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Ik vraag zelf een onderzoek voor mijn 

woonentiteit(en) aan via het 

klantenportaal, de website, mail of per 

brief en lever indien gewenst reeds 

bijkomende informatie aan.

Ik ontvang een bericht (mail of brief) met een uitnodiging 

voor een onderzoek van de woonentiteiten die ik bezit. Het 

bericht vertelt me waarom dit onderzoek gevoerd wordt, 

hoeveel het kost, wanneer het plaatsvindt en dat ik de 

afspraak kan verzetten indien de datum mij niet past.

Het bericht bevat een link en een telefoonnummer zodat ik 

meteen actie kan ondernemen en/of informatie kan 

verkrijgen over de procedure. Ik kan indien gewenst ook 

meteen extra informatie aanleveren via een link in de 

mail/brief.

Ik klik op de link en beland op de website van de 

stad of het klantenportaal met meer informatie.

Ik kan mijn controle verplaatsen door te bellen naar 

het telefoonnummer

Ik klik op de link en krijg meteen een volledig 

overzicht van mijn aanvraag (status, 

aanwezige/ontbrekende documenten). De reeds 

aanwezige gegevens bij de stad/gemeente worden 

meteen weergegeven. Deze kan ik nakijken en 

indien bepaalde informatie niet overeenstemt met 

de actuele gegevens of ontbreekt kan ik de 

stad/gemeente hiervan via het klantenportaal, mail 

of brief op de hoogte brengen. De ontbrekende 

gegevens kan ik zelf meteen aanvullen door 

documenten en foto’s op te laden.

Ik begeleid de medewerkers van de dienst wonen, 

woontoezicht of het IOK bij hun controle ter plaatse 

en toon eventuele documenten die nog ontbreken 

aan de medewerkers.

Ik bezorg de nodige documenten via het 

klantenportaal of per mail of brief.

Na het onderzoek krijg ik bericht (mail of brief) dat het 

conformiteitsattest en/of het verslag werd opgemaakt. Deze 

documenten zijn raadpleegbaar op het klantenportaal en de 

'Woningpas’ (of indien ik geen digitale communicatie wens krijg ik 

alles per brief). Indien het een preventief verslag betreft, zal een 

nieuwe controle worden ingepland op basis van de aangeleverde 

deadlines. Indien het een eindverslag betreft, krijg ik een overzicht 

van alle afgeleverde documenten en de datum tot wanneer het 

eindverslag van mijn woonentiteit(en) geldig is.

Wanneer ik weiger aanpassingswerken te doen overeenkomstig de 

wetgeving (na verschillende informatieve verwittigingen), krijg ik een 

melding dat mijn dossier zal doorgegeven worden aan de reguliere 

diensten voor verdere opvolging.
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Ik kan mijn controle verplaatsen door te bellen naar 

het telefoonnummer
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Er wordt een bericht verstuurd met een 

aanvraag voor een 

kotlabel/conformiteitsattest. 

Indien dit via het klantenportaal gebeurd 

wordt de aanvraag automatisch naar de 

correcte overheidsinstantie gestuurd en 

krijgt de aanvrager onmiddellijk een 

overzicht van de verschillende processen en 

de noodzakelijke informatie die reeds 

aanwezig is en nog aangeleverd moet 

worden. Indien de aanvrager dit wenst kan 

hij/zij onmiddellijk bijkomende informatie 

aanleveren.

Er wordt een bericht van de gemeente per mail of per brief 

afgeleverd met de vermelding dat er een onderzoek werd 

ingepland voor het kotlabel of een conformiteitsattest.

Het bericht vermeldt de link naar het klantenportaal waar ik 

mijn dossier kan opvolgen en een telefoonnummer om de 

afspraak indien nodig te verplaatsen.

Raadplegen informatie op website of klantenportaal

Telefonisch contact met werknemer

Bevestiging via mail of brief

Raadplegen van de informatie (status, 

aanwezige en ontbrekende 

documenten/informatie) over mijn dossier op 

het klantenportaal.

Versturen van bijkomende informatie 

(aanvulling, verbetering of verduidelijking van 

informatie).

rechtstreeks contact met de medewerkers van 

de dienst wonen, woontoezicht of het IOK 

tijdens de controle ter plaatse

Aanleveren informatie via klantenportaal, mail 

of brief

Ik ontvang een mail of brief zodat ik weet dat er een verslag 

(preventief of eindverslag) en/of een attest voor mij klaar staat. 

Op het klantenportaal en op de 'Woningpas’ kan ik alle 

betrokken documenten raadplegen, en indien gewenst veilig 

digitaal doorsturen naar derden.
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Lijst van alle woonentiteiten.

Kotlabel: prioritair opstarten van:

-	Panden met recente vergunning

-	Panden met een conformiteitsattest (dat binnenkort vervalt)

-	Panden met een blauw kotlabel en een negatief 

brandweerverslag of een pv van bouwovertreding voor opdeling

-	Panden van de KU Leuven

-	Spontane aanvragen van eigenaars, syndici, immomakelaars of 

notarissen

-	Panden doorgegeven door andere diensten

Opstarten dossier woningkwaliteit:

-	Aanvragen voor conformiteitsattest door eigenaar

-	Aanvraag conformiteitsattest door sociaal verhuurkantoor bij 

nieuwe inhuurnames

-	Advies gewestelijk ambtenaar

-	Klacht door bewoner

-	Melding betrokkene

-	Melding andere diensten (brandweer, wijkpolitie, OCMW, 

huurdersbond, …)

-	Bij verval conformiteitsattest

-	Bij gekende seriële verhuurders

-	Bij mogelijk sociaal beheersrecht van leegstaande panden

Het portaal levert reeds alle relevante 

beschikbare informatie aan wanneer een 

klant een aanvraag wil indienen 

(bijvoorbeeld eigendommen in zijn/haar 

bezit).

Het aanvraagformulier wordt verstuurd naar 

de correcte overheidsinstantie waar een 

dossier zal worden opgestart. Indien de 

aanvraag via het portaal gebeurt, zal het 

portaal automatisch de correcte 

overheidsinstantie inlichten. 

De aanvraag wordt afgetoetst op 

ontvankelijkheid (kotlabel) of volledigheid 

(conformiteitsattest).

Er wordt een dossier opgestart in VLOK dat automatisch 

connectie maakt met het klantenportaal. Op basis van de 

opgegeven voorkeurscontactinformatie wordt de eigenaar 

ingelicht (genereren en versturen van een bericht).

Herinplannen van de controle en informeren van de 

klant (burger of bedrijf)

Dankzij het gebruik van authentieke bronnen 

(federaal, Vlaams en gemeentelijk) en het 

verzamelen van alle gegevens rond een pand is 

bijna alle informatie rond het pand onmiddellijk 

beschikbaar.

Ingeven van vaststellingen in VLOK zodat deze 

in een overzichtelijk verslag voor de burger 

verwerkt kunnen worden

Opmaken verslag

Opmaken attest

Aangeleverde informatie komt onmiddellijk in 

het juiste dossier en bij de juiste behandelaar 

terecht.

Controleren van de aangeleverde informatie op 

volledigheid en overeenstemming met de 

wetgeving.

Opmaken verslag

Goedkeuring attesten/verslagen door de burgemeester

Status procedure aanpassen

Indien eigenaar echt niet wil meewerken info doorgeven aan 

reguliere diensten vanuit het dossier
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NU: Ik stuur een mail of brief naar de 

betrokken overheidsinstantie waarin ik vraag 

naar een kotlabel of conformiteitsattest

TOEKOMST: Via het portaal zie ik direct alle 

mogelijke procedures waarvoor ik een 

aanvraag kan doen en waar reeds een 

aanvraag voor lopende is. Bij de opstart van 

een aanvraag worden de reeds gekende 

gegevens automatisch ingevuld. Bij fouten of 

lacunes kan ik de gegevens 

aanpassen/aanvullen. Indien nodig kan ik 

een concept opslagen en de aanvraag later 

afwerken en versturen. De vroegere opties 

blijven mogelijk.

NU: Ik ontvang een mail of brief van de betrokken 

overheidsinstantie met de vermelding dat er een onderzoek 

zal plaatsvinden in kader van de afgifte van een kotlabel of 

conformiteitsattest. In de mail of brief staat extra informatie 

over de reden van het onderzoek, evenals de 

contactinformatie van de dienst voor het geval ik de 

afspraak wil verplaatsen.

TOEKOMST: Ik krijg een melding via mail of brief (afhankelijk 

van ingestelde voorkeur contact) met link naar het 

klantenportaal. Via het portaal zie ik direct alle lopende 

procedures en de reeds beschikbare informatie. Bij fouten 

of lacunes kan ik dit onmiddellijk in de procedure aanpassen 

of aanvullen. Deze aanpassingen/aanvullingen worden 

automatisch doorgestuurd naar de correcte procedure en 

behandelaar in VLOK. De oude manier van werken blijft 

mogelijk voor mensen die niet met het klantenportaal 

werken.

NU: alle informatie wordt per brief bezorgd, 

uitzonderlijk per mail, en is steeds algemeen. 

Bij de brief van de dienst woontoezicht 

(kotlabel) zit er wel een brochure met extra 

uitleg over de dienst woontoezicht, evenals een 

link naar de website van de stad Leuven. 

Eigenaars moeten echter zelf de link overtypen. 

Door te bellen of te mailen kan een eigenaar 

het onderzoek laten verplaatsen.

TOEKOMST: Ik kom onmiddellijk op het 

klantenportaal terecht waar de informatie voor 

mijn specifieke aanvraag staat. Ik kan direct 

doorklikken naar de website van de 

stad/gemeente  voor meer informatie indien 

gewenst. De huidige manier van werken blijft 

mogelijk.

NU: alle gegevens in verband met een aanvraag 

moeten in verschillende systemen nagekeken 

worden. Ontbrekende documenten en 

informatie wordt opgevraagd.

TOEKOMST: status procedure en aanwezige 

documenten zijn onmiddellijk zichtbaar in het 

klantenportaal, eventuele nog aan te leveren 

informatie wordt overzichtelijk weergegeven 

met duidelijke link om informatie door te 

sturen zodat dit onmiddellijk in het correcte 

dossier terecht komt. De oude manier van 

werken blijft echter eveneens mogelijk.

NU: documenten die aangeleverd worden, 

worden toegekend aan de betrokken 

behandelaar die ze vervolgens koppelt aan het 

correcte dossier. Na controle, en eventuele 

opvraging bijkomende informatie, wordt een 

verslag opgemaakt.

TOEKOMST: de aangeleverde documenten 

worden automatisch toegekend aan het 

correcte dossier en de betrokken behandelaar. 

Bij ontbrekende informatie kan de behandelaar 

bijkomende opvragingen doen die rechtstreeks 

vanuit het betreffende dossier vertrekken. Na 

controle wordt een verslag opgemaakt.

NU: Verslagen en attesten worden analoog aan eigenaars 

bezorgd en indien gewenst ook digitaal. Indien eigenaars 

weigeren mee te werken kan het dossier doorgegeven worden 

aan de reguliere diensten via mail.

TOEKOMST: 

-	Digitale aanlevering (volgens voorkeur eigenaar) van 

verslag/attest dat steeds zichtbaar blijft en niet verloren kan 

gaan met duidelijke weergave vervaltermijn.

-	Contact met andere diensten rechtstreeks vanuit het dossier

-	Eigenaar beschikt over alle documentatie in verband met zijn 

pand/woonentiteit digitaal en kan zelf beslissen met wie hij/zij 

deze informatie op een veilige manier deelt.

-	De informatie wordt via het 'Vastgoedinformatieplatform' ter 

beschikking gesteld van notarissen en immomakelaars. In de 

toekomst zal dit ook voor burgers mogelijk zijn.

-	Indien eigenaars niet digitaal werken kunnen de documenten 

nog steeds per post aangeleverd worden.

Digitalisering van de communicatie rond en verbreding van de woningkwaliteit

initiatie van de aanvraag Onderzoek (ter plaatse)(pro-actieve) uitnodiging
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24/06/2022

[naam fase ]
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Pagina 2 Blauwdruk: Datum: 24/06/2022
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