongeschikt

• Gebreken cat. III = ongeschikt en 
onbewoonbaar

• Bij woningcontrole wordt technisch verslag opgemaakt
• Inpandig onderzoek, visuele vaststellingen
• 60-tal beoordelingspunten qua veiligheid, gezondheid en elementair 

basiscomfort



Minimale normen: verwarming
• Leefruimte moet verwarmbaar zijn: 

• Ofwel CV
• Ofwel aansluiting decentraal toestel mogelijk 

– rookgasafvoer 
– apart elektrisch circuit voor elektrische verwarming

• Vanaf 2021 verplicht vast verwarmingstoestel in minstens 
één leefruimte 

• Sanitaire functie moet (indirect) verwarmbaar
/vorstvrij zijn.



Minimale normen: elektriciteit

• Aanwezigheid verliesstroomschakelaar 300 mA 

• Min. 1 stopcontact per leefruimte en per 
slaapkamer

• Min. 2 vrije geaarde stopcontacten in de 
keuken

• Lichtpunt in elk woonlokaal



Minimale normen: sanitair

- Werkend toilet

- Douche/bad met warm water

- Lavabo/gootsteen met warm water



Minimale normen: keukenfunctie

- Aanrecht aanwezig (plaats om te koken)

- Aansluitmogelijkheid kookvuur

- Gootsteen met stromend drinkbaar (warm) water 
(leidingwater of attest, geen loden leidingen)



Minimale normen: verluchting

in volgende ruimtes:

- Leefruimte

- Keuken

- Slaapkamers

- Badkamer / WC

Rechtstreeks met buitenlucht!



Minimale normen: natuurlijk licht

- Er dient voldoende natuurlijke verlichting te 
zijn in woonlokalen

- Minstens 1/12e van de vloeroppervlak moet 
bestaan uit glas. 



Minimale normen: dakisolatie

Dakisolatienorm: dak of zoldervloer met 
R-waarde > = 0,75m² K/W

Strafpunten in 2020:

• Niet-algemeen: 9 strafpunten

• Algemeen: 15 strafpunten

Vanaf 2021 moet dakisolatie effectief aangetoond 
worden. (factuur, EPC of visueel)

• <16m²: gebrek cat. I

• >16m²: gebrek cat. II (= ongeschikt)



Minimale normen: beglazing

• Beglazing: dubbel glas in elke woning vanaf 2020

– strafpuntenscore wordt gefaseerd opgevoerd

→9 strafpunten in 2020

• Quotering vanaf 2021
– Tot 31/12/2022: 

• Cat. I

– Vanaf 01/01/2023:
• Cat. I: in één woonlokaal

• Cat. II: meerdere woonlokalen



Minimale normen: rookmelders

• Principe = tenminste 1 rookmelder per 
verdieping

• Niet verplicht in gemeenschappelijke ruimtes 
bij appartementen

• Kelder/zolder: rookmelder verplicht wanneer 
er zich een technische installatie bevindt.

• Verplicht voor aflevering CA

• Vanaf 2021 quotering technisch verslag
– Cat. II



Oppervlaktenormen zelfstandige 
woning

• Minimaal 18 m² (*)

• Oppervlakte van leefruimte, keuken en 
slaapkamers 

• Bezetttingsnormen:

(indien <18m² en vergund/gebouwd voor 2008: dan kan de badkamer voor max. 3 m² meetellen) 



Oppervlaktenormen kamers

• Kamer: keuken en/of wc en/of badkamer  
gemeenschappelijk

• Minimaal 12 m² 

• Eisen gemeenschappelijke functies (in Turnhout 
strenger door UGP; verhuurvergunning nodig)

• Bezetttingsnormen:



Voorbeelden voorkomende 
gebreken



Elektrocutiegevaar = 15 strafpunten/cat. III

Geen 
verliesstroomschakelaar 

aanwezig.

1. Aanraakbare delen onder 
spanning

2. Gebruik geel/groene 
draad verboden voor 

geleiders
3. Zekeringen gemonteerd 

op houten plaat
4. …



Elektrocutiegevaar: 15 strafpunten/cat. III

Stopcontact 
met 

randaarding is 
verboden

1. Stopcontact 
gevoed met te 

dunne 
draadsectie

2. Aardingspen niet 
aangesloten op  

aardgeleider

Aanraakbare delen onder 
spanning



Brand-/ontploffingsgevaar = 15 strafpunten/cat. III

+



CO-gevaar: 15 strafpunten/cat. III

Toestel type B 
heeft onder-

verluchting nodig

1. Rooster mag niet 
afsluitbaar zijn.

2. Diameter volstaat 
niet: minimum 

150 cm²



CO-gevaar: 15 strafpunten/cat. III

Geen 
luchtdichte 
aansluiting 

rookgasafvoer

1. Rookgasafvoer in dalende lijn.
2. Roetvorming bij verbranding
3. Ontbrekende mantel toestel



CO-gevaar: 15 strafpunten/cat. III

Schouw mondt 
uit in zone met 

statische 
onder/overdruk

1. Schouw bovendaks 
onvoldoende hoog 

uitgevoerd.
2. Schouw instabiel



Vocht/schimmelCondenserend 
vocht

Opstijgend 
vocht

Insijpelend 
vocht

Doorslaand 
vocht



Conclusie

• Wijzigingen technisch verslag vanaf 2021

• Belang energetische prestaties

Dubbele beglazing onderverluchting
vermijden

Type C verwarmingstoestel! (cv-ketel of kachel)

• Hulp nodig? 



WONEN STADSREGIO TURNHOUT: 
PREMIES EN DIENSTVERLENING



Wonen Stadsregio Turnhout

Info, ondersteuning en begeleiding bij: 

• Premies en subsidies bij (ver)bouwen

• Leegstand

• Woonkwaliteit

• Sociale huisvesting (inschrijving op de wachtlijst, 
actualisaties, aanpassingen)

• Huursubsidie – huurpremie 

• Vragen over energie

• Energielening



Wonen Stadsregio Turnhout

Owv Corona voorlopig enkel telefonisch of  per mail 
bereikbaar. Dringende zaken kunnen op afspraak. 

U kan ons contacteren via 014 44 33 95 of via mail 
wonen@stadsregioturnhout.be.

mailto:wonen@stadsregioturnhout.be


GOED PLAN: ONTZORGING VOOR 
PRIVATE VERHUURDERS

Toelichting door Leen Smets – Samenlevingsopbouw Energie en 
Woningkwaliteit



15 oktober 2020

Webinar

Zorgeloos verhuren

Goed Plan



Wat is Goed Plan?

▪ Begeleiding voor verhuurders 
bij verbeteringswerken aan de 
huurwoning

Minimale kwaliteit

Energieprestatie 

▪ Doel: behalen van min. 
kwaliteit en betere 
energieprestatie

▪ Goed Plan = aanbod

▪ Kleinschalig project



Waarom Goed Plan?

Verbeteringswerken uitvoeren is 
niet simpel. Een kleine klus is 
soms al een uitdaging. 



Goed Plan helpt je met?

▪ oplijsten van mogelijke 
werken

▪ bepalen van prioriteiten

▪ opvragen en beoordelen van 
offertes

▪ bekijken van financiering en 
premies

▪ adviesverstrekking bij de 
werken



Goed Plan vs. verplichte conformiteitsattesten

▪ Een gemeenschappelijk doel:

Een aangename woonstad

Betere woonkwaliteit op de private huurmarkt

Aandacht voor de private huurmarkt

▪ Aanbod <-> verplichting



Voor wie? 

▪ Ben je eigenaar van een huurwoning of -
appartement in Turnhout?

▪ Of ben je eigenaar van een woning of 
appartement die je in de toekomst wil 
verhuren in Turnhout?

▪ Heeft je huurwoning of -appartement een 
opknapbeurt nodig?

▪ Wil je met alle verplichtingen en regels in 
orde zijn?



Voor wie? 

▪ Verhuurders die het goed willen doen, maar 
niet weten waar beginnen. 

▪ Kandidaat-verhuurders die eraan willen 
beginnen, maar hulp willen bij het in orde 
brengen van het huurpand. 

▪ Verhuurders die zelf de handen uit de 
mouwen willen steken en een neutraal advies 
willen.



Voor wie? 

▪ Niet voor eigenaar-bewoners, tenzij je 
het pand wil verhuren.

▪ Een huurprijs van maximaal €750.

▪ Je mag meerdere panden verhuren

▪ Je engageert je tot het aanvragen van een 
conformiteitsattest bij het einde van de 
werken.

▪ Je ondertekent de 
engagementsverklaring.



De begeleiding



Hoe verloopt Goed Plan

Stap 1: een persoonlijk gesprek

▪ Goed Plan verstrekt 
informatie en neutraal 
advies

▪ De verhuurder is 
bouwheer en neemt 
uiteindelijk de 
beslissingen

▪ Sleutelwoord = open 
communicatie



Hoe verloopt Goed Plan

Stap 1: persoonlijk gesprek

▪ Engagementsovereen
komst 

Wat mag je van 
Goed Plan 
verwachten

Wat verwacht Goed 
Plan van de 
verhuurder



Wat zeggen de eigenaars zelf?

Hoe vond u het eerste gesprek? 

▪ Zeer belangrijk gesprek.

▪ Hier werd de basis gelegd.

▪ Vele twijfels zijn weggenomen. 

▪ Verwonderd en opgelucht dat het bestond.

▪ Nuttig om te weten wat we konden verwachten.

Score 4,5/5



Wat zeggen de eigenaars zelf?

Heeft u het gevoel gehoord te zijn?

▪ ABSOLUUT!

Score 4,5/5



Hoe verloopt Goed Plan

Stap 2: Het plaatsbezoek met de 
adviseur/architect

▪ We gaan samen met de 
verhuurder door de woning

▪ We kijken naar minimale 
kwaliteit en 
energieprestatie

▪ Er ontstaat meestal een 
goed gesprek



Wat zeggen de eigenaars zelf?

Vond u het huisbezoek nuttig?

▪ Er kwam veel technische informatie.

▪ De informatie was zeer concreet en visueel (omdat 
je het allemaal ter plaatse kon zien).

▪ Ook confronterend. Even lijkt het dat niets meer 
goed is.

▪ Positief: de nuance tussen het minimale en wat 
maximaal mogelijk is.

▪ Het zoeken naar het haalbare midden was positief. 

Score 5/5



Hoe verloopt Goed Plan

Stap 3: Het verslag

▪ Het verslag is een 
weergave van het 
plaatsbezoek

▪ Het verslag is visueel 
opgesteld met kleuren, 
foto’s en prioriteiten

▪ Het verslag is voor velen 
een geheugensteun



Wat zeggen de eigenaars zelf?

Vond u het verslag nuttig?

▪ Zeker nuttig als geheugensteun.

▪ Uitgebreid en kwalitatief

▪ Kerkfabriek: stof tot gesprek (en voor het nemen 
van beslissingen)

▪ Bij een huisbezoek niet opgemaakt omdat het te 
veel was om op te sommen.

Score 4,5/5



Hoe verloopt Goed Plan

Stap 4: Aan de slag

▪ Uitvoeren van de gemaakte afspraken

▪ Afhankelijk van je noden en behoeften

▪ Eigenaar blijft bouwheer en beslist

▪ Sleutelwoord = open communicatie



Wat zeggen de eigenaars zelf?

Vond u de ondersteuning na het huisbezoek 
nuttig?

▪ Offertes mee opgevraagd en bekeken.

▪ Altijd bereikbaar.

▪ Leen heeft altijd bemiddeld (SVK).

▪ Waarschijnlijk niet alles gedaan als de 
ondersteuning er niet was geweest

Score 4,5/5



Voorbeelden van uitgevoerde werken onder 
begeleiding van Goed Plan

▪ Dak- en vloerisolatie

▪ Elektriciteitswerken

▪ Ramen en deuren

▪ Plaatsen van centrale verwarming

▪ Allerlei klussen in huis

▪ Zolder laten leeg ruimen

▪ … 



Wil je gecontacteerd worden? 

▪ Opgelet: 

dit jaar kunnen we nog starten met 6 
begeleidingen

2021: 10 tot 20 begeleidingen

Wacht er niet mee!



Wil jij meer info per post? 



Wil je meer digitale info? www.goedplan.be

http://www.goedplan.be/


Contact





EINDE – VRAGEN?


