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NIEUWE COLLEGA'S

We namen afscheid van coördinator Elke Deleu
en willen haar bedanken voor haar inzet de voorbije jaren! 

De ILV stelt je graag voor aan Nele Baes en Sara Willems.
Nele is de woonconsulent in de gemeente Roosdaal, 

Sara is de nieuwe coördinator van de ILV.



V.l.n.r.: Kathleen Gielen (woonconsulent Liedekerke), Sara Willems (coördinator), Nathalie Meert 

(woonconsulent Affligem), Katrien Geeraerts ((woonconsulent Ternat), Nele Baes (woonconsulent 

Roosdaal). 

MELDPUNT WOONPROBLEMEN

Via het ‘meldpunt woonproblemen’ kan je bij het Wooninfopunt van jouw gemeente een 

melding maken over huurproblemen en woningkwaliteitsproblemen.

Huurproblemen

Het Wooninfopunt staat zowel huurders als verhuurders, op de private en sociale 

huurmarkt, bij.

Ben je op de huurmarkt gediscrimineerd, of ben je getuige van discriminatie? De 

woonconsulent zal je informeren over jouw mogelijkheden en je, indien gewenst, 

ondersteunen bij het melden van de discriminatie bij Unia, het Interfederaal 

Gelijkekansencentrum.

Woningkwaliteit

Omdat iedereen recht heeft op een goede woning, moet iedere woning in Vlaanderen 

voldoen aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen: basiscomfort bieden, veilig en gezond 

zijn.

VLAAMS ENERGIE- & KLIMAATAGENTSCHAP
NU IS HÉT MOMENT OM TE RENOVEREN.

Nu. Nu is het moment om te renoveren, of beter reNUveren. Wie vanaf dit jaar 
eigenaar wordt van een woning kan tot 60.000 euro renteloos lenen voor een 
grondige renovatie. Daarbovenop kan iedereen een EPC-labelpremie tot 5000 euro 



aanvragen om een woning met een slechte energieprestatie op te lappen.  De 
Vlaamse overheid wil namelijk een versnelling hoger schakelen in het bouwen en 
verbouwen van energiezuinige woningen in Vlaanderen.

Bij energiezuinige gebouwen wint namelijk iedereen: de eigenaars, de bouwsector 
en het klimaat. Deze premies maken het verschil om je renovatie meer betaalbaar 
te maken.

Maak jouw woning energiezuiniger en geniet naast het renteloze renovatiekrediet 
en de EPC-labelpremie ook van talloze andere steunmaatregelen.  

ENERGIEHUIS 3WPLUS LANCEERT MAANDELIJKSE 
NIEUWSBRIEF

Energiehuis 3Wplus stuurt voortaan aan het einde van iedere maand een digitale 

nieuwsbrief uit om de inwoners van Halle-Vilvoorde op de hoogte te houden van 

veranderingen in het energielandschap. Dat kan gaan over nieuwe/verhoogde premies en 

subsidies, aangepaste wetgeving, tips over duurzaam wonen, projecten waar burgers aan 

kunnen deelnemen, … 

ALLE ENERGIEPREMIES VOOR 2021 IN BROCHURE

Ook dit jaar kan je premies en leningen aanvragen voor het uitvoeren van 

energiebesparende maatregelen. Het VEKA brengt ze samen in een handig overzicht.

Het is de ambitie van de Vlaamse overheid dat iedere woning tegen 2050 energiezuinig is 

en het energielabel A behaalt. Om mensen te ondersteunen en aan te moedigen bij het 

nemen van energiebesparende maatregelen, bestaan er tal van leningen en 

energiepremies. Die zijn van toepassing voor het laten plaatsen van onder meer 

dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing, een zonneboiler en een 

warmtepomp. Door het ruime aanbod aan premies en energieleningen is het niet altijd 

gemakkelijk om het overzicht te bewaren. Daarom heeft het Vlaams Energie- en 

Klimaatagentschap (VEKA) een handige premiebrochure uitgewerkt. In de brochure wordt 

per onderdeel van de woning weergegeven welke premie er bestaat.

Meer informatie en cases over het renteloze renovatiekrediet en de 
EPC-labelpremie vind je hier

Inschrijven voor de nieuwsbrief van 3Wplus



WONEN DOE JE NIET OP GOED GELUK
CHECK DE WONINGKWALITEITSNORMEN

Eind vorig jaar heeft de Vlaamse overheid een grootschalige campagne over de 

woningkwaliteitsnormen gelanceerd zodat huurders, verhuurders en eigenaars er met 

vertrouwd mee geraken. De wet zegt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. 

Elke woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal minimumnormen op het 

vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Het gaat vooral over essentiële zaken 

zoals stabiliteit, brandveiligheid, de veiligheid van de technische installaties en voldoende 

verluchting en verlichting. Die woningkwaliteitsnormen liggen sedert 1 januari 2021 vast in 

de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Een woning die aan de kwaliteitsnormen voldoet biedt aan de bewoner de zekerheid dat 

de woning veilig en gezond is en dat ze geschikt is voor bewoning. Als een huurwoning 

voldoet aan de woningkwaliteitsnormen, kan de gemeente een conformiteitsattest voor de 

woning afleveren. In bepaalde gevallen kan ook Wonen-Vlaanderen een 

conformiteitsattest afleveren.

Sedert 1 januari 2020 moeten alle Vlaamse woningen voorzien zijn van voldoende 

rookmelders. Het is aan te raden om rookmelders te plaatsen in elke ruimte waar je 

doorheen moet op weg van de slaapkamer naar buiten (de kortste vluchtweg). Kelders en 

zolders die rechtstreeks toegankelijk zijn of waarin een technische installatie staat moeten 

minstens één rookmelder hebben. Voor een woning zonder rookmelders kan geen 

conformiteitsattest afgeleverd worden.

Download hier de brochure



VERPLICHT CONFORMITEITSATTEST VOOR 
HUURWONINGEN IN LIEDEKERKE, ROOSDAAL EN 
TERNAT

Elke woning die wordt verhuurd of te huur wordt gesteld, als hoofdverblijfplaats, zal 

moeten beschikken over een conformiteitsattest. Hierdoor heeft de verhuurder een bewijs 

dat zijn woning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen en weet de huurder dat hij een 

geschikte woning huurt.

Deze verplichting geldt voor bestaande huurovereenkomsten en nieuwe verhuringen.

Voor de bestaande huurovereenkomsten wordt de verplichting gefaseerd, op basis van 

het bouwjaar, ingevoerd. De oudste woningen komen eerst aan bod. Het 

conformiteitsattest moet voor de datum van verplichting aanwezig zijn. De bouwjaren per 

datum van verplichting vind je in de tabel hieronder. Opgelet, deze zijn verschillend per 

gemeente!

Datum 
verplichting

Bouwjaar

LIEDEKERKE ROOSDAAL TERNAT

1 januari 2022 1930 en vroeger / /

1 januari 2023 1931 tot 1950 1874 en vroeger 1899 en vroeger

1 januari 2024 1951 tot 1970 1875 tot 1918 1900 tot 1918

1 januari 2025 1971 tot 1985 1919 tot 1930 1919 tot 1935

1 januari 2026 1986 tot 2000 1931 tot 1951 1936 tot 1950

1 januari 2027 2001 tot 2012 1952 tot 1962 1951 tot 1960

1 januari 2028 / 1963 tot 1975 1961 tot 1970

1 januari 2029 / 1976 tot 1999 1971 tot 1979

1 januari 2030 / 2000 tot 2015 1980 tot 1989

1 januari 2031 / / 1990 tot 1999

1 januari 2032 / / 2000 tot 2008

1 januari 2033 / / 2009 tot 2018

In de 3 gemeenten moet er vanaf 1 januari 2022 een conformiteitsattest aanwezig zijn bij 

elke nieuwe te huur stelling.

Alle info vind je via de gemeentelijke website (Liedekerke  –  Roosdaal  –  Ternat).  

FLUVIUS : PREMIES 2021?
DIT MOET JE WETEN

VERDUBBELING PREMIE BUITENMUURISOLATIE EN BEGLAZING

Vanaf 2021 stijgt de premie voor het plaatsen van hoogrendementsglas naar 16 euro per 

vierkante meter. Voor het plaatsen van buitenmuurisolatie aan de buitenzijde krijg je vanaf 

Alles wat je moet weten over de minimale woningkwaliteitsnormen In 
een handige brochure 



2021 een premiebedrag van 30 euro per vierkante meter. De premies voor 

buitenmuurisolatie aan de binnenzijde (15 euro per vierkante meter) en spouwmuurisolatie 

(5 euro per vierkante meter) blijven gelijk.

UW WONING ENERGIEZUINIG EN ASBESTVEILIG MAKEN?

Wil je het dak of de buitengevel van je woning isoleren én meteen ook asbestveilig maken, 

dan kan je vanaf 2021 via Fluvius een extra premie aanvragen. Bovenop de bestaande 

premie voor het aanbrengen van dak- of gevelisolatie, is er extra ondersteuning als je 

meteen ook de asbestleien, het asbesthoudend onderdak of de asbesthoudende 

gevelbekleding laat verwijderen. De extra premie bedraagt 8 euro per vierkante meter. De 

werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een bevoegde aannemer.

WEETJE VOOR DE KLUSSERS

Je ontvangt niet langer een premie voor dak- of zoldervloerisolatie die zelf aangebracht 

werd, maar enkel nog wanneer de isolatie werd geplaatst door een aannemer.

ER ZIJN OOK TWEE NIEUWE PREMIES

Premie voor zonnepanelen: Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen laat plaatsen, 

komt in aanmerking voor een eenmalige premie van netbeheerder Fluvius. De premie is er 

enkel voor kleine installaties met een omvormervermogen van maximaal 10 kVA. 

Daarnaast moeten de zonnepanelen geplaatst worden op het dak van een gebouw door 

een gecertificeerde installateur. De premie is niet van toepassing voor woningen 

aangesloten op het distributienet na 31 december 2013. Het premiebedrag is afhankelijk 

van het vermogen en is begrensd tot 40 procent van de investeringskosten met een 

maximum van 1500 euro (indienstname in 2021). De premie loopt tot eind 2024, maar het 

premiebedrag zal jaarlijks dalen.   

EPC-labelpremie: De EPC-labelpremie wordt toegekend voor de grondige energetische 

renovatie van een woning of wooneenheid/appartement, die aangetoond kan worden door 

de verbetering van het energielabel. De premie bedraagt 2.500 tot 5.000 euro voor een 

woning en 2.500 tot 3.750 euro voor een appartement, dit is afhankelijk van het 

energielabel voor en na de renovatiewerken.

TERUGDRAAIENDE TELLER ZONNEPANELEN 
VERDWIJNT :
ANTWOORD OP 5 VEELGESTELDE VRAGEN

Het voordelige systeem van de terugdraaiende teller voor zonnepanelen verdwijnt na 
de vernietiging ervan door het Grondwettelijk Hof. Een beslissing met verregaande 
gevolgen die veel vragen opwerpt. Energiehuis 3Wplus beantwoordt ze.

Wat heeft het Grondwettelijk Hof precies beslist?
Normaal gezien zou al wie vóór eind 2020 zonnepanelen plaatste, nog maximaal 15 
jaar kunnen genieten van het systeem van de terugdraaiende teller. Op momenten 
dat je meer stroom opwekte dan je verbruikte, ging de teller achteruit en bouwde je 
een soort reserve op. Door de beslissing van het Grondwettelijk Hof verdwijnt die 
regeling. De beslissing geldt niet met terugwerkende kracht. Je zal dus niet moeten 
betalen voor de voordelen die je in het verleden kreeg.

Ik heb al een digitale meter. Wat zijn voor mij de gevolgen?
Heb je een digitale meter met behoud van de terugdraaiende teller, dan zal je op 
korte termijn onder het nieuwe systeem vallen. Het zal vanaf dan vooral belangrijk 
zijn om stroom te gebruiken op het moment dat ze opgewekt wordt, dus als de zon 

Meer info



schijnt. Het prosumententarief zal je niet meer moeten betalen.

Ik heb nog een terugdraaiende teller staan. Wat zijn voor mij de gevolgen?
De beslissing van het Grondwettelijk Hof zorgt er niet voor dat je analoge teller niet 
meer terugdraait. Op termijn moet wel iedereen een digitale meter laten plaatsen, en 
dan ben ook jij je voordeel kwijt. De installatie van een digitale meter door Fluvius 
kan je niet weigeren. Vanaf het moment dat je een digitale teller hebt, zal je wel het 
prosumententarief niet meer hoeven betalen.

Ik heb bewust nog in 2020 zonnepanelen laten plaatsen. Krijg ik een financiële 
compensatie?
Er komt een financiële compensatie voor wie zijn investering tot op heden nog 
onvoldoende kon terugverdienen. Wie nog geen digitale meter heeft, kan nog van de 
voordelen van de terugdraaiende teller genieten en heeft pas recht op compensatie 
als een digitale meter wordt geplaatst.

Ik wil in 2021 zonnepanelen laten plaatsen. Heeft deze beslissing invloed voor 
mij?
Neen. De beslissing heeft enkel gevolgen voor wie voor 31 december 2020 
zonnepanelen liet plaatsen. Als je er in 2021 laat installeren, maak je aanspraak op 
een subsidie tot 1500 euro. Meer info over deze premie vind je hier.

PROVINCIALE GROEPSAANKOPEN VERANDEREN 
VAN NAAM
EN WORDEN ENERGIEK WONEN

Ben je op zoek naar een kwaliteitsvolle aannemer om jouw woning energiezuiniger 
en comfortabeler te maken? Kom via EnergiekWonen.be in contact met een lokale 
vakman actief in jouw gemeente.

Heb je beslist dat je je woning energiezuiniger en comfortabeler wil maken, dan moet je op 

zoek naar een aannemer. Maar welke aannemer moet je nu kiezen uit dat ruime aanbod? 

Inwoners van Vlaams-Brabant kunnen alvast kiezen voor een lokale vakman via het 

initiatief Energiek Wonen, de opvolger van de provinciale groepsaankopen. Via de website 

EnergiekWonen.be kan je in contact worden gebracht met aannemers uit jouw buurt voor 

het plaatsen van isolatie of nieuwe ramen of voor de installatie van zonnepanelen of een 

warmtepomp. Al de aannemers werden kwaliteitsvol en betrouwbaar bevonden na een 

grondige screening door het Energiehuis 3Wplus, Energiehuis IGO en Klimaatpunt 

Pajottenland & Zennevallei.

Via een online inschrijfformulier is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. Binnen tien 

werkdagen neemt de geselecteerde aannemer/installateur contact op voor een afspraak. 

Nog eens tien dagen na het bezoek ter plaatse volgt er een prijsofferte, die gratis en 

vrijblijvend is. Pas door het ondertekenen van de offerte, ga je op het aanbod in.

Meer info via de website van het Vlaams Energie- en 
Klimaatagentschap

Een kwaliteitsvolle aannemer uit je buurt vind je hier
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