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Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner?

UW WONING 
ZORGELOOS VERHUURD!

UW WONING 
Een sociaal verhuurkantoor in de buurt,



ZORGELOOS VERHUREN

Als eigenaar of verhuurder steekt u veel tijd, energie en kennis in het 
beheer van uw huurwoning. Wilt u dat liever niet (meer) zelf doen, dan 
kan het sociaal verhuurkantoor (SVK) uw pand verhuren. 
U geeft uw werk uit handen aan het SVK, met een gegarandeerd 
rendement voor u.

Het SVK zorgt dan voor:

• de keuze van de huurder en het huurcontract;
• de opmaak van een plaatsbeschrijving en andere 

administratieve handelingen;
• de inning van de huur;
• de brandverzekering;
• de organisatie van eventuele herstellings- en onderhouds-

werkzaamheden voor rekening van de huurder; 
• de begeleiding van de huurder, indien nodig.

Uw woning verhuren aan het SVK heeft vele voordelen. U bent 
zeker van een goed beheer van uw woning in een correcte 
relatie met het SVK.
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HET SVK, EEN IDEALE PARTNER

Het SVK huurt uw woning om ze als hoofdverblijfplaats onder te 
verhuren aan huurders met een laag inkomen. Die onderverhuring 
heeft geen effect op uw relatie met het SVK en ook niet op uw 
huurinkomsten. Het SVK is immers de hoofdhuurder en bijgevolg 
verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen, zoals een stipte 
betaling van de huur.

Het sociaal verhuurkantoor:

• betaalt altijd stipt de huur aan u, ook als de woning niet verhuurd is,
en ook als de huurder niet betaald heeft;

• ziet toe op het onderhoud van de woning en brengt ze in dezelfde
staat op het einde van de overeenkomst, rekening houdend met de 
normale slijtage; 

• volgt nauwgezet de huurdersverplichtingen: 
verzekert de woning tegen brand en andere schade, onderhoudt de 
verwarmingsketel …;

• neemt alle administratieve beslommeringen op;
• zorgt, indien nodig, ook voor de minder aangename contacten met

de huurder zoals uithuiszetting of opvolging wanbetaling.

Als eigenaar loopt u geen risico op lastige (en dure) gerechtelijke 
procedures.

U verhuurt aan het SVK binnen het wettelijke kader van de 
Woninghuurwet. Als eigenaar behoudt u dus alle voordelen en 
zekerheden die zijn opgenomen in de Woninghuurwet. 

Fiscaal voordelig. U wordt belast op het (geïndexeerde) 
kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten als u 
verhuurt aan een SVK.

Door te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor werkt u als 
eigenaar samen met een professionele partner.
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WAT VRAAGT HET SVK EN WAT KRIJGT U IN DE 
PLAATS ?   

Een sociaal verhuurkantoor biedt u als eigenaar stevige voordelen.

• SVK’s vragen geen commissieloon, wel een billijke huurprijs
• fiscale voordelen en mogelijke premies in ruil voor een

woning conform de Vlaamse woonnormen 
(veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit)

• gegarandeerde huuropbrengsten in ruil voor een
huurcontract met redelijke woonzekerheid voor 
de huurder

Deze verhuurformule is te vergelijken met een langetermijninvestering 
zonder risico’s. 

Het kan tevens een oplossing zijn om langdurige leegstand van uw 
woning en de bijbehorende leegstandsheffing te vermijden.
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ALS DE WONING MOET WORDEN OPGEKNAPT ? 

U bezit een woning waaraan aanpassings- of renovatiewerken moeten 
worden uitgevoerd? Ook dan kan een samenwerking met een SVK 
interessant voor u zijn!

De Vlaamse overheid voorziet verschillende premies.
• verbeteringspremie: dit is een premie voor beperkte werken 
(aanpassing elektriciteit, behandeling vocht en dergelijke)
• renovatiepremie: indien werken worden uitgevoerd voor 
minstens € 10.000 kan de eigenaar een premie krijgen die 
30% bedraagt van de totale renovatiekost
• voor de volgende energiebesparende maatregelen -  
plaatsen van een condensatieketel, hoogrendementsglas en 
dakisolatie - is er volledige (100%) subsidiëring

Er is ook nog een belastingvermindering voor verhuurders die werken 
uitvoeren in woningen die ze verhuren aan een SVK en ook sommige 
provincie- en gemeentebesturen bieden extra ondersteuning.

Informeer bij het plaatselijke SVK voor welke premies u als eigenaar in 
aanmerking komt. U vindt de voorwaarden ook op diverse websites, zie 
de achterkant van deze folder. 
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SVK, EEN GEWAARDEERDE PARTNER IN 
HET WOONBELEID

SVK’s zijn geen nieuwigheid op de Vlaamse woningmarkt. Sommige 
SVK’s bestaan al meer dan dertig jaar. 

Sinds 1997 wordt de werking van de Vlaamse sociale 
verhuurkantoren erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse 
overheid. 

Ook lokale besturen (gemeenten en OCMW’s) en verschillende 
provinciebesturen ondersteunen de SVK’s.

SVK’s werken nauw samen met diverse welzijns- en tewerkstel-
lingsinitiatieven in hun buurt of regio.

Vlaanderen telt anno 2009 meer dan vijftig SVK’s die erkend zijn 
door de Vlaamse overheid. U vindt ze terug in de vijf Vlaamse 
provincies. Ze zijn actief in de meeste Vlaamse gemeenten en 
beheren ruim vierduizend woningen, appartementen en studio’s.

Met hun werking vormen de SVK’s een gewaardeerde aanvulling op 
de sociale en de private woningmarkt. 
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HET SVK, OOK UW PARTNER ?

Heeft de SVK-werking uw interesse gewekt? 
Neem dan contact op met een SVK uit uw regio voor meer 
informatie op uw maat. 

Contactgegevens van de erkende SVK’s kan u bekomen op 
onderstaand adres en op www.sociaalverhuurkantoor.be. 
U vindt op de website ook een omschrijving van hun 
werkingsgebieden. 

Is de gemeente waar u een woning wilt verhuren niet opgenomen 
in de lijst, neem dan contact op met het Vlaams Overleg 
Bewonersbelangen vzw. Die vzw bekijkt samen met u welke 
(andere) mogelijkheden er zijn.

Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw (VOB)
Diksmuidelaan 50 – 2600  Berchem
03 366 30 15
info@sociaalverhuurkantoor.be

www.sociaalverhuurkantoor.be
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Meer informatie 

Bent u op zoek naar meer informatie over premies van de Vlaamse overheid, 
de provincies of de gemeenten, dan kunt u surfen naar: 

www.bouwenenwonen.be
www.sociaalverhuurkantoor.be

www.premiezoeker.be
www.energiesparen.be/svk

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij een sociaal verhuurkantoor in uw regio. 
De contactgegevens vindt u op 

www.sociaalverhuurkantoor.be 

of kunt u opvragen bij het
Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw

03 366 30 15 - info@sociaalverhuurkantoor.be

Ook de Vlaamse Infolijn helpt u graag verder, 
elke werkdag van 9 tot 19 uur.

V.
U

.: 
H

ug
o 

B
ee

rs
m

an
s,

 a
dm

in
is

tra
te

ur
-g

en
er

aa
l W

on
en

-V
la

an
de

re
n,

 K
on

in
g 

A
lb

er
t I

I-l
aa

n 
20

 b
us

 7
, 1

00
0 

B
ru

ss
el

 
Fo

to
’s

 : 
W

al
te

r B
us

sc
ho

ts
 | 

La
y-

ou
t :

 M
oh

am
ed

 A
l m

am
ou

n 
(V

la
am

s 
O

ve
rle

g 
B

ew
on

er
sb

el
an

ge
n 

vz
w

) |
 D

ep
ot

nu
m

m
er

 : 
D

/2
00

6/
32

41
/3

03

Samenstelling:
Deze brochure is uitgegeven door het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

in samenwerking met het Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw

Uitgave : maart 2009


