
Jong gezin zkt.  
knus huis met tuin

Burgerlijke staat: ongehuwd, samenwonend
Kinderen: Arthur en Louis, 2 jaar
Gezamelijk inkomen/maand: € 3.671,12 netto
Spaarpotje: € 25.000
Huidige spaarinspanningen/maand: € 250
Huidige huur: € 600/maand 

Dromen van: de aankoop van een knus huis met  
een tuin, 4 slaapkamers en genoeg plaats voor  
2 volwassenen en 3 opgroeiende kinderen, want 
Kaat en Sven dromen nog van een derde kindje. 

Sven (32) is verpleger op een kinderafdeling 
en Kaat (31) werkt als ergotherapeut.

De AXA Bankagent:

“ Wacht niet tot u uw droomhuis 
gevonden hebt, om met ‘de 
bank’ te gaan praten. Op basis 
van uw inkomen, uw gezins- 
en professionele situatie en 
ambities kunnen we al een 
bepaalde budgetgrootte opgeven. 
Handig weetje bij de zoektocht 
naar een woning.”

Sven en Kaat:

Rekening houdend met 
ons inkomen en wat 
financiële hulp van onze 
ouders, hoe ver kunnen 
wij met onze centen 
springen? 

De architect:

“ Hebt u een interessante woning 
gezien die wat renovatie vereist, 
vraag dan een architect om een 
bezoek aan het huis te brengen. 
Met zo’n eenmalige opdracht 
kan hij u vertellen of het huis zijn 
prijs waard is, welke renovaties 
er onmiddellijk moeten gebeuren 
en welke ingrepen eventueel later 
kunnen. Op basis daarvan kan de 
architect een ruwe schatting van de 
kosten maken. Met die gegevens 
kunt u terug naar de bank om een 
finale berekening van de lening en 
de aflossingen te maken.”

Sven en Kaat:

We hebben een leuk huis 
gezien, maar er is werk 
aan. Hoe weten we of het 
de renovatie waard is?

Energiepremies zo goed 
als ongewijzigd
Na de grondige premiehervorming begin 2017 blij-
ven de energiepremies voor 2018 bijna identiek als 
die in 2017. Er is één belangrijke wijziging: de pre-
mie voor het na-isoleren van een spouwmuur daalt 
van 6 euro per m² naar 5 euro per m² voor eind-
facturen vanaf 2018. Alle andere energiepremies 
blijven ongewijzigd.

TIP 1  Totaalrenovatiebonus
 Wie investeert in drie of meer energiebe-
sparende maatregelen, kan rekenen op een 
bonus. Bij drie maatregelen gaat het om 
1.250 euro, bij vier maatregelen komt daar 
500 euro bovenop en bij vijf tot zeven maatre-
gelen telkens nog eens 1.000 euro. De voor-
waarden zijn raadpleegbaar via www.energie
sparen.be/totaalrenovatiebonus.

TIP 2  Energielening
 Met een energielening kunt u werken finan-
cieren waardoor u energie zult besparen in 
uw (nieuwbouw)woning. Sinds 1 oktober 
2017 bedraagt het maximale uitleenbedrag 
15.000 euro. Dit bedrag moet worden terug-
betaald over een periode van 8 jaar. De intrest 
bedraagt 2%. Nog tot eind 2018 kan een ener-
gielening worden afgesloten. De aanvraag 
gebeurt via het energiehuis bij de gemeente.

  Bent u op zoek naar een 
AXA Bankagent in uw buurt?

Surf naar: www.axabank.be/kantoren

  Meer info over premies?  
Voor Vlaanderen: 

 www.wonenvlaanderen.be
 www.vlaanderen.be
 www.energiesparen.be
 www.premiezoeker.be

 Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
 www.leefmilieu.brussels

 en bij de netbeheerders. 
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Hebt u een renovatie voor de boeg? Pak de 
verbouwing dan grondig en doordacht aan. 
Alleen zo profiteert u nadien van een lagere 
energiefactuur, een hoger wooncomfort en 
een hogere waarde voor uw woning. Om uw 
renovatie tot het beste resultaat te brengen, 
moet u daken, buitenmuren en vloeren isoleren 
en isolerende ramen en deuren en poorten 
voorzien. Volgend vijfstappenplan brengt raad.

01 DakisolatieStap

Het dak is de grootste verliespost. Dat pakt u dus 
best eerst aan. Zo bespaart u al makkelijk dertig 
procent energie per jaar. 
Dakisolatie bij een hellend dak kan aan de
•  binnenzijde, met onderdak, isolatielaag en 

dampscherm;
•  buitenzijde van het dak (sarkingdak): 

stijve isolatieplaten bovenop het dak.
TIP: Gebruikt u de zolder niet, opteer er dan voor om 
de zoldervloer te isoleren.

Dakisolatie voor een plat dak kan langs de bovenkant.

02 Ramen of  
beglazing  
vervangen

Stap

In 2020 is dubbel glas verplicht. Het komt er dus op 
neer beglazing of mogelijk ook het schrijnwerk zelf te 
vervangen. 
•  Met profielen in minder goede staat, vervangt u het 

schrijnwerk en de beglazing samen. De U-waarde 
(warmtedoorgang) van het raamprofiel bepaalt 
immers de U-waarde van het volledige raam.

•  Wanneer de profielen nog winddicht en kwaliteitsvol 
stevig zijn, kan het rendabel zijn om oude beglazing 
te vervangen door hoogrendementsbeglazing.

TIP: Op de site van uw ramenproducent ontdekt u 
welke beglazing bij uw behoeften passen, bv. om 
straatlawaai tegen te gaan of de zon te weren.

Stappenplan 
tot een 
energiezuinige 
woning
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Trendy koppel  
wil nieuwbouw
designwoning

Progressief  
verlagend E-peil
De drie gewesten – Vlaanderen, Wallonië en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zetten in om 
vanaf 2021 het E30-peil te halen. 

Vanaf 2021 moet elke nieuwe woning minstens 
aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal) vol-
doen. Dat betekent dat bouwaanvragen of meldin-
gen vanaf 2021 het E30-peil moeten respecteren. 

Brussel hanteert sinds 2015 de passiefhuis-
standaard. Dat wil zeggen dat het totale primair 
energieverbruik voor verwarming, sanitair warm 
water en elektrische apparatuur in een woning 
niet hoger mag zijn dan 45 kWh/m²/jaar.

Voor Wallonië geldt sinds 2017 een maximum 
E-peil van 65.

Ook het primair jaarlijks energieverbruik (ESPEC) 
is aangepast, van 130 kWh/m2 naar 115 kWh/m2. 
De thermische isolatiewaarde blijft op hetzelfde 
niveau K35.

E50 in 
2016

E40 in 
2018

E30 in 
2021

Wist u dat?
Aanvragers voor de bouw van 

energiezuinige woningen in Vlaanderen 
kunnen mooie kortingen krijgen. Wie 

een huis bouwt met een E-peil 
van max. 20, krijgt maar liefst 

100% korting op de onroerende 
voorheffing gedurende 5 jaar.  

Bij de netbeheerders zijn ook 
E-peilpremies te krijgen voor 

nieuwbouwwoningen die beter 
scoren dan de opgelegde 

norm.

Burgerlijke staat: gehuwd
Gezamelijk inkomen/maand: netto € 2.500
Omzetcijfer bedrijf Vincent: € 60.000
Omzetcijfer bedrijf Ricardo: € 88.000
Spaarpotje: € 80.000
Huidige spaarinspanningen: pensioensparen,  
IPT, VAPZ

Dromen van: de aankoop van een architecturaal 
geheel dat de woning combineert met een praktijk-, 
atelier- en kantoorruimte, zodat ze thuis kunnen 
werken. Het geheel moet esthetisch verantwoord, 
trendy en duurzaam zijn. 

Vincent (43) is zelfstandig kinesitherapeut 
en Ricardo (43) werkt als zelfstandig 
decorbouwer.

De fiscaal adviseur:

“ Hoewel de fiscus streng toeziet op het 
vruchtgebruik dat vennootschappen 
van een woning hebben, lijkt het mij 
in dit geval mogelijk om een deel van 
dit project door de vennootschappen 
te laten betalen. De bedrijven zijn ook 
voldoende solvabel om dat te doen.”

Vincent en Ricardo:

We zouden een deel van 
onze woning en kantoren, 
praktijk en atelier door onze 
vennootschappen willen 
laten betalen. Kan dat? 

De architect:

“ Een architect vindt u door rond te kijken 
en uw netwerk aan te spreken. Kijk ook 
op www.zoekeenarchitect.be  
(meer info vanaf p. 36). Hoeveel de 
bouw zal kosten, wordt pas echt 
duidelijk na het voorontwerp (meer info 
op p. 42 en 43). Maar aan de hand van 
uw eisen kan een architect u in een 
eerste gesprek al wel een richtprijs per 
vierkante meter geven.”

 

Vincent en Ricardo:

Waar of hoe vinden we een 
architect die onze ideeën 
begrijpt en kan omzetten in 
een mooi gebouw? 
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Wie is de notaris? 
Bénédicte Strobbe: “U kunt bij uw notaris terecht 
voor advies op maat op sleutelmomenten in uw 
privé- en professioneel leven. Denk maar aan 
gaan samenwonen, een woning kopen, een eigen 
zaak starten of een erfenis voorbereiden. Een 
notaris is een onafhankelijk openbaar ambtenaar. 
Hij maakt authentieke akten op die de kracht heb-
ben van een vonnis. Hij is wettelijk verplicht om 
de partijen te wijzen op de juridische, financiële 
en fiscale gevolgen van hun beslissingen.”

Waarom moet ik een notaris inschakelen bij 
de aankoop van een onroerend goed? 
B.S.: “Hij verzorgt alle stappen vanaf de tekoop-
stelling van het goed, over het opmaken van de 
verkoopovereenkomst, tot het ondertekenen van 
de notariële akte. Hij doet daarvoor samen met 
zijn medewerkers de nodige opzoekingen en ver-
zamelt attesten en documenten die onontbeerlijk 
zijn voor het verlijden van de akte. Dankzij de tus-
senkomst van de notaris kunnen de partijen over-
gaan tot een veilige en rechtsgeldige aankoop.”

Wanneer moet ik een notaris inschakelen?
B.S.: “Zo vroeg mogelijk, want de notaris kan 
u advies geven over het onroerend goed dat u 
interesseert. Zelfs als u nog niet zeker bent te 
willen kopen. Zo voorkomt u juridische en finan-
ciële risico’s.”

Uit welke stappen bestaat  
het aankoopproces?
B.S.: “Eerst wordt een compromis of onderhandse 
verkoopovereenkomst opgemaakt. Dit levert 
het bewijs voor de partijen dat het contract is 
gesloten. Het is de basis voor de notariële akte. 
Hebt u een woonst gezien, maar bent u nog niet 
100% zeker van de koop, dan kunt u de verko-
per om een optie vragen. Daarmee belooft de 
verkoper om niet – binnen een korte termijn (1 à 
2 weken) – aan iemand anders dan u te verko-
pen. Beslist u om binnen deze periode te kopen, 
dan laat u dit schriftelijk weten aan de verkoper. 
Dit noemt men het ‘lichten’ van de optie. U kunt 
in uw compromis ook opschortende voorwaarden 
laten opnemen. Daarmee kunt u uw aankoop bij-
voorbeeld laten afhangen van het verkrijgen van 
een hypothecair krediet of van de aflevering van 
een stedenbouwkundige vergunning.”

Hoeveel tijd neemt dit in beslag? 
B.S.: “Tussen de ondertekening van de onder-
handse verkoopovereenkomst en de notariële 
akte verlopen maximaal vier maanden. Binnen 
deze termijn dienen de belastingen, de zoge-
naamde registratierechten, te worden betaald.”

De notaris
Vertrouwenspersoon en 
bijzonder raadgever
De aankoop van een onroerend goed 
is een belangrijke beslissing en draait 
om meer dan geld alleen. Het verplicht 
u om na te denken over uw relatie, uw 
situatie en uw toekomst. Onafhankelijk 
en gepersonaliseerd advies is dan 
welkom. Een gesprek met notaris 
Bénédicte Strobbe.

Wie is Bénédicte Strobbe? 
• Notaris in Waregem
• Woordvoerder notaris.be
•  Licentiaat Rechten sinds 1992 (K.U. Leuven).
•  Licentiaat Notariaat sinds 1993 (Vrije Universiteit Brussel).
•  Geaggregeerde voor het Onderwijs in de Rechten sinds 1993
•  Gediplomeerd in de Fiscale Wetenschappen sinds 1993 
(Fiscale Hogeschool, Brussel)

Tot nu toe bedroegen de registratie rechten 
in Vlaanderen 10 % op de aankoopsom 
(het zogenaamde groot beschrijf). Voor een 
‘bescheiden’ woning gold een verminderd tarief 
van 5 % of klein beschrijf. De maatstaf voor 
dat klein of groot beschrijf was het kadastraal 
inkomen. Dat was echter sinds 1974 niet meer 
geactualiseerd. De Vlaamse regering voert nu 
een tarief in dat niet meer afhankelijk is van het 
kadastraal inkomen, maar van de aankoopprijs.
Wie een eigen woning koopt, zal daar 7 % 
registratierechten op moeten betalen, op 
voorwaarde dat het om de enige woning gaat 
en u er binnen de twee jaar in gaat wonen. 
Voor bescheiden woningen (aankoopprijs max. 
200.000 euro, in kernsteden of de Vlaamse 

rand rond Brussel verhoogd tot 220.000 euro) 
is er een vrijstelling op de eerste 80.000 euro. 
Dat komt neer op een korting van 5.600 euro. 
Voor wie energiezuinige renovaties plant en 
ook uitvoert binnen de vijf jaar na de aankoop, 
worden die registratierechten verlaagd naar 
6%, met een extra vrijstelling van 4.800 euro 
als het om een bescheiden woning gaat.
Voor alle andere woningen, zoals een tweede 
verblijf, blijven 10% registratierechten 
verschuldigd.
De hervorming gaat nu voor advies naar de 
Woon raad, de Sociaal-Economische Raad van 
Vlaanderen (SERV) en de Raad van State. Het 
nieuwe systeem zou nog voor de zomer van 
kracht worden.

Vlaanderen:  
registratierechten voor eigen woning naar 7%
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VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR
•  Verplicht op alle bouwwerven met ≥ 2 aannemers.
•  Voor kleine bouwwerken (< 500 m²) mag dit de architect 

of de aannemer zijn.
•  Stelt in de ontwerpfase een veiligheids- en 

gezondheidsplan op. 
•  Bezoekt regelmatig de werf ter controle en brengt verslag 

uit via een coördinatiedagboek. 
•  Stelt na oplevering een postinterventiedossier op.

INGENIEUR TECHNIEKEN
•  Maakt het concept voor elektrische en HVAC-installaties. 

HVAC staat voor verwarming (heating), ventilatie 
(ventilation), airconditioning en koeling (cooling).

EPB-VERSLAGGEVER
•  Komt tussen in elk (ver)bouwproject waarvoor een 

vergunningsaanvraag en/of de medewerking van een 
architect vereist is.

•  Maakt voor de start van de werken een berekening 
van de energieprestatie en het binnenklimaat van het 
bouwproject. 

•  Dient, voor aanvang van de werken, de startverklaring 
definitief elektronisch in bij de energieprestatiedatabank.

•  Stelt de voorlopige EPB-aangifte op als de werken voltooid 
zijn en legt deze versie ter goedkeuring voor aan de 
aangifteplichtige (de bouwheer).

•  Dient, na akkoord, de definitieve EPB-aangifte elektronisch 
in bij de energieprestatiedatabank. 

•  Is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de 
reële uitvoering van het project. 

VENTILATIEVERSLAGGEVER
•  Sinds 1 januari 2016 verplicht voor nieuwbouw en 

energetische renovatieprojecten. 
•  Is betrokken bij de keuze van het ventilatiesysteem,  

het uitvoeren van de toevoer, doorstroom en afvoer,  
en de controle ervan. 

•  Bezorgt de resultaten aan de EPB-verslaggever.

TUINARCHITECT
•  Maakt het tuinontwerp aangepast aan de woning,  

de buurt en de streek.
•  Geeft vaak ook vorm aan terrassen en opritten.
•  Verzorgt zelf, of bijgestaan door een tuinaannemer, de 

aanplantingen.

INTERIEURARCHITECT
•  Buigt zich over inrichting van de woning aan de hand van 

uw levenswijze, gewoonten, gezinssamenstelling enz. 
•  Kan veel verder gaan dan het geven van stijl-, kleur- en 

materialenadvies.
•  Mag kleine verbouwingswerken doen waarvoor geen 

vergunning, noch architect vereist is.

03

04

05

06

07

08

Er loopt nogal wat volk rond op een 
bouwwerf. Wie zijn die mensen en wat 
doen ze? Een overzicht. 

Maak kennis  
met het 
bouwteam

INGENIEUR STABILITEIT
•  Berekent of het ontwerp van de architect technisch 

haalbaar is.
•  Bepaalt met een grondsondering de draagkracht van de 

ondergrond en de te nemen maatregelen om risico’s op 
verzakkingen of scheuren te vermijden. 

•  Bestudeert de plaatsing van de dragende muren.
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PROJECTLEIDER/
BOUWCOÖRDINATOR
•  Kan de architect of de bouwheer zijn, of een andere 

externe partij.
•  Stuurt werfleiders, ploegbazen en teams aan.
•  Zorgt voor offertes en prijsvergelijkingen, facturatie,  

RSZ-aangiften, nacalculatie enz.
•  Coördineert de contacten met architecten, ingenieurs, 

aannemers en de bouwheer.

TIP: 
Om het bouwproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen, 
wordt het volledig bouwteam best al van bij het concept 
– in de ontwerpfase – van het project betrokken. Zo kunnen 
alle partijen zich beter voorbereiden op hun taak. Het zorgt 
bovendien voor een kruisbestuiving tussen de aanwezige 
experten – bouwheer, architect, ingenieurs, aannemers – 
en hun specifieke kennis. Met als resultaat: een betere 
uitvoering, minder fouten en dus minder kosten. 

TIP:  
Ga na of de stabiliteitsingenieur beroepshalve verzekerd 
is, want dat is hij bij wet niet verplicht. Wanneer er 
door zijn fout iets misloopt met de constructie, zal die 
verzekering de schade vergoeden.

AANNEMERS 
•  Alle vaklui die instaan voor de uitvoering van het concept 

van de architect of de bouwheer.
•  Aannemers zijn vandaag net als architecten verplicht zich 

te verzekeren. De verzekering dekt de risico’s, dat komt de 
bouwheer ten goede. 
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Mijn aanvraag kreeg een negatief 
advies. Wat nu? 
 U kunt beroep aantekenen bij de 
provincie. Uw beroepschrift moet 
vergezeld zijn van een bewijs van 
betaling van de dossierkosten. Elke 
betrokken partij kan op eigen verzoek 
gehoord worden door de deputatie. 
Dat kan schriftelijk of mondeling 
gebeuren. De deputatie neemt haar 
beslissing binnen de 75 dagen. De 
periode gaat in op de dag na deze van 
de betekening van het beroep. Als er 
verhoorrecht wordt aangevraagd, dan 
wordt de beslissingstermijn verlengd 
tot 105 dagen.

B05

In 6 vragen naar  
een bouwvergunning
Zoals u op de vorige pagina’s kon 
lezen, hebt u een voorontwerp nodig 
vooraleer u een bouwvergunning 
kunt aanvragen. Maar hebt u wel 
een vergunning nodig en zo ja, hoe 
verloopt de aanvraag dan? We 
schetsen het traject aan de hand 
van 7 vragen.

Heb ik een bouwvergunning en 
een architect nodig?  
•  Ga ervan uit dat alle werken een 

bouwvergunning vereisen en dat u 
dan ook een architect nodig hebt. 
Alleen voor kleinere werken die geen 
stabiliteits- of constructieproblemen 
veroorzaken, moet u geen aanvraag 
indienen. 

•  De regels verschillen van gewest tot 
gewest (en soms zelfs per gemeente). 
Informeer u dus bij de steden-
bouwkundige dienst van de gemeente 
waar u de werken wilt uitvoeren. 
(Meer info op p. 42-43)

•  Er is overal meldingsplicht. 
•  Het is niet omdat u geen 

stedenbouwkundige vergunning 
nodig hebt, dat u geen regels 
moet volgen. Ook het plaatsen van 
een tuinhuis is aan verordeningen 
onderworpen.

01

Hoe stel ik mijn dossier samen? 
•  Hebben uw werken geen tussenkomst 

van een architect nodig, dan moet u 
enkel bij de gemeente nagaan wat een 
dossier met ‘eenvoudige samenstelling’ 
moet bevatten. 

•  Hebt u wél een architect, dan kan hij de 
samenstelling van het dossier verzorgen. 
Op de vorige pagina’s kon u al lezen 
welke documenten hij hiervoor zal 
verzamelen.

02

Hoe dien ik een dossier in? 
•  De architect zal het dossier op de geijkte 

manier in uw naam indienen bij de dienst 
Stedenbouw van uw gemeente.

•  Dient u uw dossier zelf in, dan kunt u het 
bezorgen op de dienst Steden bouw. U 
zult onmiddellijk dossier kosten moeten 
betalen. Vergeet uw afgiftebewijs niet te 
vragen.

•  U kunt uw dossier ook aangetekend 
naar het College van Burgemeester 
en Schepenen sturen. Vergeet dan 
evenmin dat men u een afgiftebewijs 
moet bezorgen. De datum op dat bewijs 
geldt immers als de startdatum van de 
aanvraagperiode. 

•  Ligt uw project verspreid over twee 
gemeenten, dan moet u bij beide 
stedenbouwkundige diensten een 
dossier indienen.

•  In de meeste gemeenten is het vandaag 
mogelijk om een stedenbouwkundig 
dossier digitaal in te dienen.

03
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Wanneer krijg ik antwoord? 
•  In theorie stuurt de steden-

bouwkundige dienst van uw 
gemeente u 75 dagen na de datum 
op het afgiftebewijs haar beslissing. 
Dankzij de toenemende elektronische 
aanvraagmogelijkheden gaat het 
soms wat sneller. 

•  Is er voor uw project een openbaar 
onderzoek nodig, dan krijgt u een 
affiche die u op een goed zichtbare 
plaats moet uithangen. Daarmee 
weten omwonenden welke werken 
er voorzien zijn en kunnen ze er 
bezwaar tegen maken. In dit geval 
zal het bericht van stedenbouw 105 
dagen op zich laten wachten. 

•  Ontvangt u geen beslissing binnen 
de gestelde termijn, dan mag u dit 
als een stilzwijgende weigering 
beschouwen.

04

Wanneer mag ik starten met de 
werken? 
 36 dagen na het uithangen van de 
beslissing kunt u starten met de 
werken, tenzij er iemand administratief 
beroep aantekent. Vanaf dan hebt u 
2 jaar om uw bouwproject te voltooien. 
Daarna is de vergunning niet meer 
geldig. Vergeet de verklaringen op eer 
niet! Op de eerste verklaring vult u de 
datum van aanplakking in en bezorgt 
ze terug aan de dienst stedenbouw.
Op het tweede document vult u 
zowel de begin- als de einddatum van 
aanplakking in en bezorgt het opnieuw 
aan de dienst stedenbouw van uw 
gemeente.
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Mijn aanvraag is goedgekeurd.
Wat nu? 
 Hebt u per aangetekende zending 
een goedkeuring ontvangen, dan 
bent u verplicht om het document 
‘bekendmaking’ (affiche) uit te hangen:
•  op de plaats waarop de vergunning 

betrekking heeft
•  goed zichtbaar
•  zo dicht mogelijk bij de openbare weg
•  op ooghoogte en met de tekst, 

leesbaar, gericht naar de openbare 
weg

•  ten laatste 10 dagen na ontvangst 
gedurende 30 dagen

dromen van een eigen thuis      van ambitie tot zalig wonen 44 AXA Bank bouwgids 45

de aankoop de oplevering verzekerd wonen

xxxxxx / Xxxxxxx xxxx

de start de (ver)bouwing

aanvraag van een stedebouwkundige verguning / 


