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• Inleiding 

• Presentatie basisvisie 

• Instrumentenmix 

Voor vandaag



De klimaatstem 

van MIA
Hoe het allemaal begon



• SAAMO werkt al meer dan 25 jaar aan 

energiearmoede

• Van … naar

▬ 1994 - Werken aan de sociale maatregelen 

energie

▬ 2009 - Werken aan woonkwaliteit en energie

▬ 2016 en 2020 – Werken aan klimaattransitie en 

armoede

Hoe het allemaal begon



Hoe het allemaal begon



Waar is de impact en zijn er oplossingen bij mensen in 

armoede?

Mensen in armoede een stem geven

Waarmee treden we in de toekomst naar buiten? 

Start klimaatstem van MIA



Beleidsmakers

Middenvelders

Milieuorganisaties

Iedereen roept om een 

sociaal rechtvaardige 

klimaattransitie!

MAAR HOE DAN?

Waarom?



Het wordt stil.

Er komen voorstellen die 

de kern van armoede niet 

raken.

Het is moeilijk om door een 

armoedebril te kijken als je 

er niet veel ervaring mee 

hebt.

Hoe?



Er is nood aan inspiratie.

Er is nood aan een visie die 

gele en groene hesjes door 

één deur laat gaan.

Er is nood aan een 
beleidsvisie.



Middelen van KBS

4 verenigingen waar armen 

het woord nemen

• Ons Huis (Mol)

• ‘T ANtWOORD

(Turnhout)

• Al-Arm (Geel)

• De Fakkel (Herentals)

LIGO (Basiseducatie)

SAAMO

Het project



• Vorming

• Wat doet het met je?

• Wat heb je nodig?

• Basisvisie (armoedebril)

• Welke oplossing heeft het 

meeste effect?

• In gesprek met critical

friends

• Eindrapport

• Gesprek met de lokale 

overheden (Lokaal 

Klimaatplan)

Wat deden we



Dat alles coronaproof



Dit thema blijft actueel.

We blijven op dezelfde 

nagel kloppen. 

De toekomst



De basisvisie
Klimaatstem van MIA



Duurzaamheid en armoede

Klimaattransitie en 

armoede

Woningrenovatie en 

armoede

Groene hesjes en gele 

hesjes

De klimaattransitie is 
ingezet



Klimaattransitie zal 
sociaal zijn of zal niet zijn

Klimaattransitie moet 
rechtvaardig zijn

Rechtvaardigheid = 
iedereen kan mee

LEAVE NO ONE BEHIND

De klimaattransitie is 
ingezet



Een kijk op armoede



• Rechtvaardige transitie → menswaardig leven

• In Vlaanderen: 10% à 11% leeft onder de 
armoedegrens

• Armoede is hardnekkig en heeft een invloed op alle 
levensdomeinen

Maar het gaat over meer:

• Verhoogde tegemoetkoming

• Mensen in collectieve schuldenregeling

• Alleenstaanden al dan niet met kinderen

• Mensen in oude huizen met grote kosten

• …

Eerst even dit:
Inkomen



“Als we meer inkomen zouden hebben, kunnen we 

makkelijker mee.”

“Klimaatbudget voor iedereen.”

“Als mensen kunnen samenwonen zonder 

inkomensverlies, het zal een groot verschil maken.”

Eerst even dit
Inkomen



Nood aan publieke groene ruimte

• Nood aan groene rustplekjes

• Nood aan publiek groen

• Nood aan privé buitenruimte

Voeding

• Welke keuzes kan je maken op het 

vlak van voeding?

Eerst even dit



Mobiliteit

• Nood aan keuze 

▬ Kan ik een elektrische fiets betalen?

▬ Wat als ik met mijn auto niet meer naar een LEZ 

kan?

• Nood aan goed openbaar vervoer

• Het gaat ook over waar je woont

Eerst even dit



WIJ LEGGEN DE FOCUS OP WONEN

• Wonen is een basisrecht

• Goed wonen is meer dan een dak boven je hoofd

• De onzichtbare wooncrisis

• Nood aan rustig wonen

• Invloed op je gezondheid op allerlei vlakken

• Woonzekerheid en toegankelijkheid

En het gaat over dit:



“Hoe krijgen we alle maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen in veilige, 

betaalbare 
en energiezuinige woningen?”

De hamvraag



De maatschappelijke winst 
van goed wonen

Voorbeelden van 

maatschappelijke kost van 

slecht wonen

Voorbeelden van 

maatschappelijke winst van 

goed wonen

Fysieke gezondheid Luchtwegenproblemen, astma, 

… 

Betere fysiek, minder dokters-

en medicatiekosten

Mentale gezondheid Stress, depressie, … Minder stress, beter in je vel

Financiële gezondheid Onbetaalbare energiefacturen Lagere energiefacturen

Sociale gezondheid Sociaal isolement (bewoners 

nodigen minder mensen uit 

omwille van schaamte 

woonsituatie)

Meer kansen op stabieler 

sociaal netwerk

Maatschappelijke 

betrokkenheid

Verhoogt de moeilijkheden in 

het onderwijs en arbeid (vb. 

afwezigheid door 

ziekte)

Meer kansen in het onderwijs 

of op de arbeidsmarkt



Investeren zal lonen



Het geld zit niet bij 
mensen in armoede



Ga het daar niet 
zoeken



We zullen creatiever 
moeten zijn …



Sociale huurmarkt



Private huurmarkt



De eigendomsmarkt



• Het is aan u!

• Het is mee de verantwoordelijkheid van de overheid

• Praat met MIA

• Betrek MIA

• Overheid, zit met ons rond de tafel

Help ons om mee op de trein te zitten

De overheid en 
verantwoordelijkheid



Deelnemers aan 

het woord



Getuigenis van Sven



Getuigenis van Ria



Getuigenis van Philippe



Getuigenis van Joanna 



Getuigenis van Ronny



Getuigenis van Frie



Getuigenis van Frans



De 

instrumentenmix



“Hoe krijgen we alle maatschappelijk 
kwetsbare gezinnen in veilige, 

betaalbare 
en energiezuinige woningen?”

De hamvraag



Sociale huurmarkt



Sociale huisvesting als 
armoedebestrijdingsmaatregel en 
sociaal rechtvaardige 
klimaatmaatregel

• Sociale woningen laat het armoederisico 

dalen met 40%!

• Een goede woning als opstap voor een 

betere toekomst.

• Nood is groot: 170 000 gezinnen op de 

wachtlijst 

Sociale huisvesting



Massaal bijbouwen

Massaal renoveren

Waarom? 

• 100% overheidsmiddelen, 100% eigen keuze 

• Professionele verhuurder

• Veel technische kennis bij de SHM’s

• Mogelijkheid grootschalige projecten

• Huurprijzen op basis van inkomen

• Betaalbaar wonen in A-label 

• Klimaat: doel voor 2050 behaald

Sociale huisvesting



Hierbij is het belangrijk dat: 

• De woningen gecontroleerd worden op minimale 
woningkwaliteit en vocht/schimmel.

• De woningen op een goede locatie liggen, dicht bij 
openbaar vervoer en voorzieningen.

• Wachtlijsten weggewerkt worden.

• Gemeenten met weinig sociale huur een extra 
inspanning moeten doen (als verplichting).

• Sociale huur en eigendom beter gemengd worden.

Sociale huisvesting



• SVK = betaalbaar wonen

• Toegankelijk voor een maatschappelijk kwetsbare 

groep

• 12 000 woningen in Vlaanderen

• SVK groeit

Energieprestatie

• Conformiteitsattest

• Extra premies

• Oud patrimonium als drempel

• Voldoende tijd voor renovatiebegeleiding?

Sociaal verhuurkantoor



Bij grote bouw- en verkavelingsprojecten van 
zekere omvang een percentage sociale woningen 
realiseren 

Verhuur via SHM of SVK 

Voordelen:

• Het creëert systematisch extra sociaal wonen 

• Sociale mix 

• Nieuwbouw, dus A-label woning (doel 2050)

Sociale last in de gemeente



Voor eigenaars van leegstaande woningen

• Overheid financiert renovatiewerken voor maximaal 60.000 euro

• In ruil de gerenoveerde woning 5 jaar sociaal verhuren 

• Na de renovatie: conformiteitsattest en minimale EPC

Eigenaar kiest: 

• Zelf sociaal te verhuren door een ‘Rental Availability Agreement’ 
(RAA) af te sluiten met de lokale overheid. 

• Of hij/zij sluit een ‘Direct Lease Agreement’ (DLA) af en laat de 
verhuur volledig over aan de lokale overheid. 

De overheid betaalt de huur aan de eigenaar, telkens verminderd met 
de afbetaling van de renovatielening. 

Maar we hoeven het zo ver niet te zoeken: Het Pandschap

Repair and Lease



• Een eenmalige aanmoedigingspremie voorzien voor 

wie verhuurt aan een SVK (bv. Lier tussen 800 en 

2000 euro – Geel tussen 1200 en 2000 euro ). 

• Renovatiebegeleiders bij het SVK inzetten 

• Een Potentiekaart opstellen die een overzicht geeft 

waar sociale woningen kunnen komen

• Huurprijsstijgingen na renovaties opvangen, bv. via 

de huursubsidie

• De huurpremie toekennen na 2 jaar wachtlijst i.p.v. 4 

jaar

En wat nog? 



Private huurmarkt



Doel

Kwaliteitsverbetering op de private huurmarkt 

stimuleren

Voorwaarden

• Huidige inkomensgrenzen premie behouden

• CA na de werken

• Maximum huurprijzen 

• Contract minimaal 9 jaar

Bij prijsstijgingen: vb. compensatie via huursubsidie

Mijn Verbouwpremie openstellen 
voor private verhuurders



Doel

Kwaliteitsverbetering op de private huurmarkt 

stimuleren

Voorwaarden

• CA na de werken

• Maximum huurprijzen 

• Maximale toegankelijkheid

Bij prijsstijgingen: vb. compensatie via huursubsidie

0%-energielening openstellen 
voor private verhuurders



Doel

Kwaliteitsverbetering op de private huurmarkt stimuleren

Nood aan

• Neutraal advies van iemand met kennis van zaken

• Een aanspreekpunt voor alle vragen

• Ondersteuning en ontzorging

Voorbeelden

• Verhuurpunt Gent

• Energieke Dorpen Westhoek

• Goed Plan

Begeleiding en ontzorging
voor private verhuurders



Doel

• Verhuurder krijgt van overheid een maandelijks vast 
bedrag huurgeld. In ruil engagementen nakomen:

▬ Conformiteitsattest

▬ Maximum huurprijs

▬ Contract 9 jaar

▬ Huurder met bescheiden inkomen kiezen

Waarom

• Een innovatief model

• Pakt vier pijnpunten PH aan (betaalbaarheid, 
woonkwaliteit, toegankelijkheid en woonzekerheid) 

• Complementair met SVK 

Meer info

Het advies  van de Vlaamse Woonraad uit 2019

Geconventioneerd verhuren



De eigendomsmarkt



Nood aan 

• Neutraal en duidelijke informatie en advies: 

▬ isolatie en (energie)technieken

▬ het bepalen van prioriteiten

• Iemand die thuis komt kijken

• Iemand met kennis van zaken

• Laagdrempelig en neutraal. 

• Een aanspreekpunt/energiecel. 

Ondersteuning en 
ontzorging



Wat

• Rollend fonds 

• Voor dringende kwaliteitswerken of energiezuinige renovaties

• € 30.000 renovatiebudget

• Onder begeleiding

• Terugbetaling: na ontvreemding woning of na 20 jaar 

Voor wie

• Eigenaar-bewoners met een beperkt budget

• Naar schatting 120 000 gezinnen in Vlaanderen

Drempel

• Gebrek aan budget technische en sociale begeleiding

Noodkoopfonds



Controle



Energiezuinig wonen voor maatschappelijk kwetsbare 

groepen start bij het woonbeleid. 

Door het verplichten van een conformiteitsattest kan je 

meer controle uitoefenen op minimale woonkwaliteit. 

Die basis aan minimale woonkwaliteit is nodig 
om te werken aan de energiezuinigheid van 
panden op het laagste segment van de 
woningmarkt. 

Verplichte 
conformiteitsattesten



Waarom

• De verhuurder perspectief te geven op lange termijn

• Mogelijkheid tot plannen van verbeteringswerken

Tot welke EPC-norm? 

2030: D-label of C-label?

2040: C-label of B-label?

2050: B-label of A-label?

Verstrenging energieprestatie 
lange termijn



• Vanaf 2025 elke woning EPC-label 

• EPC-labelnorm vanaf 2025

▬ E-label: appartement en gesloten bebouwing

▬ F-label: half-open en open bebouwing

• EPC-labelnorm vanaf 2030:

▬ D-label: appartement en gesloten bebouwing

▬ E-label: half-open en open bebouwing

• EPC-labelnorm vanaf 2040: 

▬ C-label: appartement en gesloten bebouwing

▬ D-label: half-open en open bebouwing

Het Vlaams Klimaatplan



Samen zoeken naar een woning van hogere 

prijsklasse en betere energieprestatie

Bijvoorbeeld:

• Kleine, slechte woning van € 500 voor 1 

persoon

• Aangenaam en energiezuinig appartement van 

€ 750 voor 2 personen

Samenwonen met behoud 
van inkomen



De klimaatstem van MIA

Project gerealiseerd met steun van Koning Boudewijnstichting



Dankjewel

Alle deelnemers

Stefanie, Els, Lien, Nathalie, Petra en Leen

E leen.smets@saamo.be

M +32 (0) 472 39 27 87

SAAMO provincie Antwerpen

mailto:leen.smets@saamo.be

