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Wooninfopunt

ZieZo BROCHURE
Nieuwe versie!

Overzicht van herstellings- en onderhoudsregels voor de woning.

Het agentschap Wonen-Vlaanderen heeft een eengemaakte en herwerkte versie van

de ZieZo-brochure uitgebracht. Het boekje kent nog steeds zijn typische opmaak,

maar kan voortaan worden gebruikt voor private en sociale huur.

De ZieZo-brochure biedt een overzicht van de regels die huurders en verhuurders

moeten naleven bij het begin van en tijdens de huurovereenkomst. Daarnaast bevat

de brochure een opsomming van de verschillende herstellingswerken waarvoor de

verhuurder en huurder moeten instaan. Ten slotte kan er ook een overzicht van de

verplichte onderhoudswerken en een aantal onderhoudstips voor de huurder worden

teruggevonden. 

DE VLAAMSE HUURDERSBOND
Gratis advies voor huurders

Indien je contact neemt met de Huurdersbond volstaat het te melden dat je huurder

bent met domicilie in Affligem, Liedekerke, Ternat of Roosdaal. Je krijgt een

lidnummer toegewezen, en kan vervolgens een dossier laten opmaken en advies

inwinnen. Eens je lid bent ontvang je ook het 3-maandelijks huurdersblad (per mail

of post). Doordat de gemeente zich als collectief lid heeft aangesloten bij de

Huurdersbond Vlaams-Brabant is jouw lidmaatschap gratis.

De Huurdersbond geeft juridisch huuradvies aan private en sociale huurders, en

informeert ze over hun rechten en plichten als huurder. Je kan bij de Huurdersbond

terecht voor vragen over je contract, opzeg, waarborg, herstellingen, indexatie enz.,

maar ook voor het opstellen van aangetekende brieven. Ze bekijken samen met jou

het probleem en bieden oplossingen aan.

Download de ZieZo-brochure hier !

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/9de4cb86ff40/september-2021#wooninfopunt
https://mailchi.mp/9de4cb86ff40/september-2021#wooninfopunt
https://mailchi.mp/9de4cb86ff40/september-2021#wooninfopunt
https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/ziezo_brochure_2021_5.pdf
https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/ziezo_brochure_2021_5.pdf
http://eepurl.com/dsnrb9
https://us12.campaign-archive.com/home/?u=b2f5b0fe3bdc93bf2939fab1c&id=424aafb4d0
javascript:;


ZORGWONEN

Zorgwonen is het creëren van één kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande

hoofdzakelijk vergunde woning, zodat maximaal twee oudere (65+) of

hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent.

Er zijn drie situaties waarin zorgwonen gemeld (geen vergunningsplicht) kan

worden:

1. Zorgwonen binnen het bestaande bouwvolume van de hoofdzakelijk

vergunde woning

Voorwaarden ondergeschikte wooneenheid:

•    één fysiek geheel met hoofdwooneenheid  

•    bruto vloeroppervlakte: maximum 1/3de van de volledige woning (gedeelde

ruimten niet meegerekend)

2. Zorgwonen in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw

(NIEUW vanaf 16/8/2021)

Voorwaarden ondergeschikte wooneenheid:

•    bruto vloeroppervlakte: maximaal 50m²

•    enkel bijkomende verharding voor strikt noodzakelijke toegang

•    nutsvoorzieningen takken aan op bestaande nutsvoorzieningen van

hoofdwooneenheid

•    afvoer afvalwater sluit aan op bestaande waterafvoer van hoofdwooneenheid

3. Zorgwonen in een tijdelijke, verplaatsbare constructie (NIEUW vanaf

16/8/2021)

Voorwaarden tijdelijke, verplaatsbare constructie:

•    geplaatst binnen straal van 30m van de hoofdwooneenheid (op hetzelfde of

aanpalend perceel)

•    plaatsing (al dan niet vrijstaand): in de zijtuin tot op 3m van de perceelsgrenzen,

in de achtertuin tot op 1m van de perceelsgrenzen, tegen een bestaande

scheidingsmuur op de perceelsgrens

•    hoogte: maximaal 3,5m

Openingsuren en contactgegevens adviespunten : klik hier !
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•    bruto vloeroppervlakte: maximaal 50m²

•    enkel bijkomende verharding voor strikt noodzakelijke toegang

•    geen ontbossing, wijziging van het reliëf van de bodem, niet in een

overstromingsgebied of ruimtelijk kwetsbaar gebied

•    nutsvoorzieningen takken aan op bestaande nutsvoorzieningen van

hoofdwooneenheid

•    afvoer afvalwater sluit aan op bestaande waterafvoer van hoofdwooneenheid

•    duur plaatsing: maximale totale duur van 3 jaar per hoofdwooneenheid (één

verlenging van maximaal 3 jaar mogelijk via nieuwe melding)

•    tijdelijke, verplaatsbare constructie en hiervoor aangelegde strikt noodzakelijke

toegang te verwijderen binnen drie maanden na beëindigen van de zorgsituatie

Hoe melden?

Via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) kan u de zorgwoning (en daarna

de beëindiging) melden.

Beëindiging van de zorgsituatie

Het beëindigen van de zorgsituatie is ook altijd meldingsplichtig.

Om de inwoners uitgebreid te informeren organiseert de ILV een infoavond

op dinsdag 23 november 2021 om 19u in het GC Warande te Liedekerke.

Inschrijven is verplicht!

Stuur een mailtje met jouw gegevens naar
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het wooninfopunt van jouw gemeente :

wonen@affligem.be -  wonen@liedekerke.be

wonen@roosdaal.be -  wonen@ternat.be

Nieuw!

Digitale aanvraag van
de Vlaamse
Renovatiepremie

Je kan vanaf nu de renovatiepremie
digitaal aanvragen via het loket: 
https://formulieren-
wonen.vlaanderen.be/

Aanvragen op papier zijn ook nog
steeds mogelijk.
Ga hiervoor naar
'Hoe de Vlaamse renovatiepremie
aanvragen'

Download de brochure hier !
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In Liedekerke, Roosdaal en Ternat is het verplicht conformiteitsattest voor nieuwe

verhuringen vanaf 1 januari 2022. Voor de bestaande huurovereenkomsten is de

datum van de verplichting afhankelijk van het bouwjaar van de huurwoning.

Meer info via de gemeentelijke website :

Liedekerke - Roosdaal - Ternat

Om de inwoners uitgebreid te informeren organiseren

de gemeenten Roosdaal en Liedekerke een infoavond :

in ROOSDAAL op woensdag 8 september 2021 om 19u30 in het gemeentehuis

Verplicht inschrijven via de gemeentelijke website (klik hieronder) of stuur een

mailtje met jouw gegevens naar wonen@roosdaal.be

in LIEDEKERKE op dinsdag 28 september 2021 om 19u in GC Warande

Verplicht inschrijven via de gemeentelijke website (klik hieronder) of stuur een

mailtje met jouw gegevens naar wonen@liedekerke.be

Schrijf in voor Roosdaal !

Schrijf in voor Liedekerke !
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GERUST VERHUREN VIA
EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle

woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor

een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen.

SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Verhuren via een SVK brengt tal van voordelen met zich mee:

-    Gegarandeerde huurinkomsten

-    Stipte betaling van de huur

-    Geen risico op langdurige en dure gerechtelijke procedures

-    Volledig administratief beheer

-    Opmaak plaatsbeschrijving door een onafhankelijke expert

-    Geen kosten of commissie voor het zoeken van een huurder

-    Vermijden van leegstand en leegstandsbelasting

-    Het SVK zorgt voor de brandverzekering (huur en onderhuur)

-    Onderhoud en herstellingen ten laste van de huurder worden uitgevoerd door het

SVK

-    Verantwoordelijkheid van het SVK om uw woning aan het einde van het contract

in de oorspronkelijke staat terug te geven (uitgezonderd normale slijtage)

-    Een verlaagd tarief onroerende voorheffing (2,54% i.p.v. 3,97%)

-    Een verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw voor verhuring van minstens 15 jaar (12%

i.p.v. 21%)

-    Verlaagde registratierechten voor wie een woning koopt (7% i.p.v. 10%)

-    Als u uw woning wilt verbouwen of renoveren om nadien te verhuren aan een

SVK, heeft u mogelijk recht op één of meerdere premies

-    Gunstige regeling in de personenbelasting (belasting op geïndexeerde kadastraal

inkomen)

Wat verwacht het SVK van u?

-    Een betaalbare, redelijke huurprijs

-    Een huurcontract voor minstens 9 jaar (opzeg blijft mogelijk)

-    Een woning die voldoet aan de woningkwaliteitsnormen (conformiteitsattest)

Meer informatie over het sociaal verhuurkantoor in jouw gemeente ?

Voor de gemeenten Affligem, Liedekerke en Roosdaal

kan je terecht bij :

SVK Webra

Brusselsesteenweg 191 - 1730 Asse

Voor de gemeente Ternat

kan je terecht bij:

RSVK DE WOONKOEPEL
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Bosstraat 84 - 1702 Dilbeek

HET WOONINFOPUNT

Bij het wooninfopunt kunnen inwoners bij de woonconsulent terecht met al hun

vragen of problemen inzake wonen.

INFORMATIE EN ADVIES OVER VOLGENDE ONDERWERPEN

•    premies en fiscale voordelen

•    duurzaam en energiezuinig wonen / renoveren

•    levenslang wonen en aanpassingen aan woningen

•    zorgwonen

•    leegstaande woningen

•    huren / verhuren

•    sociale woningen en leningen

•    kwaliteits- en veiligheidsproblemen aan de woning

•    huurdiscrimatie

Waar kan je terecht?

Affligem :

Nathalie Meert - wonen@affligem.be - 053 64 00 16

Liedekerke :

Kathleen Gielen - wonen@liedekerke.be - 053 64 55 17

Roosdaal :

Nele Baes - wonen@roosdaal.be -054 89 13 36

Ternat :

Katrien Geeraerts - wonen@ternat.be - 02 568 15 99 (ma-di-wo) -

02 451 45 89 (do)
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