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Betreft : Het Vlaams renovatiekrediet – bij-

gewerkte en nieuwe documenten 
 
 
Wij verwijzen naar de voorgaande Flashes inzake 
het Vlaams renovatiekrediet (nr. 48 van 
01.12.2020, nr. 50 van 10.12.2020 en nr. 2 van 
05.01.2021) en delen u hierbij een aantal bijge-
werkte en nieuwe documenten mee. 
 

A. Q&A voor consumenten 
 
De Q&A van 09.12.2020 werd aangevuld met bij-
komende verduidelijkingen en vragen. De 
nieuwe versie van de Q&A dd. 14.01.2021 
werd inmiddels op de websites van de BVK, 
Febelfin en het VEKA gepubliceerd. De aange-
brachte wijzigingen ten opzichte van de vorige 
versie zijn vermeld op gele achtergrond. 
 
Als bijlage vindt u de nieuwe versie, in het Ne-
derlands en het Frans. 
 

B. Q&A voor kredietgevers 
 
Deze Q&A uitsluitend bestemd voor de kre-
dietgevers bevat een aantal vragen en ant-
woorden die meer specifiek aandachtspunten be-
treffen die inzonderheid de kredietgevers aanbe-
langen. Deze Q&A is bijgevolg voor intern ge-
bruik en wordt niet op de publieke websites ge-
plaatst. 
 

C. Manuele procedure  
 
Het betreft een overzichtsdocument met de 
verschillende stappen die plaatsvinden in 
het kader van het Vlaams renovatiekrediet. 
Concrete informatie met betrekking tot de over-
making van de benodigde informatie aan het 
VEKA zal te gelegener tijd volgen.  
 
Momenteel wordt gewerkt aan de betrokken csv-
file voor overmaking van de gegevens. Boven-
dien moet voorafgaand nog een decreet worden 
gepubliceerd dat een oplossing biedt voor de pri-
vacy-aspecten met betrekking tot deze gege-
vensovermaking.  
 
 

Concerne : Le crédit flamand à la rénovation 
– documents définitifs 

 
 
Nous faisons référence aux Flashes précédents re-
latifs au crédit flamand à la rénovation (n° 48 du 
01.12.2020, n° 50 du 10.12.2020 ainsi que n° 2 
du 05.01.2021) et vous transmettons, en annexe, 
quelques documents nouveaux ou actualisés. 
 

A. Q&A pour les consommateurs 
 
Le Q&A du 09.12.2020 a été complété de ques-
tions et de clarifications complémentaires. Cette 
nouvelle version de Q&A du 14.01.2021 a été 
publiée entre-temps sur les sites internet de l’UPC, 
de Febelfin et du VEKA. Les modifications appor-
tées par rapport à la version précédente ont été 
placées sur fond jaune. 
 
Ci-joint, vous trouverez la nouvelle version, en 
néerlandais et en français. 
 

B. Q&A pour les prêteurs 
 
Ce Q&A exclusivement destiné aux prêteurs 
reprend une série de questions et réponses qui 
portent plus particulièrement sur des points d’at-
tention concernant surtout les prêteurs. Ce Q&A 
est par conséquent destiné à usage interne et ne 
sera pas publié sur les sites internet publiques. 
 
 

C. Procédure manuelle 
 
Il s’agit d’un aperçu des différentes étapes 
dans le cadre d’un crédit à la rénovation fla-
mand. Des informations plus concrètes relatives à 
la transmission de l’information nécessaire à la 
VEKA suivront en temps utile. 
 
 
Actuellement, le fichier csv destiné à la transmis-
sion des données est élaboré. En outre, il faudra 
préalablement la publication d’un décret qui ap-
portera une solution aux aspects de vie privée qui 
se posent dans le cadre de ladite transmission de 
données. 
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Vragen en antwoorden inzake het Vlaams 
renteloos renovatiekrediet (14/01/2021) 

De tekst op gele achtergrond is toegevoegd ten opzichte van de vorige versie van 09.12.2020 

 

Wat is de wettelijke basis voor het Vlaams renovatiekrediet? 
De wettelijke basis voor het Vlaams renovatiekrediet bevindt zich in het Decreet van 30.10.2020 tot 

wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (artikel 26), evenals in het Energiebesluit van 19 

november 2010, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2020. 

 

Aan welke voorwaarden moet het Vlaams renovatiekrediet 
voldoen ? 
 

Het renovatiekrediet is 

- een hypothecair krediet met een onroerende bestemming 

- bijkomend bij of als schijf van een hoofdkrediet 

o dat gesloten wordt door een natuurlijk persoon 

o in het kader van de aankoop verleden bij authentieke akte 

o in volle eigendom 

o van een niet-energiezuinige woning of appartement 

o gelegen in het Vlaams Gewest en 

o hoofdzakelijk bestemd voor particuliere (privé-) doeleinden 

- dat betrekking heeft op de financiering van de energetische renovatie of de sloop en 

heropbouw van de aangekochte woning/appartement 

 

“Aankoop” betreft niet noodzakelijk de verwerving van een woning of appartement naar aanleiding 
van een koop, maar kan ook andere situaties omvatten die tot de verwerving van een woning of 

appartement leiden via een authentieke akte, zoals:  

- de verwerving van een woning of appartement in volle eigendom na schenking of erfenis 

waarvoor een hypothecair hoofdkrediet aangegaan wordt om uit onverdeeldheid te treden.  

- de uitkoop van het deel van het hoofdkrediet van de mede- door een van de andere 

kredietnemers, bijvoorbeeld in geval van een scheiding. 

 

Het hoofd- en renovatiekrediet kunnen zowel via onderhandse als via authentieke akte worden 

verstrekt. 
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Of de woning/het appartement “hoofdzakelijk bestemd is voor particuliere (privé)doeleinden” wordt 
bepaald door de gebruikte grondoppervlakte, die minstens 50% moet bedragen. 

 

Enkel kredietaanvragen met betrekking tot het hoofdkrediet ingediend vanaf 1 januari 2021 kunnen 

in aanmerking komen. 

 

Wat wordt bedoeld met een “niet-energiezuinige woning of 
appartement”? 
 

Met “niet-energiezuinige woning of appartement” wordt bedoeld  
- een woning met een energielabel E of F  

- een appartement met een energielabel D, E of F,  

 

zoals blijkt uit een energieprestatiecertificaat dat niet ouder is dan 2019,  gelegen in het Vlaamse 

Gewest. 

 

Komt ook de renovatie van een gebouw met EPC niet-residentieel 
tot een residentieel gebouw in aanmerking ? 
 

Het kan gebeuren dat een niet-residentieel gebouw (winkel/kantoor) wordt verworven met als doel 

het te renoveren en vervolgens voor privé-doeleinden te gebruiken of er te gaan wonen. Komt deze 

renovatie ook in aanmerking voor het Vlaams renovatiekrediet ? 

 

Neen. Het hoofdkrediet moet zijn aangegaan voor het verwerven van woningen of appartementen, 

met andere woorden gebouwen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting. Een 

renovatiekrediet kan bijgevolg niet worden gekoppeld aan een hoofdkrediet voor de aankoop van 

een gebouw met EPC niet-residentieel. 

 

Welk voordeel is verbonden aan het Vlaams renovatiekrediet ? 
 

Aan de kredietnemers van een Vlaams renovatiekrediet worden door het Vlaams Energie- en 

Klimaatagentschap (VEKA) in de vorm van een rentesubsidie de contractuele interesten 

terugbetaald die vervallen zijn en effectief betaald werden op de contractuele vervaldagen, met 

uitsluiting van enige nalatigheidsinteresten of andere interesten (bijvoorbeeld ook niet de 

wederbeleggingsvergoeding). 

 

De “vergoeding voor terbeschikkingstelling van het kapitaal”, vaak ook wel “reserveringsprovisie” 
genoemd, vormt geen interest en zal dan ook niet in aanmerking komen voor de rentesubsidie. 
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Welke verplichting gaat de kredietnemer daarvoor aan ? 
 

De kredietnemer verplicht zich ertoe de niet-energiezuinige woning of het niet-energiezuinige 

appartement binnen de vijf jaar na de datum van de aankoop van de woning of het appartement 

in volle eigendom energetisch te renoveren (met inbegrip van sloop-en-heropbouw) tot minstens 

energielabel C voor een niet-energiezuinige woning en tot minstens energielabel B voor het niet-

energiezuinige appartement. Afhankelijk van het na de betrokken periode van vijf jaar te bereiken 

energielabel, verschilt het maximale bedrag waarvoor een Vlaams renovatiekrediet kan worden 

afgesloten. De kredietnemer gaat daarbij een resultaatsverbintenis aan om dit beoogde energielabel 

na maximum vijf jaar te bereiken. 

 

Hij moet daartoe na uitvoering van de werken en uiterlijk aan het einde van de controleperiode van 

vijf jaar een geactualiseerd EPC laten opmaken of een EPC-bouw (EPB-aangifte) voorleggen. 

 

Wat zijn de maximale bedragen van het renovatiekrediet ? 
 

Maximum 30.000 EUR: indien de kredietnemer de resultaatsverbintenis aangaat om binnen de vijf 

jaar na de datum van het verlijden van de authentieke akte van aankoop van de woning of het 

appartement in volle eigendom de niet-energiezuinige woning energetisch te renoveren (met 

inbegrip van sloop-en-heropbouw) tot minstens energielabel C en het niet-energiezuinige 

appartement tot minstens energielabel B. 

  

Maximum 45.000 EUR: indien de kredietnemer de resultaatsverbintenis aangaat om binnen de vijf 

jaar na de datum van het verlijden van de authentieke akte van aankoop van de woning of het 

appartement in volle eigendom de niet-energiezuinige woning energetisch te renoveren (met 

inbegrip van sloop-en-heropbouw) tot minstens energielabel B en het niet-energiezuinige 

appartement tot minstens energielabel A. 

  

Maximum 60.000 EUR: indien de kredietnemer de resultaatsverbintenis aangaat om binnen de vijf 

jaar na de datum van het verlijden van de authentieke akte van aankoop van de woning in volle 

eigendom de niet-energiezuinige woning energetisch te renoveren (met inbegrip van sloop-en-

heropbouw) tot minstens energielabel A.  

  

Wat is de maximale looptijd van het renovatiekrediet ? 
 

De maximale looptijd van het renovatiekrediet bedraagt 20 jaar en mag niet langer zijn dan de 

looptijd van het hoofdkrediet voor de aankoop van de woning/het appartement. 

 

De opnameperiode die in het kader van een renovatielening kan worden voorzien, bedraagt 

maximaal 24 maanden en maakt geen deel uit van de looptijd van het renovatiekrediet. 

Deze opnameperiode kan op gemotiveerd verzoek van de kredietnemer en mits voorafgaand 



4 

 

Beroepsvereniging van het Krediet 

Koning Albert II-laan 19 - 1210 Brussel 

https://www.upc-bvk.be 

T + 32 2 507 68 11 | F + 32 2 888 68 11 
 

 

schriftelijk akkoord van de kredietverstrekker door de administrateur-generaal van het VEKA met 

maximaal zes maanden worden verlengd. 

 

De rentesubsidie wordt jaarlijks toegekend gedurende zowel de opnameperiode als de volledige 

looptijd van het renovatiekrediet. 

 

De “vergoeding voor terbeschikkingstelling van het kapitaal”, vaak ook wel “reserveringsprovisie” 
genoemd, vormt geen interest en zal dan ook niet door het VEKA worden terugbetaald aan de 

kredietnemer. 

 

Voorbeeld 

Een krediet van 50.000 EUR aangegaan op 30.06.2021 met een opnameperiode van 2 jaar en een 

looptijd van 20 jaar. Opname van een eerste bedrag van 10.000 EUR in juli 2021. De rest van het 

bedrag wordt opgenomen in mei 2023. Er worden bijgevolg interesten betaald op het eerste bedrag 

van 10.000 EUR vanaf juli 2021. Het krediet zal bijgevolg lopen tot midden 2043. Er zal dus een 

rentesubsidie worden uitgekeerd met betrekking tot de kalenderjaren 2021 tot en met 2043 (hetzij 

23 uitbetalingen). Voor kalenderjaren 2021 en 2022 m.b.t. de interesten betaald op de 10.000 EUR, 

voor 2023 deels m.b.t. de interesten betaald op de 10.000 EUR en deels m.b.t. de aflossingen vanaf 

mei, en tot slot voor 2024 e.v. volgens de aflossingen. 

 

De in aanmerking genomen looptijd van het renovatiekrediet neemt een aanvang vanaf het einde 

van de eventuele opnameperiode van het krediet, die maximaal 24 maanden kan bedragen. 

Deze opnameperiode kan op gemotiveerd verzoek van de kredietnemer en mits voorafgaand 

schriftelijk akkoord van de kredietverstrekker door de administrateur-generaal van het VEKA met 

maximaal zes maanden worden verlengd. 

 

Komt ook een bulletkrediet of een krediet met 
wedersamenstelling van kapitaal in aanmerking ? 
 

Neen. Enkel renovatiekredieten die voorzien in de periodieke terugbetaling van kapitaal komen in 

aanmerking. Het hoofdkrediet kan wel in de vorm van een bulletkrediet of krediet met 

wedersamenstelling van kapitaal. 

 

Moeten aan de kredietgever interesten op het Vlaams 
renovatiekrediet worden betaald?  
 

De kredietnemer betaalt aan de kredietgever waar hij het hoofdkrediet voor de aankoop van de 

woning/het appartement en het Vlaams renovatiekrediet is aangegaan, de overeengekomen 

interesten op het betrokken krediet.  
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De betrokken interesten worden in de vorm van een rentesubsidie door het VEKA aan de 

kredietnemer terugbetaald.  

 

Het VEKA zal evenwel na 5 jaar de nodige controles uitvoeren en indien het beoogde EPC-label voor 

de betrokken woning/appartement op dat ogenblik niet is bereikt of geen geactualiseerd 

energieprestatiecertificaat ter beschikking is,  

- de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de 

kredietnemer terugvorderen 

- een boete opleggen aan de kredietnemer voor het niet-bereiken van het vereiste 

energielabel 

 

Zie ook de vraag “Door wie kan een geactualiseerd energieprestatiecertificaat worden opgemaakt?” 

 

Welke rentevoorwaarden mogen toegepast worden op het 
renovatiekrediet ? 
 

De rentevoorwaarden van toepassing op het renovatiekrediet zijn dezelfde als deze op het 

hoofdkrediet, met dien verstande dat de interestvoet niet hoger mag zijn dan deze van toepassing 

op het hoofdkrediet voor de aankoop van de woning/het appartement. 

 

Hoe wordt aangetoond dat het een niet-energiezuinige woning 
betreft waarvoor het Vlaams renovatiekrediet wordt 
aangevraagd? 
 

Er wordt aan de hand van een geldig energieprestatiecertificaat daterend van 2019 of later 

aangetoond dat het een woning met een energielabel E of F, of een appartement met een 

energielabel D, E of F betreft. Energieprestatiecertificaten daterend van voor 2019 komen dus niet in 

aanmerking voor het aanvragen van een rentesubsidie bij het VEKA. Indien nodig zal dus een nieuw, 

geactualiseerd, energieprestatiecertificaat moeten worden opgemaakt. 

Door wie kan een geactualiseerd energieprestatie-certificaat 
worden opgemaakt ? 

Het energieprestatiecertificaat voor residentiële gebouwen wordt opgemaakt door een 

energiedeskundge type A.  Een lijst met energiedeskundigen type A is te vinden op 

https://apps.energiesparen.be/energiekaart/vlaanderen/lijst-energiedeskundigen-type-a 
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Verstrekken alle kredietgevers een dergelijk Vlaams 
renovatiekrediet ? 
 

Het staat iedere kredietgever vrij om een dergelijk Vlaams renovatiekrediet aan te bieden. Het is dus 

aangewezen dat de kredietnemer voorafgaandelijk hieromtrent bij de kredietgever van zijn keuze 

informeert. Te benadrukken is dat een Vlaams renovatiekrediet altijd samen en gelijktijdig met het 

hoofdkrediet voor de aankoop van de woning/appartement moet worden afgesloten bij dezelfde 

kredietgever.   

 

Moet de kredietnemer het VEKA verwittigen van het bestaan van 
het renovatiekrediet ? 
 

Neen. Het VEKA wordt door de kredietgever verwittigd dat een Vlaams renovatiekrediet werd 

aangegaan en dit, in geval van kredietovereenkomst verleden bij authentieke akte, uiterlijk binnen 

de twee maanden volgend op de maand van het verlijden van de kredietovereenkomst. In geval de 

kredietovereenkomst niet bij authentieke akte wordt bevestigd, zal dit gebeuren binnen de twee 

maanden volgend op de eerste (gedeeltelijke of volledige) opname van het hoofdkrediet. . Het VEKA 

zal vervolgens de kredietnemer verwittigen dat de kredietgever hem hieromtrent heeft 

geïnformeerd, met vermelding en ter bevestiging van alle informatie die door de kredietgever werd 

meegedeeld. Indien zou blijken dat bepaalde informatie niet klopt (bijvoorbeeld het 

rekeningnummer waarop de betaling van de rentesubsidie zal moeten gebeuren), moet de 

kredietnemer dit onmiddellijk aan het VEKA melden. Met de bevestiging van de gegevens wordt de 

rentesubsidie ook officieel aangevraagd. 

 

Indien de kredietnemer uiterlijk drie maanden na het einde van de voor de kredietgever voorziene 

meldingstermijn geen dergelijke bevestiging van het VEKA heeft bekomen, moet hij met het VEKA 

contact opnemen om na te gaan of het VEKA omtrent het bestaan van het betrokken Vlaams 

renovatiekrediet werd geïnformeerd. 

 

Moet de kredietnemer nog verdere stappen ondernemen om in 
de vorm van een rentesubsidie terugbetaling van de betaalde 
interesten te bekomen ? 
 

Ja. Hij zal van het VEKA een melding hebben ontvangen dat de aanvraag voor de rentesubsidie in het 

kader van het renovatiekrediet door de kredietgever aan het VEKA werd overgemaakt (zie 

voorgaande vraag), waarna de kredietnemer de gegevens waarover het VEKA in dit kader beschikt 

en zijn aanvraag voor de rentesubsidie zal moeten bevestigen. 
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De kredietgever zal vervolgens het VEKA jaarlijks informeren over de door de kredietnemer in het 

afgelopen kalenderjaar betaalde contractuele interesten met betrekking tot het renovatiekrediet. 

Het VEKA staat in voor de terugbetaling van de interesten aan de betrokken kredietnemer in de 

vorm van een rentesubsidie. 

 

Rond welke periode kan de terugbetaling van de betrokken 
interesten worden verwacht ? 
 

De kredietgevers zullen in de loop van het eerste trimester het VEKA informeren over de in de loop 

van het voorgaande jaar betaalde interesten in het kader van het renovatiekrediet. Het VEKA zal 

vervolgens in de loop van de maand mei overgaan tot betaling van de rentesubsidie aan de 

kredietnemer. 

 

Hoe wordt na vijf jaar bewezen dat het beoogde 
energieprestatielabel is bereikt ? 
 

Het VEKA zal vijf jaar na de datum van de authentieke akte betreffende de aankoop van de woning 

of het appartement in volle eigendom nagaan of er een nieuw energieprestatiecertificaat bestaat 

dat bewijst dat het beoogde energielabel is bereikt. Het is dus van belang dat de kredietnemer (op 

eigen kosten) reeds voorafgaand aan het bereiken van de einddatum van de vijfjarige periode de 

nodige stappen zet om een geactualiseerd energieprestatiecertificaat te bekomen. Een EPC- bouw 

(EPB-aangifte) volstaat ook als bewijsstuk van het behalen van het vooropgestelde label.  

 

Wat gebeurt na verloop van de periode van 5 jaar? 
 

De kredietnemer moet uiterlijk tegen de afloop van de periode van 5 jaar na het verlijden van de 

authentieke akte voorzien in de opmaak van een nieuw Energieprestatiecertificaat om te bewijzen 

dat het beoogde EPC-label behaald werd.  

Het VEKA zal hiertoe de nodige controles doen. Bij vaststelling van het ontbreken van een nieuw EPC 

zal het VEKA de kredietnemer aanmanen om hiertoe de nodige stappen te zetten, binnen een 

redelijke termijn.  

Indien na het verstrijken van deze termijn het nieuwe EPC nog steeds ontbreekt, of hieruit blijkt dat 

de vooropgestelde resultaatsverplichting niet werd behaald, zal het VEKA, nadat de kredietnemer de 

kans heeft gekregen zich te verdedigen en op basis van de beschikbare gegevens en volgens de 

eerder geschetste modaliteiten: 

- de betaling van de rentesubsidie stopzetten 

- de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de 

kredietnemer terugvorderen 

- een boete aan de kredietnemer opleggen voor het niet-bereiken van het vereiste 

energielabel 
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Wat indien het beoogde energieprestatielabel na 5 jaar niet is 
bereikt ? 
 

Indien het beoogde energieprestatielabel na verloop van 5 jaar niet is bereikt of geen geactualiseerd 

energieprestatiecertificaat ter beschikking is, zal het VEKA  

- de betaling van de rentesubsidie stopzetten 

- de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de 

kredietnemer terugvorderen 

- een boete aan de kredietnemer opleggen voor het niet-bereiken van het vereiste 

energielabel 

 

Indien de energieverbetering slechts gedeeltelijk werd bereikt, zal de rentesubsidie als volgt worden 

teruggevorderd : 

1° 50% teruggevorderd als: 

a) de kredietnemer voor zijn woning of appartement middels zijn resultaatsverplichting label 

A beoogde, maar label B behaalde; 

b) de kredietnemer voor zijn woning middels zijn resultaatsverplichting label B beoogde, maar 

label C behaalde; 

2° 75% teruggevorderd als de kredietnemer voor zijn woning middels zijn resultaatsverplichting label 

A beoogde maar label C behaalde. 

 

Voor de toekomst zullen in dat geval de betaalde interesten slechts voor de overeenkomstige 

percentages worden terugbetaald in de vorm van een rentesubsidie, zijnde : 

1° 50% als: 

a) de kredietnemer voor zijn woning of appartement middels zijn resultaatsverplichting label 

A beoogde, maar label B behaalde; 

b) de kredietnemer voor zijn woning middels zijn resultaatsverplichting label B beoogde, maar 

label C behaalde; 

2° 25% als de kredietnemer voor zijn woning middels zijn resultaatsverplichting label A beoogde maar 

label C behaalde. 

 

Zie ook de vraag “Door wie kan een geactualiseerd energieprestatiecertificaat worden opgemaakt ?” 

 

Hoeveel bedraagt de boete bij het niet-bereiken van het vereiste 
energielabel? 
 

Indien het beoogde energieprestatielabel na verloop van 5 jaar niet is bereikt of geen geactualiseerd 

energieprestatiecertificaat ter beschikking is, zal het VEKA onder meer een boete opleggen voor het 

niet-bereiken van het vereiste energielabel. 
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Op grond van artikel 13.4.13, §1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 bedraagt die 

administratieve geldboete: 

1° 300 euro voor een leningsbedrag tot en met 15.000 euro; 

2° 600 euro voor een leningsbedrag van 15.001 euro tot en met 30.000 euro; 

3° 900 euro voor een leningsbedrag van 30.001 euro tot en met 45.000 euro; 

4° 1.200 euro voor een leningsbedrag vanaf 45.001 euro. 

 

Zie ook de vraag “Door wie kan een geactualiseerd energieprestatiecertificaat worden opgemaakt ?” 

 

Zal de boete steeds verschuldigd zijn ? 
 

De boete zal enkel verschuldigd zijn indien ook daadwerkelijk rentesubsidie aan de kredietnemer 

werd uitbetaald.  

 

Wat indien de bouwvergunning voor de beoogde werken 
uiteindelijk niet wordt bekomen ? 
 

Indien de bouwvergunning voor de beoogde werken uiteindelijk niet wordt bekomen en bijgevolg 

het beoogde energielabel wellicht niet zal kunnen behaald worden, verwittigt de kredietnemer 

meteen het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) om dit te melden, zodat vermeden wordt 

dat hem rentesubsidie zou worden uitgekeerd die vervolgens moet teruggevorderd worden en hem 

hiervoor een boete zou worden opgelegd. 

 

Op welke manier zullen de teruggevorderde rentesubsidie en de 
boete moeten voldaan worden ? 
 

De teruggevorderde rentesubsidie en de boete zullen in 1 keer moeten betaald worden, maar een 

afbetalingsplan kan eventueel wel toegestaan worden, zowel wat terugvordering als de boete 

betreft. 

 

Wijzigingen inzake de renovatiekredietovereenkomst en de 
betaling van de rentesubsidie 
 

Voor de melding van latere wijzigingen met betrekking tot het renovatiekrediet en de betaling van 

de rentesubsidie (bijvoorbeeld de wijziging van het rekeningnummer, wijziging van adres van de 

kredietnemer, wijziging van het rekeningnummer, …), betwistingen, enz. moet de kredietnemer zich 
rechtstreeks wenden tot het VEKA.  

 

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap 
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Koning Albertlaan II-laan 20 bus 17 

1000 Brussel  

renovatiekrediet@vlaanderen.be 

 

Wat zijn de gevolgen van de beëindiging van de 
renovatiekredietovereenkomst door de kredietgever ? 
 

De kredietgever kan, bijvoorbeeld wegens wanbetaling, de renovatiekredietovereenkomst ingevolge 

opeisbaarheid ontbinden met als gevolg het verval van termijnbepaling. Aangezien dit leidt tot de 

beëindiging van de renovatiekredietovereenkomst, zal dit tevens tot gevolg hebben dat de betaling 

van de rentesubsidie aan de kredietnemer voor de toekomst wordt stopgezet. 

 

Het VEKA zal evenwel, indien de controleperiode van 5 jaar nog niet verstreken is, na afloop van die 

periode van 5 jaar de nodige controles uitvoeren en indien het beoogde EPC-label voor de betrokken 

woning/appartement op dat ogenblik niet is bereikt of geen geactualiseerd 

energieprestatiecertificaat ter beschikking is,  

- de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de 

kredietnemer terugvorderen 

- een boete opleggen aan de kredietnemer voor het niet-bereiken van het vereiste 

energielabel 

 

Zie ook de vraag “Door wie kan een geactualiseerd energieprestatiecertificaat worden opgemaakt ?” 

 

Wat zijn de gevolgen van de beëindiging van de 
renovatiekredietovereenkomst door de kredietnemer ? 
 

Wanneer de renovatiekredietovereenkomst door de kredietnemer wordt beëindigd, bijvoorbeeld 

ingevolge volledige vervroegde terugbetaling, zal de kredietnemer niet langer interesten betalen aan 

de kredietgever en, bijgevolg, zal dit leiden tot stopzetting van betaling van de rentesubsidie door 

VEKA aan de kredietnemer (behalve deze met betrekking tot voorafgaande betalingen in het kader 

van de kredietovereenkomst).  

 

Het VEKA zal, indien de controleperiode van 5 jaar nog niet verstreken is, na afloop van die periode 

van 5 jaar de nodige controles uitvoeren en indien het beoogde EPC-label voor de betrokken 

woning/appartement op dat ogenblik niet is bereikt of geen geactualiseerd 

energieprestatiecertificaat ter beschikking is,  

- de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de 

kredietnemer terugvorderen 

- een boete opleggen aan de kredietnemer voor het niet-bereiken van het vereiste 

energielabel 
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Zie ook de vraag “Door wie kan een geactualiseerd energieprestatiecertificaat worden opgemaakt ?” 

 

Wat bij overlijden van de kredietnemer ? 
 

Indien de erfgenamen het renovatiekrediet niet overnemen, loopt dit ten einde en zal er ook geen 

uitbetaling van rentesubsidie meer zijn voor de periode volgend op het overlijden. 

 

Indien de erfgenamen het renovatiekrediet overnemen, zullen zij het VEKA hieromtrent moeten 

informeren en, indien gewenst, een ander rekeningnummer voor uitbetaling van de rentesubsidie 

moeten meedelen aan het VEKA. 

 

Wordt de uitkoop van een aankoopkrediet (“hoofdkrediet”) door 
een van de kredietnemers beschouwd als een nieuw 
aankoopkrediet (“hoofdkrediet”)? 
 

Ja. Het kan gebeuren dat een kredietnemer het deel van een reeds lopend krediet voor de aankoop 

van een woning overneemt van de andere kredietnemer(s), bijvoorbeeld in geval van echtscheiding. 

Het uitkopen van een particuliere mede-eigenaar via een nieuw krediet door een van de andere 

kredietnemers wordt eveneens  beschouwd als een krediet voor de aankoop van een woning en kan 

bijgevolg ook aanleiding vormen voor het toekennen van een nieuw Vlaams renovatiekrediet. 

Tenlasteneming zonder dat er een nieuw krediet wordt verstrekt, komt niet in aanmerking. 

 

Ook de verwerving van een woning of appartement in volle eigendom na schenking of erfenis 

waarvoor een hypothecair hoofdkrediet aangegaan wordt om uit onverdeeldheid te treden, wordt 

als “aankoop” beschouwd. Het is daarbij niet noodzakelijk dat alle mede-erfgenamen worden 

uitgekocht. Het volstaat dat één van de mede-erfgenamen wordt uitgekocht, ook al blijft er daarna 

nog onverdeeldheid bestaan. Wel kan maar één renovatiekrediet per woning/appartement worden 

toegekend, per verwerving. 

 

Wat is het gevolg van de tenlasteneming van een lopend Vlaams 
renovatiekrediet door een van de kredietnemers ? 
 

In geval van tenlasteneming van een lopend Vlaams renovatiekrediet door een van de 

kredietnemers, zal de kredietnemer het VEKA eventueel moeten contacteren om, indien nodig, het 

rekeningnummer waarop de uitbetaling van de rentesubsidie moet gebeuren, te laten aanpassen.  
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Kunnen er meerdere Vlaamse renovatiekredieten worden 
toegekend aan eenzelfde persoon?  
 

Dit kan, indien de betrokken persoon meer dan één onroerend goed heeft aangekocht dat voldoet 

aan de voorwaarden voor het verstrekken van een Vlaams renovatiekrediet. Dit kan bijvoorbeeld het 

geval zijn wanneer de eigenaar van een woning waarop een Vlaams renovatiekrediet lopend is, ook 

een appartement aankoopt waarvoor dan opnieuw een Vlaams renovatiekrediet kan gevraagd en 

bekomen worden mits de voorwaarden daartoe voldaan zijn. Of nog, wanneer door eenzelfde 

persoon een appartementsgebouw wordt gekocht met meerdere appartementen, waarvoor dan 

voor ieder daarvan een renovatiekrediet kan aangevraagd worden. 

 

Komt de aankoop van een tweede verblijf, een woning/ 
appartement bestemd voor verhuur, … ook in aanmerking voor 
een renovatiekrediet ? 
 

Net als de aankoop van een woning/appartement als hoofdverblijfplaats komt de aankoop van een 

tweede verblijf, van een woning/appartement bestemd voor de verhuur, enz. in aanmerking voor 

het verstrekken van een Vlaams renovatiekrediet op voorwaarde dat deze woning/appartement 

hoofdzakelijk bestemd is voor particulier (privé-)gebruik. Of de woning/het appartement 

“hoofdzakelijk bestemd is voor particuliere (privé)doeleinden” wordt bepaald door de gebruikte 
grondoppervlakte, die minstens 50% moet bedragen. 

 

Mag het bedrag van het Vlaams renovatiekrediet worden 
opgesplitst in verschillende voorschotten/tranches? 
 

In sommige gevallen kunnen een aankoopkrediet (“hoofdkrediet”) en/of een renovatielening 
opgesplitst worden in verschillende voorschotten of tranches, bijvoorbeeld om rekening te houden 

met het eigendomspercentage van de woning/het appartement. 

 

Het zal evenwel niet mogelijk zijn het renovatiekrediet op te splitsen in verschillende voorschotten 

of tranches. 

 

Er kan ook maar één enkel rekeningnummer worden opgegeven waarop het VEKA de uitbetaling van 

de rentesubsidie dient uit te voeren. 

 

Wat zijn de gevolgen van een externe herfinanciering ? 
 

In geval van externe herfinanciering (dit is herfinanciering van een lening bij een andere 

kredietgever) neemt het betrokken renovatiekrediet bij de oorspronkelijke kredietgever een einde 



13 

 

Beroepsvereniging van het Krediet 

Koning Albert II-laan 19 - 1210 Brussel 

https://www.upc-bvk.be 

T + 32 2 507 68 11 | F + 32 2 888 68 11 
 

 

ingevolge vervroegde terugbetaling en zal te rekenen vanaf dan de rentesubsidie ook worden 

stopgezet.  

 

Het VEKA zal evenwel, indien de controleperiode van 5 jaar nog niet verstreken is, na afloop van die 

periode van 5 jaar de nodige controles uitvoeren en indien het beoogde EPC-label voor de betrokken 

woning/appartement op dat ogenblik niet is bereikt of geen geactualiseerd 

energieprestatiecertificaat ter beschikking is,  

- de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de 

kredietnemer terugvorderen 

- een boete opleggen aan de kredietnemer voor het niet-bereiken van het vereiste 

energielabel 

 

Zie ook de vraag “Door wie kan een geactualiseerd energieprestatiecertificaat worden opgemaakt ?” 

 

Wat zijn de gevolgen van de verkoop van de betrokken 
woning/appartement voor het einde van de controleperiode van 
5 jaar? 
 

In geval van verkoop van de woning/het appartement voor het einde van de controleperiode van 5 

jaar zal in de meeste gevallen tevens het renovatiekrediet worden stopgezet wegens volledige 

terugbetaling ervan ingevolge de verkoop. 

 

In geval van volledige terugbetaling zal het VEKA evenwel, indien de controleperiode van 5 jaar nog 

niet verstreken is, na afloop van die periode van 5 jaar de nodige controles uitvoeren en indien het 

beoogde EPC-label op dat ogenblik voor de betrokken woning/appartement niet is bereikt of geen 

geactualiseerd energieprestatiecertificaat ter beschikking is,  

- de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de 

kredietnemer terugvorderen 

- een boete opleggen aan de kredietnemer voor het niet-bereiken van het vereiste 

energielabel 

 

Het is dus van belang dat de kredietnemer voorafgaand aan de verkoop de nodige stappen zet om 

een geactualiseerd energieprestatiecertificaat te bekomen. 

 

Zie ook de vraag “Door wie kan een geactualiseerd energieprestatiecertificaat worden opgemaakt ?” 

 

In de gevallen waarin het renovatiekrediet toch verder blijft bestaan, bijvoorbeeld omdat er 

voldoende andere waarborgen zijn, zal dit zijn gewone verdere verloop kennen, ook op vlak van de 

betaling van de rentesubsidie. 
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Wat zijn de gevolgen van een verkoop gevolgd door een 
pandwissel ? 
 

In geval van verkoop met pandwissel zal de rentesubsidie met betrekking tot het betrokken 

renovatiekrediet verder worden betaald indien de pandwissel gebeurt na de controleperiode van 5 

jaar en daarbij de beoogde verbetering van het energielabel werd bereikt. 

 

N.B. :  De hypotheekoverdracht of pandwissel is een techniek waarbij de woning, waarvoor een 

hypothecaire lening werd aangegaan, wordt vervreemd (vb. verkocht) en de lening verder 

blijft bestaan. De oorspronkelijke hypothecaire inschrijving op het verkochte onroerend goed 

wordt daarbij normaal gezien overgebracht naar een ander onroerend goed (vb. de nieuwe 

gezinswoning). 

 

Het VEKA zal evenwel, indien de controleperiode van 5 jaar nog niet verstreken is, na afloop van die 

periode van 5 jaar de nodige controles uitvoeren en indien het beoogde EPC-label voor de betrokken 

woning/appartement waarop het renovatiekrediet werd verleend op dat ogenblik niet is bereikt of 

geen geactualiseerd energieprestatiecertificaat ter beschikking is,  

- de in de voorgaande jaren reeds aan de kredietnemer betaalde rentesubsidies van de 

kredietnemer terugvorderen 

- een boete opleggen aan de kredietnemer voor het niet-bereiken van het vereiste 

energielabel 

 

Het is dus van belang dat de kredietnemer voorafgaand aan de verkoop de nodige stappen zet om 

een geactualiseerd energieprestatiecertificaat te bekomen. 

 

Zie ook de vraag “Door wie kan een geactualiseerd energieprestatiecertificaat worden opgemaakt ?” 

 

Wat bij aankoop van een woning, met sloop en heropbouw van 
een appartementsgebouw met meerdere appartementen ? 
 

Kan in dat geval enkel voor de aangekochte woning of voor ieder van de later op te bouwen 

appartementen een renovatiekrediet worden bekomen ? 

 

Het aantal renovatiekredieten dat kan worden aangevraagd, wordt bepaald door het aantal 

woningen/appartementen dat initieel wordt aangekocht (al dan niet met oog op sloop en 

heropbouw).  

 

Voor aankoop van één woning, gevolgd door sloop en heropbouw van een gebouw met drie 

appartementen, zal bijgevolg slechts één enkel renovatiekrediet kunnen worden bekomen. 
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Voor de aanvraag van het renovatiekrediet kan dan gesteund worden op het basis EPC van het 

aangekochte gebouw.  

 

Wat in geval van kangoeroewoning ? 
 

Een kangoeroewoning is een zorgwoning en is te beschouwen samen met de hoofdwoning. Het 

betreft dus geen autonome woning en er is bijgevolg maar één renovatiekrediet mogelijk voor de 

gehele woning. 

 

Geldt een krediet voor enkel successie- of schenkingsrechten als 
hoofdkrediet? 
 

In de Nota bij het Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 

november 2010 wordt gesteld dat ook de verwerving van een woning of appartement in volle 

eigendom na schenking of erfenis waarvoor een hypothecair hoofdkrediet aangegaan wordt om uit 

onverdeeldheid te treden, in aanmerking komt.   

 

De vraag stelt zich of ook een krediet ter betaling van enkel de successie- of schenkingsrechten als 

“hoofdkrediet” kan worden beschouwd. 
 

Een krediet ter betaling van enkel successie- of schenkingsrechten wordt niet beschouwd als een 

hoofdkrediet dat in aanmerking komt voor het bekomen van een renovatiekrediet indien het kadert 

in een uitonverdeeldheidtreding. 

 

Komt een schenking onder last in aanmerking voor een 
renovatiekrediet?  
 

Een schenking onder last komt niet in aanmerking. Eventueel wel voor een energielening+.  

 

Kan het renteloos renovatiekrediet ook aangevraagd worden als 
een wederopname van een bestaand hypothecair krediet?  
 

Een wederopname van een bestaand hypothecair krediet, waarbij er een nieuw pand wordt 

aangekocht met een slechte energieprestatie is mogelijk.  

 

Wat indien ik niet in aanmerking kom voor een renovatiekrediet?  
 

Indien u een woning geschonken of na erfenis krijgt, kan u terecht bij het energiehuis voor het 

afsluiten van een vergelijkbare energielening+. Het belangrijkste verschilpunt met het hypothecair 
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renovatiekrediet is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de 

lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend. Meer informatie is beschikbaar op 

www.energiesparen.be.  

 

http://www.energiesparen.be/
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Questions et réponses relatives au crédit de 
rénovation flamand (14/01/2021) 

Ce texte est une traduction officieuse. En cas de doute, le texte néerlandais prévaut. 

 

Le texte sur fond jaune a été ajoutée par rapport à la version précédente du 09.12.2020 

 

Quelle est la base légale du crédit de rénovation flamand ? 
Le crédit de rénovation flamand trouve sa base légale dans le Décret du 30.10.2020 modifiant le 

décret sur l'Énergie du 8 mai 2009 (article 26), ainsi que l’arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 

2010 modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du 18.12.2020. 
 

À quelles conditions le crédit de rénovation flamand doit-il 
répondre ? 
 

Le crédit de rénovation est 

- un crédit hypothécaire avec une destination immobilière 

- un complément à ou une tranche d’un crédit principal 
o qui est conclu par une personne physique 

o dans le cadre de l’achat passé par acte authentique 

o en pleine propriété 

o d'une habitation ou d'un appartement non économe en énergie 

o situé en Région flamande et 

o principalement destiné à des fins privées 

- qui concerne le financement de la rénovation énergétique ou de la démolition-

reconstruction de l’habitation/de l’appartement acheté. 
 

Le terme « achat » ne concerne pas nécessairement l’acquisition d'une habitation ou d'un 
appartement à la suite d'un achat, mais peut également inclure d’autres situations qui donnent lieu 
à l’acquisition d'une habitation ou d'un appartement par le biais d'un acte authentique, comme : 

- l’acquisition d'une habitation ou d'un appartement en pleine propriété après donation ou 
héritage, dans le cadre desquels un crédit hypothécaire principal est souscrit pour sortir 

d'une indivision. 

- Le rachat de la partie du crédit principal du coemprunteur par l’un des autres emprunteurs, 
en cas de divorce par exemple. 
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Le crédit principal et le crédit de rénovation peuvent se faire par le biais d’un acte sous seing privé 
ou d'un acte authentique. 

 

On détermine si l’habitation/l’appartement est « principalement destiné à des fins privées» par la 

surface au sol utilisée, qui doit être de 50 % minimum. 

 

Seules les demandes de crédits principaux introduites à partir du premier janvier 2021 peuvent 

entrer en ligne de compte. 

 

Que faut-il entendre par « habitation ou appartement non 
économe en énergie » ? 
 

Par « habitation ou appartement non économe en énergie », il y a lieu d’entendre : 

- une habitation dont le label de performance énergétique est E ou F 

- un appartement dont le label de performance énergétique est D, E ou F 

 

conformément à un certificat de performance énergétique qui n’est pas antérieur à 2019, situé en 

Région flamande. 

 

La rénovation d’un bâtiment avec PEB non résidentiel en bâtiment 
résidentiel entre-t-elle en ligne de compte ? 
 

Il se peut qu'un bâtiment non résidentiel (magasin/bureau) soit acquis dans le but de le rénover et 

ensuite de l’utiliser à des fins privées ou d'y habiter. Cette rénovation entre-t-elle également en ligne 

de compte pour le crédit de rénovation flamand ? 

 

Non. Le crédit principal doit être conclu pour l’acquisition d’habitations ou d’appartements, en 
d’autres termes des bâtiments destinés principalement au logement. Un crédit de rénovation ne 
peut donc pas être lié à un crédit principal souscrit pour l’achat d'un bâtiment avec PEB non 
résidentiel. 

 

Quel avantage est associé au crédit de rénovation flamand ? 
 

Les emprunteurs d'un crédit de rénovation flamand sont remboursés par l’Agence flamande pour 
l'Énergie et le Climat (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap ou VEKA) sous forme d’une 
subvention en intérêt pour les intérêts contractuels échus et effectivement payés aux échéances 

contractuelles, à l’exclusion des intérêts de retard ou d’autres intérêts (l’indemnité de remploi par 
exemple n’entre pas non plus en ligne de compte). 
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« L’indemnité pour mise à disposition du capital », également appelée « provision de réservation », 

n’est pas qualifiée d'intérêt et n’entrera donc pas en ligne de compte pour la subvention en intérêt. 
 

Quelle obligation a l’emprunteur ? 
 

L’emprunteur s’engage à rénover (démolition et reconstruction comprises) sur le plan énergétique 

l’habitation non économe en énergie ou l’appartement non économe en énergie dans les cinq ans 
à dater de l’acquisition de l’habitation ou de l’appartement en pleine propriété pour arriver au 
minimum à un label de performance énergétique C pour une habitation non économe en énergie 

ou à un label de performance énergétique B pour l’appartement non économe en énergie. Le 

montant maximal du crédit de rénovation flamand varie selon le label de performance énergétique 

envisagée après la période de cinq ans. L’emprunteur a une obligation de résultat consistant à 
atteindre ce label de performance énergétique après maximum cinq ans. 

 

Il doit pour ce faire, après exécution des travaux et au plus tard à la fin de la période de contrôle de 

cinq ans, faire établir un PEB actualisé ou soumettre un certificat PEB en cas de construction. 

 

Quels sont les montants maximaux du crédit de rénovation ? 
 

Maximum 30 000 € : si l’emprunteur s’engage à rénover l’habitation ou l’appartement sur le plan 
énergétique (démolition et reconstruction comprises) dans les cinq ans à compter de la passation 

de l’acte authentique d’achat de l’habitation ou de l’appartement en pleine propriété, pour arriver 

au minimum à un label de performance énergétique C pour l’habitation non économe en énergie 

et à un label de performance énergétique B pour l’appartement non économe en énergie. 

  

Maximum 45 000 € : si l’emprunteur s’engage à rénover l’habitation ou l’appartement sur le plan 
énergétique (démolition et reconstruction comprises) dans les cinq ans à compter de la passation 

de l’acte authentique d’achat de l’habitation ou de l’appartement en pleine propriété, pour arriver 
au minimum à un label de performance énergétique B pour l’habitation non économe en énergie 

et à un label de performance énergétique A pour l’appartement non économe en énergie. 

  

Maximum 60 000 € : si l’emprunteur s’engage à rénover sur le plan énergétique (démolition et 

reconstruction comprises) l’habitation non économe en énergie dans les cinq ans à compter de la 

passation de l’acte authentique de l’achat de l’habitation en pleine propriété, pour arriver au 
minimum à un label de performance énergétique A. 

 

Quelle est la durée maximale du crédit de rénovation ? 
 

La durée maximale du crédit de rénovation est de 20 ans et ne peut dépasser la durée du crédit 

principal pour l’achat de l’habitation/de l’appartement. 
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La période de prélèvement qui peut être prévue dans le cadre d’un prêt de rénovation est de 
maximum 24 mois et ne fait pas partie de la durée du crédit de rénovation. Cette période de 

prélèvement peut, sur demande motivée de l’emprunteur et moyennant accord écrit préalable du 
prêteur, être prolongée de maximum six mois par l’administrateur général de la VEKA. 
 

La subvention en intérêt est attribuée sur base annuelle pendant la période de prélèvement ainsi 

que pendant toute la durée du crédit de rénovation. 

 

« L’indemnité pour mise à disposition du capital », également appelée « provision de réservation », 

n’est pas qualifiée d'intérêt et ne sera donc pas remboursée à l’emprunteur par la VEKA. 
 

Exemple 

Un crédit de 50 000 EUR contracté le 30/06/2021 avec une durée de prélèvement de deux ans et 

une durée de 20 ans. Prélèvement d'un premier montant de 10 000 EUR en juillet 2021. Le reste du 

montant est prélevé en mai 2023. Des intérêts sont par conséquent payés sur le premier montant de 

10 000 EUR à partir de juillet 2021. Le crédit va donc courir jusqu’à la mi-2043. Une subvention en 

intérêt sera donc versée pour les années civiles 2021 à 2043 incluses (soit 23 paiements). Pour les 

années civiles 2021 et 2022, elle se basera sur les intérêts payés sur les 10 000 EUR, pour 2023, en 

partie sur les intérêts payés sur les 10 000 EUR et en partie sur les remboursements à partir de mai, 

et pour terminer, pour 2024 et les années suivantes, sur les remboursements. 

 

La durée entrant en ligne de compte pour le crédit de rénovation commence à la fin de l’éventuelle 

période de prélèvement du crédit, qui ne peut dépasser 24 mois. Cette période de prélèvement 

peut, sur demande motivée de l’emprunteur et moyennant accord écrit préalable du fournisseur de 
crédit, être prolongée de maximum six mois par l’administrateur général de la VEKA. 

 

Un crédit bullet ou un crédit avec reconstitution du capital entre-t-
il également en ligne de compte ? 
 

Non. Seuls les crédits de rénovation prévoyant le remboursement périodique de capital entrent en 

ligne de compte. Le crédit principal peut être un crédit bullet ou un crédit avec reconstitution du 

capital. 

 

Faut-il payer des intérêts sur le crédit de rénovation flamand au 
prêteur ? 
 

L’emprunteur paie au prêteur auprès duquel il a souscrit le crédit principal pour l’achat de 
l’habitation/de l’appartement et le crédit de rénovation flamand, les intérêts convenus sur ledit 
crédit. 
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Les intérêts concernés sont remboursés à l’emprunteur par la VEKA sous la forme d'une subvention 
en intérêt. 

 

La VEKA procèdera cependant aux contrôles nécessaires après cinq ans, et si le label visé n’est alors 
pas obtenu pour l’habitation/l’appartement concerné ou si aucun certificat de performance 
énergétique actualisé n’est disponible, 

- elle réclamera les subventions en intérêt versées à l’emprunteur au cours des années 

précédentes 

- elle infligera une amende à l’emprunteur pour la non-réalisation du label de performance 

énergétique requis 

 

Voir également « Qui peut établir un certificat de performance énergétique actualisé ? » 

 

Quelles conditions de taux peuvent être appliquées au crédit 
rénovation ? 
 

Les conditions de taux applicables au crédit de rénovation sont les mêmes que celles qui régissent le 

crédit principal, étant étendu que le taux d'intérêt ne peut être supérieur à celui qui est applicable 

au crédit principal pour l’achat de l’habitation/de l’appartement. 
 

Comment démontrer que le crédit de rénovation flamand a été 
demandé pour une habitation non économe en énergie ? 
 

Il convient de le démontrer à l’aide d’un certificat de performance énergétique valable datant de 

2019 ou plus tard, qui prouve que l’habitation a un label de performance énergétique E ou F ou que 

l’appartement a un label de performance énergétique D, E ou F. Les certificats de performance 

énergétique antérieurs à 2019 n’entrent donc pas en ligne de compte pour la demande d’une 
subvention en intérêt auprès de la VEKA. Si nécessaire, un nouveau certificat de performance 

énergétique actualisé devra être établi. 

Qui peut établir un certificat de performance énergétique 
actualisé ? 

Le certificat de performance énergétique pour bâtiments résidentiels est établi par un expert en 

énergie de type A. Vous trouverez une liste des experts en énergie de type A sur 

https://apps.energiesparen.be/energiekaart/vlaanderen/lijst-energiedeskundigen-type-a. 
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Tous les prêteurs proposent-ils un tel crédit de rénovation 
flamand ? 
 

Tout prêteur est libre de proposer un tel crédit de rénovation flamand. L’emprunteur est donc invité 
à s’informer au préalable auprès du prêteur de son choix. Il convient de souligner qu’un crédit de 
rénovation flamand doit toujours être souscrit en parallèle de et en même temps que le crédit 

principal pour l’achat de l’habitation/de l’appartement, auprès du même prêteur. 
 

L’emprunteur doit-il avertir la VEKA de l’existence du crédit de 
rénovation ? 
 

Non. Le prêteur prévient la VEKA de la conclusion d’un crédit de rénovation flamand, et ce, en cas de 

contrat de crédit avec acte authentique, au plus tard dans les deux mois suivant le mois de la 

passation du contrat de crédit. Si le contrat de crédit n’est pas confirmé par acte authentique, cela 
se passera dans les deux mois à compter du premier prélèvement (total ou partiel) du crédit 

principal. La VEKA préviendra ensuite l’emprunteur qu'elle a été informée à ce sujet par le prêteur, 
en indiquant toutes les informations transmises par le prêteur, pour confirmation. S’il apparaît que 
certaines informations sont erronées (comme le numéro de compte pour le versement de la 

subvention en intérêt), l’emprunteur doit en informer immédiatement la VEKA. La confirmation des 
données implique également la demande officielle de la subvention en intérêt. 

 

Si l’emprunteur, au plus tard trois mois à compter de la fin du délai de notification prévu par le 
prêteur, n’a pas obtenu de telle confirmation de la VEKA, il devra contacter la VEKA pour s’assurer 
qu’elle a été informée de l’existence du crédit de rénovation flamand concerné. 
 

L'emprunteur doit-il entreprendre d’autres démarches pour 
obtenir le remboursement des intérêts payés sous la forme d'une 
subvention en intérêt ? 
 

Oui. Il recevra, de la part de la VEKA, une notification l’informant que la demande pour la subvention 
en intérêt dans le cadre du crédit de rénovation lui a été transmise par le prêteur (voir question 

précédente), après quoi l’emprunteur devra confirmer les données dont la VEKA dispose dans ce 
cadre, et par la même occasion, la demande de subvention en intérêt. 

 

Le prêteur informera ensuite chaque année la VEKA à propos des intérêts contractuels payés par 

l’emprunteur au cours de l’année civile écoulée dans le cadre du crédit de rénovation. La VEKA 
s’occupe du remboursement des intérêts à l’emprunteur concerné sous la forme d’une subvention 
en intérêt. 
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À quel moment environ le remboursement des intérêts est-il 
effectué ? 
 

Dans le courant du premier trimestre, les prêteurs informeront la VEKA à propos des intérêts payés 

au cours de l’année précédente pour le crédit de rénovation. La VEKA procèdera ensuite au 
paiement de la subvention en intérêt à l’emprunteur, dans le courant du mois de mai. 
 

Comment prouver après cinq ans que le label de performance 
énergétique visé a été atteint ? 
 

Cinq ans après la date de l’acte authentique concernant l’achat de l’habitation ou de l’appartement 
en pleine propriété, la VEKA vérifiera si un nouveau certificat de performance énergétique est 

disponible, prouvant que le label de performance énergétique visé a été obtenu. Il est donc 

essentiel que l’emprunteur, à ses propres frais et avant la date de fin de la période de cinq ans, 
entreprenne les étapes nécessaires pour obtenir un certificat de performance énergétique 

actualisé. Un certificat PEB suffit également à prouver le label visé. 

 

Que se passe-t-il après la période de cinq ans ? 
 

Au plus tard à la fin de la période de cinq ans à compter de la passation de l’acte authentique, 
l’emprunteur doit fournir un nouveau certificat de performance énergétique pour prouver que le 

label de performance énergétique visé a été atteint. 

La VEKA procèdera aux contrôles nécessaires. Si la VEKA constate qu’un nouveau certificat de 
prestation énergétique (PEB) fait défaut, elle sommera l’emprunteur de faire le nécessaire, et ce, 
dans un délai raisonnable. 

Si, à l’issue de ce délai, le nouveau PEB n’est toujours pas présenté, ou s'il apparaît que l’obligation 
de résultat spécifiée n’a pas été atteinte, la VEKA fera ce qui suit sur la base des données disponibles 

et selon les modalités citées ci-dessus, après avoir laissé à l’emprunteur la possibilité de se 
défendre : 

- elle arrêtera le paiement de la subvention en intérêt 

- elle réclamera les subventions en intérêt versées à l’emprunteur au cours des années 
précédentes 

- elle infligera une amende à l’emprunteur pour la non-réalisation du label de performance 

énergétique requis 
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Que se passe-t-il si le label de performance énergétique n’est pas 
atteint après cinq ans ? 
 

Si le label de performance énergétique visé n’est pas atteint après cinq ans, ou si aucun certificat de 
performance énergétique actualisé n’est présenté, la VEKA fera ce qui suit : 

- elle arrêtera le paiement de la subvention en intérêt 

- elle réclamera les subventions en intérêt versées à l’emprunteur au cours des années 
précédentes 

- elle infligera une amende à l’emprunteur pour la non-réalisation du label de performance 

énergétique requis 

 

Si l’amélioration énergétique n’a été réalisée qu’en partie, la subvention en intérêt sera récupérée 

comme suit : 

1° Récupérée à hauteur de 50 % si : 

a) l’emprunteur visait le label A dans le cadre de son obligation de résultat pour son habitation 

ou son appartement, mais a obtenu le label B ; 

b) l’emprunteur visait le label B dans le cadre de son obligation de résultat pour son 

habitation, mais a obtenu le label C ; 

2° Récupérée à hauteur de 75 % si l’emprunteur visait le label A dans le cadre de son obligation de 

résultat pour son habitation, mais a obtenu le label C. 

 

À l’avenir, les intérêts payés ne seront dans ce cas remboursés (sous la forme d'une subvention en 
intérêt) qu’à concurrence des pourcentages correspondants, à savoir : 

1° à hauteur de 50 % si : 

a) l’emprunteur visait le label A dans le cadre de son obligation de résultat pour son habitation 

ou son appartement, mais a obtenu le label B ; 

b) l’emprunteur visait le label B dans le cadre de son obligation de résultat pour son 

habitation, mais a obtenu le label C ; 

2° à hauteur de 25 % si l’emprunteur visait le label A dans le cadre de son obligation de résultat pour 

son habitation, mais a obtenu le label C. 

 

Voir également « Qui peut établir un certificat de performance énergétique actualisé ? » 

 

À combien s’élève l’amende en cas de non-réalisation du label de 
performance énergétique requis ? 
 

Si le label de performance énergétique visé n’est pas atteint après cinq ans, ou si aucun certificat de 
performance énergétique actualisé n’est présenté, la VEKA infligera notamment une amende pour la 
non-réalisation du label de performance énergétique requis. 
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En vertu de l’article 13.4.13 § 1 de l’Arrêté relatif à l’énergie du 19 novembre 2010, cette amende 

administrative s’élève à : 

1° 300 euros pour un montant d’emprunt allant jusqu’à 15 000 euros ; 

2° 600 euros pour un montant d’emprunt allant de 15 001 euros à 30 000 euros inclus ; 

3° 900 euros pour un montant d’emprunt allant de 30 001 euros à 45 000 euros inclus ; 

4° 1 200 euros pour un montant d’emprunt de 45 001 euros ou plus. 

 

Voir également « Qui peut établir un certificat de performance énergétique actualisé ? » 

 

Est-ce que l’amende sera toujours due ? 
 

L’amende ne sera due que si le montant de subvention en intérêts a été réellement payé à 

l’emprunteur.  
 

Que se passe-t-il si le permis de construire n’est finalement pas 
accordé pour les travaux envisagés ? 
 

Si le permis de construire pour les travaux envisagés n'est finalement pas accordé et que, par 

conséquent, le label énergétique ne peut sans doute pas être obtenu, l'emprunteur doit 

immédiatement en informer l'Agence flamande pour l'énergie et le climat (VEKA) afin d'éviter de 

payer une bonification d'intérêts qui devra ensuite être réclamée, ainsi qu’une amende en rapport. 

 

De quelle manière la subvention en intérêt réclamée et l’amende 
devront-elles être acquittées ? 
 

La subvention en intérêt réclamée ainsi que l’amende devront être payées en une fois, mais un plan 
de paiement peut éventuellement être accordé, tant pour la réclamation que pour l’amende. 
 

Modifications concernant contrat de crédit de rénovation et le 
paiement de la subvention en intérêt 
 

Pour la notification de modifications ultérieures concernant le crédit de rénovation et le paiement 

de la subvention en intérêt (par exemple changement du numéro de compte, changement d’adresse 
de l’emprunteur, etc.), les contestations, etc., l’emprunteur doit directement s’adresser à la VEKA. 
 

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap 
Boulevard du Roi Albert II 20 boîte 17 
1000 Bruxelles 
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renovatiekrediet@vlaanderen.be 

 

Quelles sont les conséquences de la résiliation du contrat de 
crédit de rénovation par le prêteur ? 
 

Le prêteur peut, en raison d'un non-paiement par exemple, dissoudre le contrat de crédit de 

rénovation, donnant lieu à la déchéance du terme. Vu que cette situation implique la résiliation du 

contrat de crédit de rénovation, il sera également mis un terme au paiement de la subvention en 

intérêt à l’emprunteur à l’avenir. 
 

Si la période de contrôle de cinq ans n’est pas encore échue, la VEKA procèdera cependant aux 

contrôles nécessaires après ces cinq ans, et si le label visé n’est alors pas obtenu pour 
l’habitation/l’appartement concerné ou si aucun certificat de performance énergétique actualisé 
n’est disponible, 

- elle réclamera les subventions en intérêt versées à l’emprunteur au cours des années 
précédentes 

- elle infligera une amende à l’emprunteur pour la non-réalisation du label de performance 

énergétique requis 

 

Voir également « Qui peut établir un certificat de performance énergétique actualisé ? » 

 

Quelles sont les conséquences de la résiliation du contrat de 
crédit de rénovation par l’emprunteur ? 
 

Lorsque le contrat de crédit de rénovation est résiliée par l’emprunteur, en raison par exemple d'un 
remboursement anticipé total, l’emprunteur ne paiera plus d'intérêts au prêteur, ce qui donnera lieu 
à la cessation du paiement de la subvention en intérêt par la VEKA à l’emprunteur (sauf en ce qui 
concerne les paiements préalables effectués dans le cadre du contrat de crédit). 

 

Si la période de contrôle de cinq ans n’est pas encore échue, la VEKA procèdera aux contrôles 
nécessaires après ces cinq ans, et si le label visé n’est alors pas obtenu pour 
l’habitation/l’appartement concerné ou si aucun certificat de performance énergétique actualisé 

n’est disponible, 
- elle réclamera les subventions en intérêt versées à l’emprunteur au cours des années 

précédentes 

- elle infligera une amende à l’emprunteur pour la non-réalisation du label de performance 

énergétique requis 

 

Voir également « Qui peut établir un certificat de performance énergétique actualisé ? » 

 



11 
 

Union Professionnelle du Crédit 
Boulevard du Roi Albert II 19 - 1210 Bruxelles 
https://www.upc-bvk.be 
T + 32 2 507 68 11 | F + 32 2 888 68 11 

 

 

Que se passe-t-il en cas de décès de l’emprunteur ? 
 

Si les héritiers ne reprennent pas le crédit de rénovation, il prendra fin et il n’y aura plus de 
paiement de la subvention en intérêt pour la période suivant le décès. 

 

Si les héritiers reprennent le crédit de rénovation, ils devront en informer la VEKA et, le cas échéant, 

lui communiquer un autre numéro de compte pour le paiement de la subvention en intérêt. 

 

Le rachat d'un crédit d’achat (« crédit principal ») par l’un des 
emprunteurs est-il considéré comme un nouveau crédit d’achat 
(« crédit principal ») ? 
 

Oui. Il se peut qu'un emprunteur reprenne la partie d’un crédit déjà en cours pour l’achat d'une 
habitation de l’autre emprunteur (ou des autres emprunteurs), en cas de divorce par exemple. Le 

rachat d’un copropriétaire personne privée par le biais d'un nouveau crédit par l’un des autres 
emprunteurs est également considéré comme un crédit pour l’achat d'une habitation et peut par 

conséquent donner lieu à l’octroi d'un nouveau crédit de rénovation flamand. La prise en charge 
sans la conclusion d'un nouveau crédit n’entre pas en ligne de compte. 
 

L’acquisition d'une habitation ou d'un appartement en pleine propriété après donation ou héritage, 

dans le cadre desquels un crédit hypothécaire principal est souscrit pour sortir d'une indivision, est 

également considérée comme un achat. Dans ce cadre, il n'est pas nécessaire que tous les 

cohéritiers soient rachetés. Il suffit que l’un d’entre eux le soit, même si l'indivision demeure. 

Toutefois, il ne peut être accordé qu’un seul crédit de rénovation par maison/appartement, par 

acquisition.  

 

Quelle est la conséquence de la prise en charge d’un crédit de 
rénovation flamand en cours par l’un des emprunteurs ? 
 

En cas de prise en charge d’un crédit de rénovation flamand en cours par l’un des emprunteurs, 
l’emprunteur devra éventuellement contacter la VEKA pour faire adapter le numéro de compte sur 
lequel le paiement de la subvention en intérêt doit avoir lieu, si nécessaire. 

 

Plusieurs crédits de rénovation flamands peuvent-ils être attribués 
à une même personne ? 
 

C’est possible, si la personne concernée a acheté plus d'un bien immobilier qui répond aux 
conditions d’octroi d'un crédit de rénovation flamand. C’est par exemple le cas lorsque le 
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propriétaire d’une habitation pour laquelle un crédit de rénovation flamand est en cours achète 
également un appartement pour lequel un crédit de rénovation flamand peut à nouveau être 

demandé et obtenu conformément aux conditions. Ou si une même personne achète un immeuble 

composé de plusieurs appartements et qu’un crédit de rénovation peut être demandé pour chacun 
d’entre eux. 
 

L’achat d'une seconde résidence, d'une habitation/d'un 
appartement destiné à la location, etc. entre-t-il en ligne de 
compte pour un crédit de rénovation ? 
 

Tout comme l’achat d'une habitation/d'un appartement en tant que résidence principale, l’achat 
d'une seconde résidence, d'une habitation/d'un appartement destiné à la location, etc. entre en 

ligne de compte pour l’octroi d’un crédit de rénovation flamand, à condition que cette 
habitation/cet appartement soit principalement destiné à un usage privé. On détermine si 

l’habitation/l’appartement est « principalement destiné à des fins privées» par la surface au sol 

utilisée, qui doit être de 50 % minimum. 

 

Le montant du crédit de rénovation flamand peut-il être scindé en 
différents acomptes/tranches ? 
 

Dans certains cas, un crédit d’achat (« crédit principal ») et/ou un prêt rénovation peuvent être 

scindés en différents acomptes ou tranches, par exemple pour tenir compte du pourcentage de 

propriété de l’habitation/de l’appartement. 
 

Il ne sera cependant pas possible de scinder le crédit de rénovation en différents acomptes ou 

tranches. 

 

En outre, seulement un numéro de compte peut être communiqué pour le paiement de la 

subvention en intérêt par la VEKA. 

 

Quelles sont les conséquences d’un refinancement externe ? 
 

En cas de refinancement externe (il s’agit du refinancement d'un crédit auprès d'un autre prêteur), 
le crédit de rénovation concerné auprès du prêteur initial prendra fin pour cause de remboursement 

anticipé et la subvention en intérêt s’arrêtera à partir de ce moment. 
 

Si la période de contrôle de cinq ans n’est pas encore échue, la VEKA procèdera cependant aux 
contrôles nécessaires après ces cinq ans, et si le label visé n’est alors pas obtenu pour 
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l’habitation/l’appartement concerné ou si aucun certificat de performance énergétique actualisé 

n’est disponible, 
- elle réclamera les subventions en intérêt versées à l’emprunteur au cours des années 

précédentes 

- elle infligera une amende à l’emprunteur pour la non-réalisation du label de performance 

énergétique requis 

 

Voir également « Qui peut établir un certificat de performance énergétique actualisé ? » 

 

Quelles sont les conséquences de la vente de l’habitation/de 
l’appartement concerné avant la fin de la période de contrôle de 
cinq ans ? 
 

En cas de vente de l’habitation/de l’appartement avant la fin de la période de contrôle de cinq ans, il 
sera également mis un terme au crédit de rénovation dans la plupart des cas, pour cause de 

remboursement total suite à la vente. 

 

En cas de remboursement total, la VEKA procèdera aux contrôles nécessaires après la période de 

cinq ans (si cette période de contrôle de cinq ans n’est pas encore échue), et si le label visé n’est 
alors pas obtenu pour l’habitation/l’appartement concerné ou si aucun certificat de performance 
énergétique actualisé n’est disponible, 

- elle réclamera les subventions en intérêt versées à l’emprunteur au cours des années 
précédentes 

- elle infligera une amende à l’emprunteur pour la non-réalisation du label de performance 

énergétique requis 

 

Il est donc essentiel que l’emprunteur entreprenne, avant la vente, les démarches nécessaires 

pour obtenir un certificat de performance énergétique actualisé. 

 

Voir également « Qui peut établir un certificat de performance énergétique actualisé ? » 

 

Dans les cas où le crédit de rénovation subsiste, par exemple car il y a suffisamment d’autres 
garanties, il suivra son cours, également en ce qui concerne le paiement de la subvention en intérêt. 

 

Quelles sont les conséquences d’une vente suivie d’une 
substitution de gage ? 
 

En cas de vente avec substitution de gage, la subvention en intérêt concernant le crédit de 

rénovation en question continuera d’être payée si la substitution de gage intervient après la période 
de contrôle de cinq ans et si l’amélioration visée du label de performance énergétique a été atteinte. 
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N.B. :  Le transfert d'hypothèque ou la substitution de gage est une technique par laquelle 

l’habitation, pour laquelle un emprunt hypothécaire a été souscrit, est aliénée (p. ex. vendue) 
et l’emprunt continue d’exister. L’inscription hypothécaire initiale sur le bien immobilier 

vendu est dans ce cas normalement transférée sur un autre bien immobilier (p. ex. la nouvelle 

habitation familiale). 

 

Si la période de contrôle de cinq ans n’est pas encore échue, la VEKA procèdera cependant aux 

contrôles nécessaires après ces cinq ans, et si le label visé n’est alors pas obtenu pour 
l’habitation/l’appartement concerné pour lequel le crédit de rénovation a été prêté ou si aucun 
certificat de performance énergétique actualisé n’est disponible, 

- elle réclamera les subventions en intérêt versées à l’emprunteur au cours des années 
précédentes 

- elle infligera une amende à l’emprunteur pour la non-réalisation du label de performance 

énergétique requis 

 

Il est donc essentiel que l’emprunteur entreprenne, avant la vente, les étapes nécessaires pour 
obtenir un certificat de performance énergétique actualisé. 

 

Voir également « Qui peut établir un certificat de performance énergétique actualisé ? » 

 

Que se passe-t-il en cas d’achat d'une habitation pour démolition 
et reconstruction d'un immeuble à appartements composé de 
plusieurs appartements ? 
 

Obtient-on dans ce cas un crédit de rénovation uniquement pour l’habitation achetée, ou pour 
chacun des appartements à construire ? 

 

Le nombre de crédits de rénovation qui peuvent être demandés est déterminé par le nombre 

d’habitations/d’appartements initialement achetés (en vue ou non de leurs démolition et 
reconstruction). 

 

Pour l’achat d'une habitation, suivi par sa démolition et la reconstruction d'un bâtiment composé de 

trois appartements, un seul crédit de rénovation pourra par conséquent être obtenu. 

 

La demande du crédit de rénovation peut se baser sur le PEB du bâtiment acheté. 
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Que faire en cas d’habitation kangourou ? 
 

Une habitation kangourou comprend une unité d’habitation subordonnée qui est à considérer avec 
l’habitation principale. Il ne s’agit donc pas d'une habitation autonome, et un seul crédit de 
rénovation peut donc être demandé pour l’ensemble de l’habitation. 
 

Un crédit pour des droits de succession ou de donation 
uniquement est-il considéré comme un crédit principal ? 
 

Dans la note de l’Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 
19 novembre 2010, il est stipulé que l’acquisition d'une habitation ou d'un appartement en pleine 
propriété après donation ou héritage, dans le cadre desquels un crédit hypothécaire principal est 

souscrit pour sortir d'une indivision, entre en ligne de compte. 

 

Il convient de se demander si un crédit destiné uniquement à payer les droits de succession ou de 

donation peut également être considéré comme un crédit principal. 

 

Un crédit contracté uniquement pour le paiement des droits de succession ou de donation n’est pas 
considéré comme un crédit principal qui entre en ligne de compte pour l’obtention d'un crédit de 
rénovation s'il s’inscrit dans le cadre d’une sortie d'indivision. 

 

Une donation avec charge entre-t-elle en ligne de compte pour un 
crédit de rénovation ?  
 

Une donation avec charge n’entre pas en ligne de compte, mais peut éventuellement être prise en 

considération pour un prêt énergie+.  

 

Le crédit de rénovation flamand peut-il également être demandé 
comme une reprise d’encours d'un crédit hypothécaire existant ? 
 

Une reprise d’encours d'un crédit hypothécaire existant, dans le cadre de laquelle un nouveau bien 
immobilier ayant une mauvaise performance énergétique est acheté, est possible. 
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Que se passe-t-il si je ne remplis pas les conditions requises pour 
obtenir un crédit de rénovation?  
 

Si vous recevez une maison en donation ou en héritage, vous pouvez souscrire un prêt énergie+ 

similaire avec le Energiehuis. La principale différence avec le crédit hypothécaire de rénovation 

réside dans le fait que le prêt énergie+ ne fonctionne pas avec une bonification d'intérêt, mais que le 

crédit est accordé sans intérêt dès le départ. De plus amples informations sont disponibles sur le site 

www.energiesparen.be.  

 

 

 

http://www.energiesparen.be/
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Q en A Vlaams renovatiekrediet - deel 
uitsluitend kredietgevers 14-01-2021 

 

Heeft de kredietgever een controleplicht met betrekking tot de 
gedane investeringen? 
 

De definitie van “renovatiekrediet” in het Energiebesluit luidt als volgt : ““86°/1 renovatiekrediet: 
een hypothecair krediet dat, of een schijf van een hoofdkrediet die, uitsluitend betrekking heeft op 

de financiering van de energetische renovatie van niet-energiezuinige woningen of 

appartementen;”. 
 

Van de kredietgever wordt verwacht dat hij bij de aanvang van het krediet nagaat of de 

kredietnemer in aanmerking komt voor het renteloos renovatiekrediet. Dit impliceert dat hij bij 

aanvang nagaat of de woning voldoet aan de vooropgestelde EPC-eisen (zie ook vraag “Waarop 

moet de kredietgever zich baseren om na te gaan of aan de toekenningsvoorwaarden van het 

Vlaams renovatiekrediet is voldaan ?”). 
Dit houdt evenwel voor de kredietgever geen verplichting in om controle uit te oefenen op de 

gedane investeringen, de in het kader van het krediet ingediende facturen of uitgevoerde werken. 

Enkel de resultaatsverbintenis vanwege de kredietnemer om het beoogde energielabel te behalen 

geldt als referentie voor het VEKA.  

 

Moet het bedrag van het hoofdkrediet minstens even hoog zijn 
als dat van het renovatiekrediet? 
 

Neen. In sommige gevallen kan het bedrag van het hypothecair krediet bestemd voor de aankoop 

van de woning (het “hoofdkrediet”) lager zijn dan het bedrag van het Vlaams renovatiekrediet. Dit 
kan inzonderheid het geval zijn indien de kredietnemer over zeer veel eigen middelen beschikt en 

dus een hoofdkrediet vraagt voor een beperkt bedrag. Het bedrag van het hoofdkrediet voor de 

aankoop van de woning/het appartement heeft dus geen invloed op het al dan niet kunnen toestaan 

van een Vlaams renovatiekrediet. 

 

 

Wat moet er gebeuren indien een kredietgever geen melding aan 
het VEKA zou gemaakt hebben van een renovatiekrediet ? 
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Het is nooit uitgesloten dat, om technische of andere redenen, een bepaald renovatiekrediet niet 

door de kredietgever zou zijn gemeld aan het VEKA.  Dit kan bijvoorbeeld aan het licht komen omdat 

de kredietnemer in dat geval geen bevestiging vanwege het VEKA zal hebben ontvangen en 

daaromtrent met het VEKA contact opneemt. Of omdat de kredietgever aan het begin van het 

daarop volgende jaar aan het VEKA de betaalde interesten overmaakt, terwijl het krediet niet bij het 

VEKA is gekend. 

 

Dergelijke uitzonderlijke gevallen zullen in overleg tussen het VEKA en de kredietgever worden 

opgelost. Het blijft in die uitzonderingsgevallen mogelijk om in voorkomend geval ook de betaalde 

interesten van voorgaande jaren aan het VEKA te bezorgen met oog op betaling van de 

overeenstemmende rentesubsidie aan de kredietnemer. 

 

Waarop moet de kredietgever zich baseren om na te gaan of aan 
de toekenningsvoorwaarden van het Vlaams renovatiekrediet is 
voldaan ? 
 

De kredietgever moet nagaan of de kredietnemer aan de gestelde voorwaarden voor het bekomen 

van een Vlaams renovatiekrediet voldoet, inzonderheid of de woning/het appartement waarop het 

krediet betrekking heeft niet-energiezuinig is (zie hierboven). 

 

Dit kan gebeuren op basis van de verklaringen van de consument in de Verklaring op eer  en de 

stavingsdocumenten die deze dienaangaande kan voorleggen, zoals een kopie van het EPC-

certificaat van de aangekochte woning, de publicatie van het EPC door de verkoper/immobiliën-

makelaar, enz.  

 

Op termijn zal voor kredietgevers eveneens de mogelijkheid worden gecreëerd om rechtstreeks de 

EPC-database van het VEKA te raadplegen. Zolang de kredietgever daartoe niet de nodige 

ontwikkelingen heeft gedaan, kunnen de verklaringen en de beschikbare documenten van de 

consument als vertrekbasis worden genomen. 

 

Het VEKA heeft in dat verband een standaardverklaring op eer vanwege de kredietnemer 

ontwikkeld, waarop deze minstens alle vermelde informatie moet opnemen, zoals het huidige 

energielabel van de betrokken woning, het beoogde energielabel, het rekeningnummer waarop de 

betaling van de rentesubsidie moet gebeuren, enz. Dit document zal tevens de contactgegevens bij 

het VEKA voor alle bijkomende inlichtingen bevatten en zal door de kredietnemer moeten 

ondertekend worden ter kennisname van de voorwaarden inzake het bekomen van de rentesubsidie 

en ter bevestiging van de naleving ervan. 

 

De kredietgever draagt geen verantwoordelijkheid inzake opvolging van de renovatiewerken of de 

sloop-en-heropbouw met betrekking tot het behalen van de beoogde energieprestatielabel.  
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Wat moet gebeuren indien het betrokken EPC-attest dateert van 
voor 2019 ? 
 

Indien er voor de betrokken woning geen EPC daterend van 2019 of later bestaat, moet de 

kredietgever aan de kandidaat-kredietnemer vragen om in overleg met de verkoper een nieuw, 

recenter EPC-attest te laten opmaken.  

 

De kandidaat-kredietnemer kan daartoe bijvoorbeeld in de compromisovereenkomst laten opnemen 

dat de verkoper zich ertoe engageert om, binnen een vast te stellen termijn, een geactualiseerd EPC-

attest te laten opmaken, eventueel op kosten van de koper. 

 

Binnen welke termijn moet de kredietgever aan het VEKA melding 
maken van een nieuw Vlaams renovatiekrediet ? 
 

Het VEKA wordt door de kredietgever verwittigd dat een Vlaams renovatiekrediet werd aangegaan 

en dit, in geval van kredietovereenkomst verleden bij authentieke akte, uiterlijk binnen de twee 

maanden volgend op de maand van het verlijden van de kredietovereenkomst. In geval de 

kredietovereenkomst niet bij authentieke akte wordt bevestigd, zal dit gebeuren binnen de twee 

maanden volgend op de eerste (gedeeltelijke of volledige) opname van het hoofdkrediet.  

 

Welke gegevens moet de kredietgever daarbij aan het VEKA 
overmaken ? 
 

Zie document inzake manuele rapportering. 

 

Op welke manier moet de kredietgever deze gegevens aan het 
VEKA overmaken ? 
 

Dit gebeurt via een in overleg met het VEKA overeengekomen procedure en formaat. Dit dient in 

eerste instantie te gebeuren via de uitgewerkte manuele procedure (zie het betrokken document en   

csv-bestand). Vanaf wanneer de kredietgever de geïnformatiseerde procedure zal hebben 

geïmplementeerd, zal dit langs die weg dienen te gebeuren. Tot dat ogenblik mag de manuele 

procedure worden gebruikt. 

De Verklaring op eer moet als dusdanig niet aan het VEKA worden bezorgd. De kredietgever houdt 

het betrokken document (eventueel in elektronische vorm) in het dossier, zodat het in welbepaalde 

uitzonderlijke gevallen, zoals een betwisting of een steekproefsgewijze controle door het VEKA, 

alsnog kan worden bezorgd. 
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Binnen welke termijn moet de kredietgever aan het VEKA de 
gegevens overmaken betreffende de betaalde interesten? 
 

De kredietgever maakt de gegevens betreffende de in het afgelopen jaar betaalde interesten uiterlijk 

einde maart van het daarop volgende jaar over aan het VEKA overeenkomstig de daartoe 

overeengekomen procedure. 

 

Welke gegevens moet de kredietgever daarbij aan het VEKA 
overmaken ? 
 

Nog te bepalen. 

 

Op welke manier moet de kredietgever deze gegevens aan het 
VEKA overmaken ? 
 

Nog te bepalen. 

 

Wat bij latere wijziging van de overeenkomst ? 
 

Los van bijvoorbeeld de aanpassing van de rentevoet die kan plaatsvinden in het kader van kredieten 

met een variabele rentevoet of het wegvallen van een conditionele korting omdat niet langer aan de 

voorwaarden daartoe wordt voldaan, maakt de wet (artikel VII 145 van het Wetboek van 

economisch recht) een aantal niet-contractuele wijzigingen aan de lopende overeenkomst mogelijk, 

zoals een aanpassing van het type rentevoet (van vast naar veranderlijk of omgekeerd), verlenging 

van de looptijd, wijziging van de waarborg, enz.  

 

Opdat verder zou kunnen genoten worden van de terugbetaling van de interesten via een 

rentesubsidie, zal daarbij rekening moeten gehouden worden met een aantal beperkingen, zoals 

- het feit dat de rentevoet van het renovatiekrediet dientengevolge niet mag verhogen 

- in geval van verlenging van de looptijd, deze de 20 jaar niet mag overstijgen en niet langer 

mag zijn dan deze van het hoofdkrediet. In geval van verlenging van de looptijd buiten de 

limiet van 20 jaar, zullen de interesten betaald na de maximale looptijd van 20 jaar door 

VEKA niet meer worden terugbetaald. 

 

Diezelfde beperkingen gelden in geval van contractuele wijzigingen (zoals een accordeonformule) of 

contractueel uitstelrecht. 
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In geval van verlenging van de looptijd binnen de limiet van de maximumtermijn van 20 jaar en van 

de looptijd van het hoofdkrediet, zal de betaling van de rentesubsidie betrekking hebben op deze 

verlengde looptijd. 

 

Hoofdkrediet met meerdere voorschotten. Op welk van de 
voorschotten dient de kredietgever zich te baseren voor het 
bepalen van de rentevoet en de looptijd van het 
renovatiekrediet? 
 

In geval van hoofdkrediet bestaande uit meerdere voorschotten dient de kredietgever zich voor de 

bepaling van de rentevoet en de looptijd van het renovatiekrediet te baseren op het grootste 

voorschot met betrekking tot de aankoop. In geval van voorschotten van gelijk bedrag, dient de 

rentevoet en de looptijd van het voorschot met de laagste rentevoet als referentie te worden 

genomen. 

 

Enkel voorschotten met betrekking tot de aankoop op zich komen in aanmerking. Voorschotten die 

betrekking hebben op een overbruggingskrediet moeten buiten beschouwing worden gelaten. 

 

Wat wordt bedoeld met “identieke interestvoorwaarden ? 
 

Het Besluit bepaalt dat de interestvoorwaarden die van toepassing zijn op het renovatiekrediet, 

“identiek” moeten zijn aan de interestvoorwaarden die van toepassing zijn op het hoofdkrediet. Dit 

betreft in de praktijk de variabiliteitsformule en de rentevoet. 

 

De enige mogelijke afwijking betreft het feit dat de rentevoet die wordt toegepast voor het 

renovatiekrediet lager kan zijn dan de rentevoet van toepassing op het hoofdkrediet. 

 

Quid in geval van, bijvoorbeeld, formule 20/5/5 voor het hoofdkrediet, met dus automatisch een 

andere variabiliteitsformule (vaste rentevoet) voor het renovatiekrediet? Is dit mogelijk? 

 

Antwoord : ja, aangezien de eerste variabiliteitsperiode van het hoofdkrediet beantwoordt aan de 

formule van het renovatiekrediet (beide een vaste rentevoet over de hele periode van het 

renovatiekrediet). 
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Wat indien de bouwvergunning voor de beoogde werken 
uiteindelijk niet wordt bekomen ? 
 

Het geval kan zich voordoen waarin de klant die een renovatiekrediet heeft aangegaan uiteindelijk 

de bouwvergunning voor die werken niet bekomt en de betrokken werken bijgevolg niet kunnen 

worden uitgevoerd. 

 

In dat geval verwittigt de kredietnemer meteen het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) 

om dit te melden, zodat eventueel vermeden wordt dat hem rentesubsidie zou worden uitgekeerd 

die vervolgens moet teruggevorderd worden en hem hiervoor een boete zou worden opgelegd. 

 

Wat in geval van verzaking door de klant aan de 
kredietovereenkomst ? 
 

Het geval kan zich voordoen waarbij de klant uiteindelijk verzaakt aan het verlijden van de akte voor 

de aankoop van de woning en het renovatiekrediet (bijvoorbeeld omdat de aankoop van de woning 

of het appartement niet is doorgegaan). De waarborgen zullen bijgevolg niet worden gevestigd en 

de sommen niet vrijgegeven. 

 

In dat geval zal dus geen uitvoering aan de kredietovereenkomst worden gegeven en zullen bijgevolg 

ook geen interesten aan het VEKA worden overgemaakt met oog op terugbetaling ervan in de vorm 

van een rentesubsidie aan de klant. 

 

----------------------- 

 

 



Renovatiekrediet: manueel proces 

(in afwachting van geïnformatiseerde uitwisseling en verwerking)

 

1. Aanvraag renovatiekrediet 

• Samen met hoofdkrediet, beide vanaf 1/1/2021. 

• Kredietgever controleert voorwaarden, waaronder startpositie EPC 

o hetzij met een kopie van het EPC-certificaat van de aangekochte 

woning/appartement; 

o hetzij via de woningpas; 

o hetzij door middel van de publicatie van het EPC door de verkoper/immo-makelaar; 

o hetzij op basis van de Verklaring op eer vanwege de kredietnemer 

• Verklaring op eer (VOE) wordt door de kredietgever bewaard   

o bevat o.m.:  

▪ contactgegevens kredietnemer (waaronder emailadres); 

▪ beoogd label; 

▪ EPC-nummer (best effort); 

2. Renovatiekrediet wordt toegekend 

3. Akte wordt verleden 

• Kredietgever geeft overeengekomen info omtrent afgesloten kredietovereenkomsten door 

aan VEKA binnen de 2 maand volgend op de maand van het verlijden van akte. 

• rapportering aan VEKA gebeurt ten minste maandelijks; 

• Info van verschillende kredieten kan in 1 excel (csv-formaat) meegedeeld worden 

• Hiermee wordt de aanvraag voor de rentesubsidie overgemaakt 

o info omvat: 

▪ mbt renovatiekrediet: 

• kredietverlener; 

• kredietnummer (unieke sleutel in onderlinge communicatie tussen 

banken en VEKA); 

• kredietgegevens (hoofdkrediet en renovatiekrediet) : looptijd, 

variabiliteit en rentevoet, aanvraagdatum/datum kredietaanbod (ligt 

na 1/1/2021), bedrag renovatiekrediet. 

▪ mbt kredietnemer(s) 

• adres, rijksregisternummer en contactgegevens (waaronder email) 

van kredietnemer(s) (zodat ontvangstmelding en bevestiging van 

aanvraag kan gebeuren en communicatie met aanvrager mogelijk is) 

(cfr VOE); 

• rekeningnummer waarop rentesubsidie mag worden gestort. 

▪ mbt woning/appartement waarop krediet slaat 

1. Aanvraag 
renovatiekrediet

2. Toekenning 
lening

3. Akte wordt 
verleden  en/of 
wordt getekend

4. Ontvangsmelding 
aanvraag 

Rentesubsdie en 
bevestiging

5. Krediet  is lopend 
en er kunnen 

opnames gebeuren 
op het krediet



• EPC-nummer (met oog op controle EPC bij aanvraag en van 

Verklaring op eer); 

• EPC label bij aanvraag; 

• beoogd EPC label (vervat in Verklaring op eer); 

• adresgegevens betrokken woning/appartement renovatiekrediet; 

• authentieke aktedatum betreffende de verwerving van de 

woning/het appartement (met oog op registratie periode 5 jaar), 

indien beschikbaar. Indien niet beschikbaar, datum authentieke 

kredietakte of, indien geen bevestiging krediet via authentieke akte, 

eerste opname hoofdkrediet. 

• Type pand: woning of appartement 

4. VEKA stuurt ontvangstmelding naar kredietnemer met  

• hernemen van ontvangen / beschikbare info met verzoek tot bevestiging en ondertekening 

aanvraag; 

• verzoek om bevestiging van het EPC-nummer van de woning/het appartement waarvoor het 

renovatiekrediet werd aangevraagd; 

• aanvraag wordt (elektronisch) ondertekend door kredietnemer, aan VEKA bezorgd en is 

daarmee voldoende grond in geval van eventuele terugvordering en sanctionering. Het zal 

voor de kredietnemer niet mogelijk zijn om in dit stadium zijn resultaatsverbintenis nog te 

wijzigen. 

5. Renovatiekrediet is lopend en opnames gebeuren 

• overzicht door kredietgevers van uitgevoerde rentebetalingen in voorbije kalenderjaar per 

kredietnummer.  

• wordt jaarlijks aan het VEKA bezorgd uiterlijk eind maart; 

• met oog op uitbetaling van rentesubsidie door VEKA binnen de 2 maand. 

 

 


