
VLAAMSE OVERHEID

[C − 2018/30724]

23 MAART 2018. — Decreet houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van
hernieuwbare energie betreft (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Decreet houdende wijziging van artikel 97 van de Vlaamse Wooncode, wat het stimuleren van hernieuwbare
energie betreft

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. Artikel 97 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, gewijzigd bij de decreten van
24 maart 2006, 15 december 2006 en 31 mei 2013, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. 97. § 1. De huurder stelt bij de toewijzing van de sociale huurwoning een waarborg ter nakoming van zijn
verbintenissen. De opbrengst van de waarborg is bestemd voor de huurder. De Vlaamse Regering bepaalt de
voorwaarden dienaangaande.

§ 2. De Vlaamse Regering bepaalt, met inachtneming van de navolgende bepalingen, welke kosten en
vergoedingen ten laste van de verhuurder en de huurder kunnen worden gelegd en welke regels gelden voor de inning
en de controle erop.

Alle kosten en vergoedingen die betrekking hebben op diensten of leveringen aan de huurder, die in de
huurovereenkomst zijn omschreven, komen ten laste van de huurder ten bedrage van de reële uitgaven waarmee ze
overeenstemmen. Ze zijn niet begrepen in de huurprijs.

Alle lasten die betrekking hebben op het bezit en de uitoefening van zakelijke rechten op het onroerend goed
komen ten laste van de verhuurder.

§ 3. De verhuurder kan een billijk deel van het financiële voordeel dat de huurder geniet door het gebruik van
hernieuwbare energiebronnen als vermeld in artikel 1.1.3, 65°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, recupereren via
een periodieke vergoeding. Die vergoeding kan pas worden aangerekend nadat de installatie in gebruik is genomen.

De periodieke vergoeding, vermeld in het eerste lid, mag nooit meer bedragen dan het werkelijke voordeel dat de
huurder in diezelfde periode heeft genoten en kan forfaitair berekend worden op basis van een installatie die afgestemd
is op een normaal verbruik.

De periodieke vergoeding is maximaal de som van de jaarlijkse lineaire afschrijving van de investering over de
verwachte levensduur van de installatie, en de jaarlijkse financierings-, beheers-, onderhouds- en herstellingskosten
naar verhouding van de periode die wordt aangerekend.

Als de verhuurder een vergoeding ontvangt die hoger is dan het maximale bedrag, vermeld in het tweede en derde
lid, betaalt hij het te veel geïnde bedrag terug aan de huurder.

De Vlaamse Regering bepaalt de berekeningswijze van de periodieke vergoeding, alsook de gevallen waarbij de
periodieke vergoeding verminderd of niet aangerekend wordt.

§ 4. De verhuurder of een door hem aangestelde onafhankelijke deskundige stelt een omstandige plaatsbeschrij-
ving op zowel bij de aanvang als bij de beëindiging van de huurovereenkomst. De plaatsbeschrijving bij de aanvang
wordt bij de huurovereenkomst gevoegd. De plaatsbeschrijving wordt tegensprekelijk door ondertekening door de
verhuurder en de huurder. Als de partijen geen overeenstemming bereiken, kan de vrederechter een deskundige
aanwijzen die een plaatsbeschrijving opmaakt. Het vonnis is uitvoerbaar niettegenstaande verzet en is niet vatbaar
voor hoger beroep.

De huurder betaalt maximaal de helft van de kosten van de plaatsbeschrijving, vermeld in het eerste lid,
geplafonneerd tot een bedrag dat de Vlaamse Regering vaststelt.”.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 maart 2018.

De Minister-President van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS

De Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie,
B. TOMMELEIN

De Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding,
L. HOMANS

Nota

(1) Zitting 2017-2018
Stukken: – Voorstel van decreet : 1458 – Nr. 1.
Amendementen : 1458 – Nrs. 2 en 3.
Verslag : 1458 – Nr. 4.
Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1458 – Nr. 5.
Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 14 maart 2018.
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