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Wat? 

 
Een sociaal verhuurkantoor (SVK) huurt woningen, appartementen en 
studio’s om deze op haar beurt aan een woningzoekende ingeschreven op 
de wachtlijst door te verhuren.  

 
Voor de eigenaar is het SVK de huurder en draagt hierdoor alle 
verantwoordelijkheden van de huurder.  
 

Voordelen? Als verhuurder steekt u veel tijd, energie en kennis in het beheer van uw 
huurwoning. Wilt u dit liever niet (meer) zelf doen, dan kan het sociaal 
verhuurkantoor (SVK) instaan voor de verhuring van uw pand. De 
voordelen van verhuring aan een SVK: 

 

 De huur wordt altijd en stipt betaalt door het SVK. Ook als de 
woning niet verhuurd is, ook als de onderhuurder niet betaald 
heeft.  

 

 Het SVK ziet toe op het onderhoud van de woning  

 

 Het SVK volgt de huurdersverplichtingen op: het verzekert de 
woning tegen brand en andere schade, onderhoudt de 
verwarmingsketel, … 

 

 Alle administratieve beslommeringen worden opgenomen door het 
SVK: het zoekt een onderhuurder, maakt de huurcontracten op, 
zorgt voor een plaatsbeschrijving, … 

 

 Het SVK zorgt, indien dit nodig blijkt, de begeleiding van de huurder 
op zich.  

 

Een sociaal verhuurkantoor biedt u als eigenaar stevige voordelen. In ruil 
hiervoor vraagt het SVK:  

 een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs 
 

 een woning conform de Vlaamse kwaliteitsnormen (veiligheid, 
gezondheid, woningkwaliteit) 

 

 een huurcontract met een redelijke woonzekerheid voor de 
huurder 
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Premies? Wie een woning verhuurt aan een SVK en die wil renoveren, kan 
aanspraak maken op heel wat premies en voordelen.  

 
Fiscale voordelen 

U komt in aanmerking voor het verlaagd tarief op de onroerende 
voorheffing voor verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor. De 
vermindering wordt automatisch aangevraagd door het svk. 

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een verminderd tarief voor de 
registratiebelasting (verkooprecht) krijgen bij de aankoop van een woning 
die bestemd is voor sociale verhuur. 

Premies voor renovatie 

Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunt u in aanmerking komen 
voor de aanpassingspremie (voor aanpassingswerken voor 65-plussers). 

Tot en met 30 juni 2022 kon u als verhuurder nog de renovatiepremie 
(voor woningen van minstens 30 jaar oud) en de huur-en-isolatiepremie 
(voor dakisolatie, muurisolatie en/of hoogrendementsglas) aanvragen. 
Vanaf 1 oktober 2022 kunt in aanmerking komen voor Mijn 
VerbouwPremie. 

Tot en met 31 december 2018 was er nog een belastingvermindering voor 
verhuurders bij renovatiewerken aan woning verhuurd aan svk. Enkel 
uitgaven gedaan uiterlijk op 31 december 2018 kunnen in aanmerking 
genomen worden. Wie nog in aanmerking komt, kan gedurende een 
periode van 9 jaar van de vermindering genieten, voor zover aan alle 
voorwaarden voldaan is. 

Verlaagd BTW tarief bij nieuwbouw 

Als de huurwoning een nieuwbouw is en u die woning voor minstens 15 
jaar verhuurt aan een svk, hebt u recht op een verlaagd btw-tarief van 
12% (in de plaats van 21%) 

Provinciale steun 

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant stelt een renteloze lening ter 
beschikking voor renovatiewerken. Het SVK kan de lening terugbetalen 
tijdens de contractperiode van het pand met de eigenaar-verhuurder 

https://www.vlaanderen.be/verminderd-tarief-van-de-onroerende-voorheffing-voor-sociale-huisvesting
https://www.vlaanderen.be/verminderd-tarief-van-de-onroerende-voorheffing-voor-sociale-huisvesting
https://www.vlaanderen.be/het-verkooprecht-bij-de-aankoop-van-een-woning-voor-sociale-verhuur
https://www.vlaanderen.be/het-verkooprecht-bij-de-aankoop-van-een-woning-voor-sociale-verhuur
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-aanpassingspremie
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie
https://www.vlaanderen.be/belastingvermindering-voor-verhuurders-die-renoveren-en-hun-woning-verhuren-aan-een-sociaal-verhuurkantoor
https://www.vlaanderen.be/belastingvermindering-voor-verhuurders-die-renoveren-en-hun-woning-verhuren-aan-een-sociaal-verhuurkantoor
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Meer info? 

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de Woonwinkel Zennevallei 
of bij een sociaal verhuurkantoor in de regio. 
 

 

Op het grondgebied van Halle en Sint-Pieters-Leeuw is SVK Zuidkant 
actief. Op het grondgebied van Beersel is SVK Webra actief. 

 

SVK ZUIDKANT 

 

 Molenborre 26/01 
1500 Halle 

 
 02/363 10 50  

www.svkzuidkant.be 
 

Werkingsgebied : Halle, Pepingen, 
Sint-Pieters-Leeuw en Gooik 

 
Openingsuren:  

Uitsluitend op afspraak 
Telefonische bereikbaarheid elke 

werkdag van 9u tot 12u30 
        
 

 
 
 

SVK WEBRA 

 

Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse 
 

02/451 24 90 
www.webra.be 

 
Werkingsgebied: Affligem, Asse, 
Beersel, Bertem, Bever, Dilbeek, 
Drogenbos, Galmaarden, 
Grimbergen,  Herne, Hoeilaart, 
Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-
op-den-bos, Kortenberg, Kraainem, 
Lennik, Liedekerke, Linkebeek, 
Londerzeel, Machelen, Meise, 
Merchtem, Opwijk, Overijse, 
Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, 
Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, 
Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-
Oppem, Zaventem en Zemst 
 

Openingsuren: 
Enkel op afspraak 

 
Telefonisch bereikbaar elke werkdag 
van 10u tot 12u en 13u30 tot 15u30 

 

 
 

 

http://www.svkzuidkant.be/
http://www.webra.be/

