
Substantiële vermindering van 

het administratieve werk voor 

de eigenaar

Percentage dossiers opgestart 

via 'Mijn Burgerprofiel' of 'het 

e-loket voor ondernemers' in 

de eerste 6 maanden na 

opstart 

nvt 40%

Eigenaars kunnen alle 

documenten verbonden aan hun 

pand steeds raadplegen, zonder 

hiervoor een opvraging te 

moeten doen bij de gemeenten, 

notaris, immomakelaar, …

percentage dossiers 

geraadpleegd in de 

'Woningpas' in de eerste 6 

maanden na opstart

nvt 20%

Eigenaars kunnen ten allen tijde 

zien wat de status is van hun 

dossier, zonder hiervoor navraag 

te moeten doen bij de gemeente

Percentage lopende dossiers 

opgezocht in 'Mijn 

Burgerprofiel' en het 'e-loket 

voor ondernemers' in de 

eerste 6 maanden na opstart

nvt 80%

Tijdspanne tussen uitnodiging en 

ontvangst inkorten

Gemiddeld aantal dagen 

tussen uitnodiging en 

ontvangst

10 3

Tijdspanne tussen 

opvragen/aanleveren 

documenten inkorten

Gemiddeld aantal dagen 

tussen opvragen/aanleveren 

van documenten en ontvangst

7 3

Tijdspanne tussen opmaak 

attest/verslag en ontvangst 

inkorten

Gemiddeld aantal dagen 

tussen versturen 

attest/verslag en ontvangst

10 3

Meetpunt
Impact

(uit impactmap)

SMART

specificatie

Huidige

waarde

Doel

waarde

We willen eigenaars de mogelijkheid bieden om via digitale weg en met een 

maximaal hergebruik van beschikbare informatie aan te tonen dat de 

woonentiteiten in zijn/haar pand volledig conform de wetgeving zijn. De 

eigenaar meldt zich hiervoor aan op het klantenportaal dat automatisch de 

verbinding maakt met het nieuwe gedeelte van VLOK waardoor gekende 

informatie horende bij zijn/haar aanvraag automatisch wordt ingevuld. Hij/zij 

kan zelf een advies kotlabel of conformiteitsattest aanvragen of de pro-actief 

opgestarte dossiers door de gemeente raadplegen. Via het portaal kan hij/zij 

bijkomende informatie aanleveren, de status opvolgen en documenten 

bekijken.

Via de bestaande VLOK-data ontsluiting willen we de adviesvraag kotlabel 

koppelen aan de 'Woningpas'. 

In de 'Woningpas' vinden eigenaars alle gegevens rond hun eigendom op 1 

locatie terug en kunnen ze deze veilig delen met derden. Op deze manier 

moeten ze niet telkens alle informatie rond hun woonentiteit gaan zoeken 

en/of opvragen bij verschillende overheidsdiensten, maar kunnen ze 

onmiddellijk digitaal en op een veilige manier de informatie delen met 

bijvoorbeeld een syndicus, een notaris, een immomakelaar of een 

(potentiële) koper/huurder. 

Impactmeting:

- Substantiële vermindering van het administratieve werk voor de eigenaar

- Eigenaars kunnen alle documenten verbonden aan hun pand steeds 

raadplegen, zonder hiervoor een opvraging te moeten doen bij de 

gemeenten, notaris, immomakelaar, …

- Eigenaars kunnen ten allen tijde zien wat de status is van hun dossier, 

zonder hiervoor navraag te moeten doen bij de gemeente

- Tijdspanne tussen uitnodiging en ontvangst inkorten

- Tijdspanne tussen opvragen/aanleveren documenten inkorten

- Tijdspanne tussen opmaak attest/verslag en ontvangst inkorten



Tijdspanne van antwoord per 

telefoon/mail/brief inkorten

Gemiddeld aantal dagen 

tussen vraag en antwoord (op 

voorwaarde dat er geen 

nieuwe gegevens uitgezocht 

moeten worden)

7 3

Mogelijkheid om alle gekende 

informatie over een 

pand/woonentiteit rechtstreeks 

digitaal bij de eigenaar te 

bekomen zonder tussenkomst 

van de gemeente waardoor de 

tijdspanne wordt ingekort

Gemiddeld aantal dagen 

tussen vraag voor extra 

informatie en ontvangst 

bijkomende informatie

nvt 1

We willen snel en overzichtelijk een duidelijk antwoord bieden op de vragen 

van burgers rond (studenten)huisvesting door alle informatie over een 

woonentiteit op 1 locatie te bundelen.

Impactmeting:

- Tijdspanne van antwoord per telefoon/mail/brief inkorten

Tijdspanne van antwoord per 

telefoon/mail/brief inkorten

Gemiddeld aantal dagen 

tussen vraag en antwoord (op 

voorwaarde dat er geen 

nieuwe gegevens uitgezocht 

moeten worden)

7 3

We willen snel en overzichtelijk een duidelijk antwoord bieden op al hun 

vragen rond (studenten)huisvesting door alle informatie over een 

woonentiteit op 1 locatie te bundelen.

We willen de mogelijkheid voorzien dat alle informatie rond een 

pand/woonentiteit makkelijk digitaal ter beschikking gesteld kan worden 

door de eigenaar van een pand/woonentiteit, zonder dat een syndicus, 

notaris, immomakelaar, verhuurder of (potentiële) koper/huurder zich 

hiervoor tot de gemeente dient te richten. Voor notarissen en 

immomakelaars zal het 'Vastgoedinformatieplatform' deze informatie vrij 

snel aanleveren. Voor verhuurders, syndici en (potentiële) huurders/kopers 

zal het 'Vastgoedinformatieplatform' pas later ter beschikking gesteld 

worden. Zij kunnen wel reeds informatie ontvangen via de 'Woningpas’ als de 

eigenaar deze informatie deelt.

Impactmeting:

- Tijdspanne van antwoord per telefoon/mail/brief inkorten

- Mogelijkheid om alle gekende informatie over een pand/woonentiteit 

rechtstreeks digitaal bij de eigenaar te bekomen zonder tussenkomst van de 

gemeente waardoor de tijdspanne wordt ingekort



Snellere opmaak documenten 

kotlabel*

Mediaan van het aantal dagen 

nodig voor de opmaak van 

een verslag

25 20

Sneller en correcter informatie 

bezorgen bij gestelde vragen 

door burger

Gemiddeld aantal dagen 

tussen vraag en antwoord
7 3

Significant deel van alle 

aanvragen rond 

woningkwaliteit/kotlabel 

verlopen volledig digitaal

Percentage aantal dossiers 

ivm woningkwaliteit/kotlabel 

die volledig digitaal worden 

afgewerkt

nvt 60%

De communicatie met eigenaars en andere diensten en overheden (die zich 

bezighouden met woningkwaliteit) verloopt volledig digitaal. De nodige 

documenten die ontbreken kunnen sneller getraceerd en opgevraagd worden 

zodat dossiers sneller afgewerkt kunnen worden en de nodige documenten 

ter beschikking gesteld kunnen worden aan de eigenaars. Burgers/bedrijven 

die geen eigenaar zijn, syndici, verhuurders, en (potentiële) kopers/huurders 

krijgen sneller een volledig antwoord dankzij het overzicht van alle 

belangrijke aspecten rond huisvesting in 1 programma. Notarissen en 

immomakelaars vinden het overzicht van alle actuele gegevens van een pand 

terug in het 'Vastgoedinformatieplatform'.

Een slimme uitwerking van de digitale communicatie met de klant voor het 

kotlabel en het conformiteitsattest, is een stimulans om op langere termijn 

alle klantencommunicatie  vanuit VLOK te digitaliseren. Door de integratie 

van de communicatiebouwstenen generiek uit te bouwen, zal VLOK de 

communicatie aan klanten kunnen aanbieden voor:

- alle processen woningkwaliteit

- voor 99% van alle gemeenten die VLOK gebruiken.  

Een aantal contactmomenten binnen het kotlabel (zoals aanvraag CA, 

opvragen en verzenden van bijkomende documenten) zijn onmiddellijk 

toepasbaar in de andere processen woningkwaliteit voor  de andere lokale 

besturen.

Het is de bedoeling om in de toekomst de communicatie uit te breiden met 

contactmomenten specifiek voor de processen ongeschikt-/onbewoonbaar, 

en inventarisbeheer.

Impactmeting:

- Snellere opmaak documenten kotlabel

- Sneller en correcter informatie bezorgen bij gestelde vragen door burger

- Significant deel van alle aanvragen rond woningkwaliteit/kotlabel verlopen 

volledig digitaal



Snellere opmaak documenten in 

verband met woningkwaliteit **

Mediaan van het aantal dagen 

nodig voor de opmaak van 

een conformiteitsattest, vanaf 

ontvangst aanvraag tot 

afleveren conformiteitsattest

59 55

Sneller en correcter informatie 

bezorgen bij gestelde vragen 

door burgers

Gemiddeld aantal dagen 

tussen vraag en antwoord
7 3

Significant deel van alle 

aanvragen rond woningkwaliteit 

verlopen volledig digitaal

Percentage aantal dossiers 

ivm woningkwaliteit die 

volledig digitaal worden 

afgewerkt

nvt 60%

** gebaseerd op een 12.000 aanvragen (Vlaanderen) van de jaren 2019, 2020 en 2021 waarvan zowel de datum verzoek als datum kennisgeving attest gekend zijn

We willen eigenaars de mogelijkheid bieden om via digitale weg en met een 

maximaal hergebruik van beschikbare informatie een aanvraag te doen voor 

een conformiteitsattest. De eigenaar meldt zich hiervoor aan op het 

klantenportaal dat automatisch de verbinding maakt met het nieuwe 

gedeelte van VLOK waardoor gekende informatie horende bij zijn/haar 

aanvraag automatisch wordt ingevuld. Hij/zij kan zelf een  conformiteitsattest 

aanvragen of de pro-actief opgestarte dossiers door de gemeente/Wonen 

Vlaanderen raadplegen. Via het portaal kan hij/zij bijkomende informatie 

aanleveren, de status opvolgen en documenten bekijken.

Een slimme uitwerking van de digitale communicatie met de klant voor het 

kotlabel, is een stimulans om op langere termijn alle klantencommunicatie  

vanuit VLOK te digitaliseren. Door de integratie van de 

communicatiebouwstenen generiek uit te bouwen, zal VLOK de 

communicatie aan klanten kunnen aanbieden voor:

- alle processen woningkwaliteit

- voor 99% van alle gemeenten die VLOK gebruiken.  

Een aantal contactmomenten binnen het kotlabel (zoals aanvraag 

conformiteitsattest, opvragen en verzenden van bijkomende documenten) 

zijn onmiddellijk toepasbaar in de andere processen woningkwaliteit voor  

Wonen-Vlaanderen.

Het is de bedoeling om in de toekomst de communicatie uit te breiden met 

contactmomenten specifiek voor de processen ongeschikt-/onbewoonbaar, 

inventarisbeheer en de gerechtelijke procedure.

Impactmeting:

- Snellere opmaak documenten in verband met woningkwaliteit

- Sneller en correcter informatie bezorgen bij gestelde vragen door burgers

- Significant deel van alle aanvragen rond woningkwaliteit verlopen volledig 

digitaal

*De tijd nodig voor de opmaak van een verslag kotlabel is niet altijd enkel afhankelijk van de behandelaar. In sommige gevallen dient een eigenaar immers nog bijkomende 

bewijzen aan te leveren (zeker indien het nog om kleine aanpassingen gaat waarna een eindverslag kan worden opgemaakt). We hopen echter dat de aflevering van 

bijkomende bewijzen sneller zal verlopen wanneer alles digitaal gebeurd en onmiddellijk in het juiste dossier terecht komt.

Gebaseerd op een steekproef van dossiers (zowel preventieve verslagen als eindverslagen) verspreid over alle voorgaande jaren.


