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Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige
renovatie huurwoningen

Woningeigenaars die aan kwetsbare huurders verhuren, kunnen vanaf 1 oktober

2022 op dubbel zoveel Gentse subsidies rekenen om hun huurwoning

energiezuinig te renoveren. Voor de overige verhuurders stijgen de subsidies met

een derde. Voorwaarde is wel dat ze minstens 9 jaar blijven verhuren aan een

begrensde prijs.
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De Gentse subsidie komt bovenop de Vlaamse Mijn VerbouwPremie en geldt voor dezelfde

categorieën: dak, buitenmuren, vloeren, ramen en deuren, binnenrenovatie, elektriciteit en

sanitair en hernieuwbare energietechnieken. Ook zonnepanelen komen in aanmerking. Wie op

de private markt verhuurt, kan met de Gentse subsidie alleen al 6.000 tot 10.000 euro van de

investering terugbetaald krijgen, afhankelijk van de grootte van de woning. Werkt de

verhuurder samen met het Sociaal Verhuurkantoor Gent of het Stedelijk Verhuurkantoor

Huuringent, dan gaat het over 9.000 tot 15.000 euro.

Gentse huurmarkt betaalbaar houden

De subsidie is gekoppeld aan het behalen van het conformiteitsattest en de voorwaarde om de

gerenoveerde huurwoning minstens 9 jaar verder te blijven verhuren aan een begrensde prijs.

Op die manier wil de Stad Gent ook de betaalbaarheid van de huurmarkt stimuleren.

Ongeveer de helft van de Gentenaars huurt een woning, die vaak niet aan de
normen voldoet. We willen eigenaars daarom absoluut stimuleren om
energiezuinig te renoveren, met aandacht voor de huurders én de
betaalbaarheid op de Gentse huurmarkt.
— Tine Heyse, schepen van Wonen

Contact voor de pers

Dirk Bogaert, kabinet schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-mail dirk.bogaert@stad.gent

Hannelore Bonami, Dienst Wonen, gsm 475 89 18 41, e-mail hannelore.bonami@stad.gent

Bevoegd

Subsidie voor de renovatie van huurwoningen

Verhuurderspunt

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat en Wonen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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