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al klaar voor 2020?

Vraag nu je  
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Bekijk hier waaraan je woning moet voldoen  
om in orde te zijn met de nieuwe energienormen. 
Maak vandaag je (huur)woning in orde. Zo zit je goed voor 2020 en verliest 
je huurwoning geen waarde. 

NIEUWE  
ENERGIENORMEN 
VANAF 2020

 
Waaraan moet uw woning  
voldoen?

1. Dakisolatie verplicht in elke woning

• 15 strafpunten

• zoldervloerisolatie is ook conform

• geldt niet voor daken kleiner dan 2m2

2.  Ramen: enkel glas verboden

•  3 tot 9 strafpunten (resp 1 of meerdere 
ramen met enkel glas)

• vanaf 2023: 9 tot 15 strafpunten

• oud dubbel glas: voorlopig toegelaten

Verbod op enkel glas geldt enkel voor
leefruimten, enkel glas is wel nog toegestaan 
in inkomhal, traphal en gang. 

OPGELET: vanaf 15 strafpunten mag  
je je woning niet meer verhuren 

Sanitair & verwarming

Elektriciteit

Vocht

Geen dakisolatie

Enkel glas

1-15 strafpunten 

3-15 strafpunten  

1-9 strafpunten   

3-9 strafpunten     

15 strafpunten    

Vraag nu je  
PREMIE aan. 

p. 15

Is je woning nog niet helemaal in orde?  
De Energiecentrale adviseert en begeleidt gratis  
je energiezuinige werken.
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‘De Energiecentrale 
heeft iedereen die dat 
wenste individueel 
begeleid. Zo werd 
per situatie bepaald 
wie op welke premies 
recht had.’



IS JOUW HUURWONING  
AL KLAAR VOOR 2020? 
Je staat er niet alleen voor.

Huiseigenaars in Gent kunnen al langer gratis beroep 
doen op de renovatiebegeleiding van de Stad om hun 
huurwoning te vernieuwen of te verbeteren waar nodig. 
Hier gebruik van maken, heeft alleen maar voordelen.

Frédéric kocht vorig 
jaar een huis om het te 
verhuren. Als zelfstandige 
ziet hij dat als een mooie 
aanvulling op zijn latere 
pensioen. 

FRÉDÉRIC: ‘Er was uiteindelijk 
nog redelijk wat werk aan 
de woning. We hebben 
de vloer opnieuw gelegd, 
de ramen vernieuwd en 
nieuwe sanitaire buizen 
gelegd. Het dak laten we 
nog isoleren en er komen 
nog zonnepanelen op.’ 

Frédéric liet een 
renovatiebegeleider 
langskomen en daar heeft 
hij geen seconde spijt van. 
 
‘Je krijgt een full service 
van de begeleiders, zij doen 
bijna alles voor jou: ze 
helpen je bij het aanvragen 
en selecteren van 

offertes bij verschillende 
aannemers, tot bij het 
controleren van de werken. 
Ze weten ook veel meer 
waar je op moet letten 
bij offertes bijvoorbeeld. 
Hun hulp verlicht de 
administratieve berg die 
je er anders ook nog eens 
mag bijnemen.  

Of ik dan zelf niets meer 
heb moeten doen? Foto’s 
nemen met m’n gsm en die 
doorsturen naar aannemers 
(lacht). Ze geven goede 
suggesties en helpen je  
ook kijken vanuit het 
standpunt van een 
verhuurder. Je gaat er niet 
zelf in wonen dus hoef 
je niet te kiezen voor de 
beste kwaliteit maar voor 
voldoende kwaliteit. Want 
je moet je huurprijs ook 
nog kunnen afstemmen op 
de huidige marktprijs.  

Zo laten we ons dak zo  
dik isoleren als de subsidie 
hiervoor vereist, niet 
minder maar ook niet meer.  
We kozen dan weer wel 
voor driedubbele beglazing, 
zo geniet onze huurder niet 
alleen van meer warmte-
comfort maar ook van 
minder lawaaihinder.’

‘Die begeleiding is ook  
een stok achter de deur.  
Zo begin je meteen te 
plannen en stel je het 
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‘Het geeft ook  
een veilig gevoel 
wanneer je weet dat 
de Stad meehelpt 
om je woning te 
renoveren. Het feit dat 
je sowieso met een 
betrouwbare aannemer 
werkt, is zeker mooi 
meegenomen.’



geen maanden uit. Voor 
je het weet is het achter 
de rug en ben je content. 
Het geeft ook een veilig 
gevoel wanneer je weet dat 
de Stad meehelpt om je 
woning te renoveren.  
Het feit dat je sowieso met 
een betrouwbare aannemer 
werkt, is zeker mooi 
meegenomen.’
‘Het kost je niets en  
het is vrijblijvend. Je doet 
er dus uiteindelijk toch 
nog je eigen ding mee. 
Wij volgden heel wat van 
hun tips op. Zij lieten ons 

bijvoorbeeld weten hoeveel 
zonnepanelen je best  
op je dak kan plaatsen.  
We kochten die trouwens 
aan via de groepsaankoop 
getipt door de 
renovatiebegeleider van de 
Stad, meteen ook een pak 
goedkoper!’ 

‘Door zelf te investeren  
in je woning, trek je ook 
huurders aan die hier ook 
oog voor hebben en er 
meestal ook respect voor 
tonen.’ 

‘De huurder is uiteindelijk  
ook gebaat bij een kwalita-
tieve en energiezuinige 
woning. En als verhuurder  
kan je een iets hogere 
huurprijs vragen. Zo krijg je  
een tevreden verhuurder  
én een huurder die er 
misschien lang blijft  
wonen. Een win-winsituatie 
voor beide partijen dus.’

Frédéric renoveerde zijn huurwoning met ondersteuning van de Stad Gent. 
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Twijfel je of je huurwoning in orde is?
Aarzel niet en contacteer de Energiecentrale!  
Mail of bel naar energiecentrale@stad.gent of 09 266 52 00



Het opknappen van je appartement is vaak wat complexer. Sommige 
renovaties moeten collectief aangepakt worden, andere individueel.  
De Energiecentrale kan je ook hierbij ondersteunen. 

Gratis advies en renovatiebegeleiding

VERHUUR JE ÉÉN OF  
MEER APPARTEMENTEN? 

2020-normen gelden ook voor appartementen

 Dakisolatie verplicht  ook als het appartement niet onmiddellijk onder het dak ligt
 
 Enkel glas verboden  in de leefruimten van elk appartement, dit geldt niet voor 

inkom- of trappenhal 

 Begeleiding   bij het overtuigen van mede-eigenaars en 
syndicus en voorbereiden van dossiers 
voor algemene vergadering 

Wegwijs  in energiepremies en energienormen

Gemeenschappelijk Individueel

dak verwarming

collectieve verwarming vloerisolatie

gevelisolatie ramen

soms ook ramen

Deze dienstverlening wordt 
ondersteund door het Europese  
LIFE BE REEL project.

6



GROOTSCHALIGE 
GROEPSRENOVATIE 
aan de Nieuwe Wandeling.

Geert en zijn vrouw Elke zijn eigenaar van een 
appartement in Residentie Lys: een Gentse woontoren 
waar meer dan 300 gezinnen wonen. 

Samen met een aantal 
andere bewoners zette 
Geert een grootse 
verbouwing op touw: 
bij meer dan tachtig 
appartementen worden de 
ramen vervangen.  
De Energiecentrale leidde 
dit project mee in goede 
banen.  
 
Waar is Residentie  
Lys gelegen? 
GEERT: ‘Residentie Lys 
is een gebouw van 310 
appartementen aan de 
Nieuwe Wandeling in Gent. 
Zo’n twee jaar geleden 
hebben wij hier een 
appartementje gekocht.’ 

Wordt er gelet op het 
energieverbruik? 
‘Dat hangt af van bewoner 
tot bewoner. Wat mij wel 
opviel is dat heel wat 

appartementen nog niet 
van dubbel glas waren 
voorzien. Ook dat van 
ons. Op de algemene 
vergadering heb ik daarom 
gepolst of er eventueel 
plannen waren voor een 
groepsaankoop. Dat bleek 
niet het geval. Al was daar 
duidelijk wel een draagvlak 
voor.’  
 
Waarom zijn julie naar de 
Energiecentrale gestapt? 
‘Zelf kende ik de 
Energiecentrale niet, maar 
tijdens een infoavond 
maakte een medebewoner 
ons attent op het bestaan 
ervan. Vanaf dan is de 
Energiecentrale eigenlijk 
altijd betrokken geweest 
bij het renovatieproject: 
van de voorbereiding tot 
de uitvoering.’ 
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Hoe heeft de 
Energiecentrale jullie 
geholpen? 
‘De mensen van de 
Energiecentrale hebben 
alle voorbereidende 
vergaderingen mee 
gevolgd. We kregen hulp 
bij het opstellen van het 
lastenboek, het vergelijken 
van offertes, het selecteren 
van aannemers, uitleg 
bij de verschillende  
premiesystemen, … Een 
ander groot voordeel is 
dat zij als ‘neutrale stem’ 
kunnen optreden bij 
geschillen tussen bewoners 
of met aannemers.

‘De Energiecentrale heeft 
iedereen die dat wenste 
individueel begeleid. Zo 
werd per situatie bepaald 
wie op welke premies recht 
had.’ 

Wat is er verbeterd  
sinds de ingreep? 
‘De werken zijn nog volop 
aan de gang. Bij iemand op 
het 24e zijn de ramen wel al 
vervangen. Zij vertelde me 
dat ze haar appartement 
vorig jaar onmogelijk warm 
kreeg in de wintermaanden.  
 
‘Dit jaar heeft de 
verwarming nog niet 
opgestaan. Dat klinkt  
alvast erg positief.’ 
 
Zouden jullie opnieuw 
met de Energiecentrale 
samenwerken? 
‘Zonder twijfel. Door 
met hen samen te 
werken hebben we 
een betrouwbare en 
professionele aannemer 
gevonden, konden we een 
zeer goede prijs bedingen 
én hebben we geen enkele 
premie gemist.’

V.l.n.r. Saar, Carine en Geert
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Je hebt een huurwoning en moet die renoveren. Of je erft een woning die je wil 
verhuren maar die voldoet niet aan de veiligheids- of comfortnormen. Hoe begin 
je daar nu aan? Welke experten kan je inschakelen om je hierbij te helpen? 
De renovatiebegeleiders van de Stad Gent staan klaar om je persoonlijk te helpen.

Caroline en Bart maken 
deel uit van het team dat 
woonrenovaties begeleidt 
voor de Stad Gent. 

Waarom een 
renovatiebegeleider 
inschakelen? 
BART: ‘Voor elke 
huiseigenaar van een 
woning in Gent is het 
interessant om ons te laten 
langskomen wanneer je 
plannen hebt om je woning 
te renoveren of verbeteren 
naar woonkwaliteit of 
energie toe. Ons advies is 
gratis en vrijblijvend. Je 
doet er daarna dus nog 
mee wat je wil.’ 

CAROLINE: ‘De meeste vragen 
die wij krijgen gaan over 
het vernieuwen van de 
verwarmingsinstallatie 
of elektriciteit, sanitaire 
werken, opstijgend vocht of 
een lekkende dakgoot. De 
zaken waarvoor je trouwens 
ook een premie kan krijgen.’

‘Wij staan in voor 
professionele begeleiding 
van de uit te voeren 
werken. Ons advies is 
neutraal, we zijn volledig 
onafhankelijk. Ons enige 
belang is streven naar 
zo veel mogelijk veilige, 
gezonde en energiezuinige 
woningen in Gent.’

Wat doen jullie precies?
BART: ‘Eerst komen we langs 
voor advies en info. We 
bekijken de woning en 
bespreken de noden, de 
prioriteiten, het budget, of 
er een architect of andere 
expert aan te pas moet 
komen, enzovoort. Veel 
verhuurders zitten met 
vragen of twijfels over wat 
ze eerst zullen aanpakken 
of hebben weinig tijd voor 
het aanvragen van offertes 
of premies bijvoorbeeld.’

 
‘Wie ons inschakelt, 
verlicht dus zijn kopzorgen 
en administratie.’ 
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Graag wat hulp bij  
het aanpakken  
van je huurwoning?

SCHAKEL GRATIS RENOVATIE-
BEGELEIDING VAN DE STAD IN



CAROLINE: ‘Dan starten we 
samen met de eigenaar 
een proces waarbij we 
verschillende stappen 
doorlopen. We helpen 
de eigenaar indien nodig 
bij het kiezen van een 
aannemer. Indien hij er zelf 
geen kent of geschikt vindt, 
kan hij er selecteren uit 
onze aannemerslijst. Dan 
helpen we bij het opvragen 
van offertes en controleren 
we of ze volledig zijn, of de 
prijzen correct zijn, welke 
materialen ze gebruiken, 
enzovoort. Als er een 
aannemer gekozen is en 
de werken starten, volgen 
we die ter plekke op. 
Achteraf controleren we het 
resultaat en of de factuur 
wel overeenstemt met de 
offerte.’ 

Helpen jullie ook bij het 
aanvragen van premies?
CAROLINE: ‘Voor heel wat 
renovaties kan je inderdaad 
een premie aanvragen. 
Het is belangrijk om dat 
goed na te gaan want het 
kan een groot verschil 
maken in je budget. Voor 
een eenvoudige renovatie 

kan je al gauw een bedrag 
van 10.000 à 15.000 euro 
terugbetaald krijgen. Wie 
het bos door de premies 
niet meer ziet, kan voor de 
aanvragen ook onze hulp 
inschakelen.’

BART: ‘Wie zijn huis 
energiezuiniger wil maken, 
kan bij ons ook een 
energielening aanvragen.’

Wie kan zoal bij jullie 
aankloppen? 
BART: ‘Iedereen. Iedereen 
die verbouw- of 
verbeterplannen voor 
zijn huis heeft uiteraard 
(lacht). Onze hulp staat 
los van hoeveel iemand 
verdient. Wij begeleiden 
ook bij álle werken: van 
het vervangen van een 
verliesstroomschakelaar tot 
een totaalrenovatie. We zijn 
er dus voor alle mogelijke 
budgetten, van bescheiden 
tot riant (lacht).’
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‘Wij begeleiden ook bij álle werken:  
van het vervangen van een verliesstroom-
schakelaar tot een totaalrenovatie’

Twijfel je of je huurwoning in orde is?
Aarzel niet en contacteer de Energiecentrale!  
Mail of bel naar energiecentrale@stad.gent of 09 266 52 00
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Renovatiebegeleiders Bart en 
Caroline helpen je je huurwoning 
op orde te zetten.

‘Wie het bos  
door de premies 
niet meer ziet, kan 
voor de aanvragen 
ook onze hulp 
inschakelen.’



IS JOUW WONING 
AL IN ORDE?

Sanitair

Vocht

Elektriciteit

TE HUUR

Goed functionerend 
toilet 

Een comfortabele (huur)woning 
heeft ramen met hoog-
rendementsglas.

OPGELET: 
vanaf 2020 is enkel 
glas verboden

Zorg voor een veilige en energie-efficiënte verwarming: 
label A (of label B bij oude toestellen)

Wasgelegenheid 
met stromend water

Zorg voor voldoende dak- of 
zoldervloerisolatie.

OPGELET: 
tegen 2020 moeten alle 
daken geïsoleerd zijn

Voldoende en veilige 
elektrische installaties

Zorg voor voldoende isolatie en ventilatie

Dakisolatie

Ramen

Verwarming
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MAXIMALE PREMIE (Fluvius + Stad Gent) 

Condensatieketel: 50% factuur, max € 1500 
Hybride ketel:  € 750
Warmtepomp:  tot € 4750

Warmtepompboiler: € 650
Zonneboiler:    tot € 2950

buitengevelisolatie: 25/m2 
spouwmuur:   5/m2

binnengevelisolatie: 20/m2

Dakisolatie € 14/m2

€ 45/m2

€ 11/m2

Hoogrendementsglas

Verwarming

Gevelisolatie

Vloerisolatie

Vochtwerende
werken

PREMIES

Opgelet

Premies vochtwerende werken, elektriciteit, sanitair (inclusief condensatieketel):
onder een bepaalde inkomensgrens. 
Vraag een simulatie op maat bij de Woonwijzer: wonen@stad.gent 

Subsidieaanvragen onder het lopende reglement moeten uiterlijk op 30/09/2019 
ingediend zijn. Bekijk het volledig reglement op www.energiecentrale.gent 

Premies isolatie (dak, gevel, vloer), hoogrendementsglas, verwarming (hybrideketel, 
warmtepomp (boiler), zonneboiler): samen een maximum van € 1000. 
Verhuren aan bepaalde doelgroepen, of huurprijs tot € 512: verhoogde premies 
Vraag een simulatie op maat bij de Energiecentrale: energiecentrale@stad.gent

50% factuur
max  € 1500Sanitair

Elektriciteit
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ZORGELOOS VERHUREN.
Een huis verhuren loopt niet altijd even vlot.  
Ben je al je verhuurdersstress liever in één keer kwijt?  
Laat een professionele verhuurder jouw taken overnemen. 

Verhuur via  
SVK Gent

Je huur wordt elke 
maand stipt betaald, 
geen administratieve last 
en je hebt ook recht op 
verhoogde premies voor 
renovaties

www.sociaalverhuur
kantoor.gent

Verhuur via  
Huuringent vzw

Het stedelijk huurkantoor 
van de Stad Gent garandeert 
een stipte betaling van je 
huur en zorgt voor je woning 
als een goede huisvader. 

www.huuringent.be

Verhuur via  
een immokantoor

Een makelaar in je buurt 
vind je via 

www.cibweb.be

Voor energiezuinige renovaties kan je een voordelige lening krijgen: 
de energielening aan vast rentetarief van 1%.

Je kan tot 15 000 euro lenen en de afbetalingstermijn is maximaal 8 jaar. 

Wil je graag een voorbeeld 
van de afbetaling in de praktijk? 

Bekijk dan de aflossingstabellen op www.energiecentrale.gent 
of vraag een simulatie op maat bij de Energiecentrale.

ENERGIELENING
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Gentse woningen zijn huurwoningen woningen op private huurmarkt
50% 41.000  

kleine 
aanpassingen

nodig

30%   
grondig te
renoveren

17%   

eengezinswoning

Gentse woningmarkt:

52%   
appartement/studio/andere
48%   

VERHUREN 
IN GENT 

TE HUUR

toereikend 
van kwaliteit

53%
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EEN HUURWONING IN GENT IS 
EEN SLIMME INVESTERING
Een woning opkopen en verhuren is een interessante investering, zeker 
in Gent. Maar wie ervan uitgaat dat het ook een makkelijk verdiende bron 
van extra inkomsten is, staat er toch beter even bij stil voor hij eraan begint. 
Want verhuren is een job op zich.

Bart D’Herde is architect, 
voorzitter van de opleiding 
Vastgoed van HoGent, 
vastgoedcoach en technisch 
raadsman bij de rechtbank. 
Hij kan als geen ander 
uitleggen waarom het als 
verhuurder zo belangrijk 
is om te investeren in een 

veilige en gezonde woning 
en om ‘met liefde’ te 
verhuren.

Is een huis verhuren 
nog steeds een goede 
investering? 
BART: ‘Zeker, het is een 
aangename manier om 

je levensstandaard te 
verhogen. Gent heeft een 
gezonde huurmarkt: bijna 
de helft van de woningen 
zijn huurwoningen.  
Er is een nieuwe generatie 
jonge huurders die het 
leven meer zien dan als een 
baksteen alleen. 
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Zij willen geen zorgen rond 
het verbouwen van een 
woning. Maar wie denkt 
dat je kan verhuren zonder 
zorgen, is eraan voor de 
moeite. Er komt heel wat 
administratie bij kijken en 
je moet er ook in willen 
investeren, want je kan 
maar beter zorgen dat je 
huurwoning veilig, gezond 
en energiezuinig is.’

Heb ik er als verhuurder 
zelf voordeel bij om m’n 
huurwoning conform de 
norm te maken?
BART: ‘Zeker weten. Er is 
een gouden regel: als je er 
als verhuurder voor zorgt 
dat je pand in orde staat, 
zal een goede huurder er 
ook proberen zorg voor te 
dragen. Wie als particuliere 
verhuurder vandaag de dag 
z’n woning trouwens niet 
voorziet van het nodige 
comfort (zoals voldoende 
licht, ruimte en hygiëne) zal 
het moeilijk krijgen die nog 
aan een redelijke prijs te 
verhuren met de concurrentie 
van de vele interessante 
nieuwbouwprojecten op 
de markt. En tot slot: als 
de huurder er graag woont, 
blijft hij ook langer. En de 
eeuwige vlot betalende 
huurder, dat is toch de droom 
van elke huisbaas?’

Hoe weet je of je woning 
‘conform de norm’ is?
BART: ‘Je kan objectief 
laten vaststellen dat je 
huurwoning voldoet aan 
de Vlaamse woonnormen 
door een conformiteitsattest 
aan te vragen bij de Stad. Veel 
verhuurders deinzen hiervoor 
terug maar het biedt alleen 
maar voordelen: je weet waar 
je staat en het toont aan dat 
je inspanningen doet om een 
goede verhuurder te zijn. 
Dat kan in je voordeel 
spelen mocht er ooit een 
geschil zijn. Verwerf je het 
attest, dan weet de huurder 
dat de woning voldoet 
aan de veiligheids- en 
kwaliteitsnormen. Vraag 
je het attest bovendien 
zelf niet aan, dan kan het 
gebeuren dat de huurder 
dat doet bij een geschil 
net om te bewijzen dat de 
woning níet conform  
de norm is. De regels voor 
dakisolatie en beglazing 
worden de komende jaren 
ook strenger. Vlaanderen 
verplicht elke eigenaar van 
een woning om tegen 2020 
dak en ramen ‘voldoende’ te 
isoleren. Het niet onder ogen 
willen zien of uitstellen om te 
renoveren heeft dus eigenlijk 
geen zin.’

Zou je de 
renovatiebegeleiding van 
de Stad Gent aanraden 
voor wie zijn huurwoning 
wil renoveren of 
opwaarderen?
BART: ‘Het kan zeker geen 
kwaad om een specialist 
langs te laten komen, 
integendeel. Ze kunnen 
je wijzen op wat je best 
eerst aanpakt, rekening 
houdend met je budget. 
Een buitenstaander ziet 
soms ook meer dan je zelf 
ziet als eigenaar.  
En waarom zou je twijfelen 
als het ook nog eens gratis 
en vrijblijvend is?’



Gratis advies en begeleiding bij het verbeteren van je woning:

WAT KAN DE ENERGIECENTRALE  
VOOR JE DOEN?

Waarmee helpen we je?

Voor isolatie Voor verwarming

Voor nieuwe ramen Voor warm water

Groendak Hernieuwbare energie

Wat bieden we je?

 Oplossing op maat van je woning en je budget:  
persoonlijk stappenplan

Simulatie van energiepremies en energielening

Advies voor en/of tijdens de werken

Zoeken en contacteren van aannemers

Hulp bij opvragen en vergelijken van offertes

Planning en opvolging van de werken

Voor deze werken kan je ook een energielening aan 1% aanvragen.

 premie  premie

 premie  premie

 premie premie
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‘Met premies, gratis advies en begeleiding willen we  
het op orde zetten van je huurhuis zo makkelijk mogelijk maken. 

Zo zit je als verhuurder goed voor 2020 én worden de 
huurwoningen in Gent  energiezuiniger. Win-win. ‘

Tine Heyse: Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid.



Vanaf 2020 gelden de nieuwe  
energienormen voor (huur)huizen: 

• Dakisolatie is verplicht 

• Enkel glas is verboden
 
Lees er alles over in deze editie!

Geen geld
te verliezen
 
Met de hulp van de Energiecentrale  
verliest uw huurwoning geen waarde

VRAAG JE  GRATIS  RENOVATIE- BEGELEIDING  AAN!

energiecentrale@stad.gent

09 266 52 00

stad.gent/verhuren
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