
INFOBROCHURE
VOOR HUURDERS

Beste huurder,

De sociale huurwetgeving werd de 
laatste jaren een aantal keer aan-
gepast. Via ons Magazine en onze 
website brachten we je steeds op 
de hoogte van wijzigingen in de re-
gelgeving.

In deze brochure geven we een 
overzicht van de regels van de so-
ciale huisvesting op 1 januari 2023. 
We hebben geprobeerd om dit op 
een eenvoudige en overzichtelijke 
manier te doen. Als je nog vragen 
zou hebben na het doornemen van 
deze brochure, kan je steeds onze 
dienst Klantenrelaties contacteren. 
Onze collega’s helpen je graag ver-
der.

Let wel: de sociale huurwetgeving 
is voortdurend in beweging. In deze 
brochure vind je de regels zoals ze 
nu gelden. De Vlaamse overheid 
kan op elk moment wijzigingen 
doorvoeren als zij dit nodig vindt. 
Deze wijzigingen kunnen ook van 
toepassing zijn op wie reeds huur-
der is.  We zullen je steeds op de 
hoogte brengen als er wijzigingen 
aan de wetgeving van toepassing 
worden.

Deze brochure is slechts een al-
gemeen overzicht van de regels. 
De toelichting bij de huurovereen-
komst is het officiële document dat 
de regelgeving samenvat. Op onze 
website vind je steeds de meest re-
cente versie van deze toelichting.

Palingstraat 48_101 • 2870 Puurs-Sint-Amands
T: 03 740 00 20 • www.woonveer.be
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 DE HUUROVEREENKOMST

Je huurovereenkomst is een officieel document en het belangrijkste do-
cument dat je als huurder hebt. Een huurovereenkomst gaat steeds in 
op de eerste dag van de maand.

De toelichting bij de huurovereenkomst licht de regels van de sociale 
huur toe. Dit is een officieel document, opgemaakt door de Vlaamse 
overheid, en maakt deel uit van je huurovereenkomst.

Bij de huurovereenkomst hoort ook het reglement van inwendige orde. In dit reglement leggen 
we duidelijke afspraken vast over het onderhoud van de woning en het correct met elkaar 
omgaan. Dit reglement maakt eveneens deel uit van de huurovereenkomst.

Ondertekening
Het contract wordt ondertekend door de referentiehuurder en diens echtgeno(o)t(e), wette-
lijk samenwoner of feitelijke partner. Van zodra het huurcontract geregistreerd is, ontvang je 
één geregistreerd exemplaar.
Je contract vermeldt onder andere:

• waar je huurt en vanaf wanneer
• je (basis)huurprijs, de kosten en lasten

 WIE HUURT DE WONING?

Niet iedereen die in de sociale huurwoning verblijft, is huurder van de woning. We onderschei-
den huurders en bijwoners.

HUURDER 
Alleen huurders hebben woonrecht. Ze hebben ook de meeste rechten en plichten. 
Wie is huurder?

- De referentiehuurder. Dit is de persoon die zich bij inschrijving voor een sociale woning 
heeft opgegeven als toekomstige referentiehuurder.

- De echtgeno(o)te, wettelijke samenwoner of feitelijke partner van de referentiehuurder bij 
de start van de huurovereenkomst. 

BIJWONER
Bijwoners zijn alle andere personen die samen met de referentiehuurder in de sociale huur-
woning wonen. Zij hebben geen persoonlijk woonrecht. Dat wil zeggen dat de bijwoners de 
woning moeten verlaten als de huurovereenkomst eindigt.

We onderscheiden duurzame bijwoners en tijdelijke bijwoners.

Duurzame bijwoners hebben hun hoofdverblijfplaats in de sociale huurwoning. Kinderen, in-
wonende ouders,… zijn bijwoners.  Ze moeten niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. 
Het inkomen van meerderjarige duurzame bijwoners wordt meegerekend voor de huurprijs-
berekening, behalve het inkomen van de personen waarvoor men nog een gezinsbijslag ont-
vangt.

Tijdelijke bijwoners verblijven slechts tijdelijk in de sociale huurwoning. Het kan gaan om per-
sonen die slechts heel tijdelijk in de woning verblijven, vb. een kind van een huurder die na 
een relatiebreuk terug even thuis komt wonen, of personen die nog geen definitieve uitspraak 
hebben over hun verblijfsstatuut.

JE HUURDERSDOSSIER1
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 JE GEZIN WORDT GROTER

ER KOMT EEN KINDJE BIJ
Laat het ons binnen de 30 dagen na de geboorte weten. De ge-
zinskorting wordt toegepast vanaf de eerstvolgende huurprijsher-
ziening.
Je kan je eventueel inschrijven voor een grotere woning.

 
JE PARTNER KOMT BIJWONEN

Je moet deze bijwoonst steeds op voorhand aanvragen. Enkel als 
Woonveer toestemming geeft, mag je partner komen bijwonen.

Als je gaat trouwen of wettelijk samenwonen, moeten jij en je part-
ner samen aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.

Wat te doen?
Meld aan Woonveer dat je wil huwen of wettelijk gaan samenwonen. Wij controleren dan of de 
voorwaarden voor het samenwonen in de sociale huurwoning voldaan zijn. Als voldaan is aan 
de toelatingsvoorwaarden (inkomen, onroerende eigendom), kan je partner komen bijwonen 
en wordt hij/zij automatisch huurder. Hij/zij hoeft de huurovereenkomst niet te ondertekenen.

Als niet voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden, zal je partner niet kunnen bijwonen.

Als je feitelijk gaat samenwonen, moeten jullie na 1 jaar samenwoonst samen voldoen aan de 
toelatingsvoorwaarden.

Wat te doen?
Je meldt aan Woonveer dat je feitelijk gaat samenwonen. Met een verklaring op erewoord 
bewijs je  dat je partner je feitelijke partner is. 

Na 1 jaar samenwoonst controleren we dus of jij en je partner samen voldoen aan de toela-
tingsvoorwaarden (inkomen, onroerende eigendom). Als de toelatingsvoorwaarden vervuld 
zijn, wordt je partner automatisch huurder. Hij/zij hoeft de huurovereenkomst niet te onderteke-
nen. Als de toelatingsvoorwaarden niet vervuld zijn, moet je partner de woning verlaten.

IEMAND ANDERS KOMT BIJWONEN
Ook voor elke andere bijwoonst (bijvoorbeeld een broer of zus) vraag je eerst toestemming 
aan Woonveer.

Komt deze persoon voor een langere periode bij je wonen, dan gaat het om een duurzame 
bijwoonst. Het inkomen van deze persoon telt mee voor de berekening van de huurprijs.

Als deze persoon maar voor een beperkte periode komt bijwonen, heeft het inkomen van 
deze persoon geen invloed op je huurprijs. We spreken wel op voorhand de termijn voor deze 
tijdelijke bijwoonst af.
Woont deze persoon nog steeds bij je na afloop van de afgesproken termijn, dan gaan we 
de bijwoner als een duurzame bijwoner beschouwen. Het inkomen van deze persoon zal dan 
meegeteld worden voor de berekening van de huurprijs.

! Op onze website vind je de formulieren om een bijwoonst aan te vragen
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 JE GEZIN WORDT KLEINER

JIJ EN JE PARTNER GAAN UIT ELKAAR
Was je partner ook huurder, dan moet je ex-partner laten weten dat hij/zij verhuist en de huur-
overeenkomst eenzijdig opzeggen.  Zelf moet die zijn/haar adres ook laten veranderen bij de 
dienst Bevolking van de stad of gemeente waar hij/zij gaat wonen. De huurprijs wordt aange-
past de maand volgend op de melding dat hij/zij de woning heeft verlaten.

KINDEREN OF ANDERE BIJWONERS VERLATEN JE GEZIN
Meld ons het vertrek van de bijwoner. We passen je dossier en eventueel je huurprijs aan als we 
de bevestiging ontvangen dat het adres van deze persoon effectief is gewijzigd.

Je huurde al bij Woonveer vóór maart 2017
Volgens de regels van de rationele bezetting kan het zijn dat je woning te groot is geworden 
voor het aantal personen dat er woont. Als er personen je gezin verlaten, zal Woonveer nakij-
ken of je woning niet onderbezet is. Heb je meer dan 1 slaapkamer te veel, dan vragen we je 
om te verhuizen naar een kleinere woning.

Wil je je niet spontaan inschrijven om te verhuizen naar een kleinere woning, zal Woonveer je 
zelf 2 keer een aanbod doen voor een gepaste woning. 
Deze woning moet voldoen aan enkele voorwaarden:

- De woning ligt binnen een straal van 5 km van je huidige woning
- De huurprijs is niet hoger dan die van je huidige woning.

Wil je niet verhuizen naar een woning die niet aan deze voorwaarden voldoet, dan betaal je 
een onderbezettingsvergoeding voor elke extra slaapkamer die je teveel hebt.

Je huurt bij Woonveer sinds 1 maart  2017
Je huurcontract eindigt na 9 jaar. We kunnen je huurcontract daarna alleen verlengen als je 
woning niet te groot is. Dit wil zeggen dat er niet te veel slaapkamers mogen zijn volgens het 
aantal personen in je gezin.

Is je woning te groot, dan vragen wij jou om te verhuizen naar een kleinere woning. Deze wo-
ning moet voldoen aan enkele voorwaarden:  

- De woning ligt binnen een straal van 5 km van je huidige woning
- De huurprijs is niet hoger dan die van je huidige woning.

Wil je niet verhuizen of weiger je 2 keer een woning die aan deze voorwaarden voldoet, dan 
moeten we je huurcontract beëindigen.

 SPREEK JE GENOEG NEDERLANDS?

Voor huurders die sinds 1 november 2017 een sociale woning huren, geldt een taalkennisver-
plichting. Na één jaar sociaal huren moet je verplicht een basiskennis Nederlands  (niveau A1) 
hebben. 

De wet bepaalt dat je Nederlands moet kunnen maar het is ook belangrijk dat je Nederlands 
praat en begrijpt om op een vlotte manier bij ons te huren. Als je naar ons belt of bij ons langs 
komt, spreken wij Nederlands. Ook al onze brieven en nieuwsbrieven zijn in het Nederlands. Het 
is ook belangrijk dat je met je buren een praatje kan maken.

Heb je na 1 jaar sociaal huren geen basiskennis Nederlands? Dan kan de Toezichthouder  
(Wonen in Vlaanderen) een boete opleggen.  Woonveer zal je huurovereenkomst niet opzeg-
gen als je onvoldoende Nederlands kan.
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Vanaf 1 januari 2023 wijzigt het niveau van de taalkennis naar niveau A2 van het Europees 
Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. Alleen huurders met een huurovereenkomst 
vanaf 1/1/2023 moeten hieraan voldoen twee jaar na de start van de huurovereenkomst.

 BEN JE AAN HET WERK OF ZOEK JE WERK?

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle niet-beroepsactieve huurders die in staat zijn om te werken, 
zich inschrijven bij de VDAB – de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling . 

Het gaat dan om alle niet-werkende huurders tot de leeftijd van 64 jaar, tenzij je door uitzonde-
ringsvoorwaarden niet in staat bent om te werken of actief naar werk te zoeken. 

Deze verplichting geldt voor alle huurders vanaf 1 januari 2023, dus ook voor wie al langer 
huurt. Huurders die op 1 januari 2023 al een huurovereenkomst hebben, krijgen drie maanden 
tijd (dus tot eind maart 2023) om aan de verplichting te voldoen.

Voldoe je niet aan deze voorwaarde? Dan kan de Toezichthouder (Wonen in Vlaanderen) een 
boete opleggen. 

 EINDE VAN DE HUUROVEREENKOMST

JE TEKENDE JE HUURCONTRACT VÓÓR 1 MAART 2017
Als je je huurcontract met Woonveer hebt afgesloten vóór maart 2017, 
heb je een contract van onbepaalde duur.  

JE TEKENDE JE HUURCONTRACT NA 1 MAART 2017
Je kreeg een contract voor 9 jaar. Na die 9 jaar kan je huurcontract ver-
lengd worden met telkens 3 jaar als je aan de volgende voorwaarden 
voldoet:

- Je inkomen is niet te hoog 
- Je woning is niet te groot. Als je meer dan 1 slaapkamer meer hebt dan er gezinsleden in 

je woning wonen, woon je onderbezet. Woonveer zal je dan een kleinere woning aanbie-
den. Weiger je 2 maal een aanbod, dan zal Woonveer je huurcontract niet meer verlen-
gen.

Als niet voldaan is aan de voorwaarden voor automatische verlenging, zal Woonveer de huur-
overeenkomst opzeggen. De opzegperiode is 6 maanden.

Woonveer beëindigt de huurovereenkomst 
Woonveer kan onder bepaalde omstandigheden je huurcontract stopzetten. Dat geldt voor 
alle huurders, zowel voor wie het huurcontract tekende vóór maart 2017 als voor wie tekende 
na maart 2017. Dit kan als je je huurdersverplichtingen niet nakomt.

Woonveer kan het contract beëindigen:
- Als je niet langer voldoet aan de onroerende bezitsvoorwaarde.
- Je mag helemaal geen woning of bouwgrond bezitten, niet in België en niet in 

het buitenland. Zelfs als je maar een paar procent eigendom bezit, mag dit niet. 
Je mag ook geen bouwgrond of woning inbrengen in een vennootschap waarvan je 
zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent.

 Je mag ook een woning of bouwgrond niet in erfpacht of opstal hebben of gege-
ven hebben. Je mag ook niet het vruchtgebruik hebben, zelfs niet een paar procent 
Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik geeft, voldoe je niet langer.
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Er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk:
• Krijg je een woning gedeeltelijk of volledig in eigendom door een schenking of een erfenis,  

dan moet je de woning binnen het jaar verkopen. Lukt dit door omstandigheden niet, 
bijvoorbeeld omwille van juridische problemen, neem dan contact op met Woonveer. 
Verkoop je de woning niet, dan zeggen we de huurovereenkomst op. De opzegtermijn is 
in dat geval 6 maanden.

• Krijg je een bouwgrond gedeeltelijk of volledig in eigendom door een schen-
king of een erfenis, dan moet je de bouwgrond binnen de 5 jaar verkopen. 
Verkoop je de bouwgrond niet, dan zeggen we de huurovereenkomst op. De opzegter-
mijn is 6 maanden.

• Als je blijvend of ernstig tekortkomt aan je huurdersverplichtingen
 Als je, bijvoorbeeld, grote huurachterstal hebt, kan Woonveer de huurovereenkomst be-

eindigen. We zullen steeds eerst het OCMW inschakelen dat je zal helpen zo goed als het 
kan. Blijft de huurachterstal groot, zal Woonveer naar de vrederechter stappen en de 
ontbinding van de huurovereenkomst vragen.

• Als je foute of onvolledige informatie hebt gegeven
 Als je foute informatie hebt gegeven waardoor je toegelaten wordt tot een sociale huur-

woning terwijl je er geen recht op had, is dit fraude.
 Iemand laten bijwonen zonder dit te melden of zelf de woning niet bewonen is ook fraude.  

Woonveer kan dan de huurovereenkomst opzeggen. De opzegtermijn is dan 3 maanden.

Jij beëindigt als huurder de huurovereenkomst 
Als huurder kan je op elk moment de huurovereenkomst beëindigen met een aangetekende 
brief. De opzegtermijn is 3 maanden.

Als je verhuist naar een woonzorgcentrum of een erkende assistentiewoning, is de opzegter-
mijn maar 1 maand.

Let op: als er nog bijwoners in de woning verblijven,  moeten zij ook de woning verlaten. Zij 
hebben geen woonrecht!

! Op onze website vind je een formulier dat je kan gebruiken om je huurovereenkomst op te 
zeggen

De huurovereenkomst stopt automatisch
Als de laatste huurder overlijdt en er zijn geen overblijvende bijwoners meer, eindigt de huur-
overeenkomst automatisch op de laatste dag van de tweede maand die volgt op de datum 
waarop Woonveer het overlijden heeft vernomen.

Als er nog overblijvende bijwoners zijn, eindigt de huurovereenkomst automatisch op de laat-
ste dag van de maand die volgt op de datum waarop Woonveer het overlijden heeft verno-
men. De bijwoners mogen de woning nog blijven bewonen tot de laatste dag van de zesde 
maand na het einde van de huurovereenkomst.
 
In bepaalde gevallen kan Woonveer deze termijn van 6 maanden verlengen tot maximaal 5 
jaar. Er wordt dan een overeenkomst afgesloten met de overblijvende bijwoners en er zal een 
nieuwe waarborg moeten betaald worden. 

Als een huurder de woning verlaat zonder opzeg en er blijft nog een andere huurder in de wo-
ning, eindigt de huurovereenkomst van de vertrokken huurder automatisch op de eerste dag 
van de tweede maand na de maand van de melding van het vertrek.

De huurovereenkomst eindigt automatisch als je verhuist naar een andere woning van Woon-
veer. De overeenkomst stopt op het moment dat de nieuwe huurovereenkomst ingaat.

7



 AANPASSINGEN OF VERBOUWINGEN

Misschien wil je graag iets veranderen aan je woning of je tuin…
 
Bedenk wel dat je in een huurwoning woont. Dit betekent dat je het huis in de oorspronkelijke 
staat moet achterlaten als je verhuist.
 
Sommige aanpassingen mag je doen zonder toestemming van Woonveer.

Wat mag zonder toestemming:
• De binnenmuren schilderen in lichte kleuren
• Gaten boren om kaders of spiegels op te hangen (in tegels boren mag niet!)

Alle andere veranderingen moet je eerst aanvragen, zoals bijvoorbeeld:
• Aanleg of uitbreiding van een terras
• Plaatsen van een tuinhuis, een duiventil,…
• Plaatsen van een nieuwe keuken, badkamer,…
• Een bad vervangen door een douche
• Plaatsen van een nieuwe vloer
• Plaatsen van een schotelantenne
  …

Wil je dus een aanpassing of verandering aan je woning doen, vraag dan voorafgaand 
schriftelijke toestemming aan de technische dienst van Woonveer. Doe je dit niet, dan kun-
nen we eisen dat je de woning in de oorspronkelijke staat herstelt. De kosten betaal jij dan. 
 
Omschrijf duidelijk welke aanpassing je wil doen, waar in de woning of tuin en welke materialen 
je gaat gebruiken.
 
Je kan je aanvraag ook per e-mail doorsturen naar onderhoud@woonveer.be
 
Om je aanvraag zo vlot mogelijk te verwerken, stelden we enkele aanvraagformulieren op 
waarin je de voorwaarden en gegevens die we nodig hebben voor de beoordeling terugvindt. 

! Op onze website vind je de verschillende aanvraagformulieren 

JE HUURWONING2
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 HERSTELLINGEN
 
Sommige herstellingen moet jij als huurder uitvoeren, andere herstellingen 
zijn voor Woonveer. Wat precies voor rekening is van Woonveer en wat voor 
jou, vind je in het ZieZo-boekje terug. Iedere huurder heeft dit boekje ont-
vangen. Je kan het ook raadplegen op onze website.

Herstellingen voor de huurder
Als huurder sta je zelf in voor kleine herstellingen. 

Ben je handig en heb je de nodige technische kennis, dan doe je de herstelling zelf. 
Kan je de herstelling niet zelf doen, vraag dan de hulp van een vakman. Je betaalt de factuur 
wel zelf.

Hebben jij, je huisgenoten, je huisdieren of je bezoekers schade veroorzaakt aan de woning? 
Dan betaal jij de kosten van het herstel. Draag dus goed zorg voor je woning.

Herstellingen voor Woonveer
Wij zorgen voor de grote herstellingen die moeten gebeuren door bijvoorbeeld slijtage of  
ouderdom.

Is er in je woning iets defect en moet Woonveer dit herstellen? Dan ben je verplicht om Woon-
veer onmiddellijk op de hoogte te brengen. Als je ons niets laat weten, dan kan de schade 
groter worden. 
De kosten voor het herstel van deze extra schade zal Woonveer dan doorrekenen.

Je bent ook verplicht om onze werkmannen toegang te geven tot de woning om herstellingen 
te laten uitvoeren. 
Je kan defecten melden en herstellingen aanvragen via het formulier op onze website, met 
een mailtje naar onderhoud@woonveer.be of telefonisch op 03 740 00 20 optie 1.

 ONDERHOUD WONING EN TUIN

Onderhoud je woning goed en poets regelmatig. Verlucht de woning, zo voorkom je condens 
en mogelijk schimmel in de woning.

Hou ook je kelder, berging of tuinhuis netjes.

Heb je een tuin, dan moet je die ook goed onderhouden:
- Maai het gras regelmatig en verwijder onkruid
- Snoei struiken en bomen
- Plant geen klimplanten in je tuin, tegen de gevel of tegen je tuinafsluiting
- Bewaar geen afval in je tuin

Alle afval sorteer je en verpak je in de door de gemeente voorgeschreven vuilniszakken. Zet je 
huisvuil ook pas buiten op de dag dat het vuilnis wordt opgehaald. Bijzonder afval, zoals olie, 
vet of chemicaliën breng je naar het containerpark.

 HUISDIEREN

Het houden van huisdieren is in principe toegelaten. 

Als eigenaar ben jij verantwoordelijk voor je dier en eventuele overlast. Hou je huis en tuin pro-
per en probeer geluids- of geuroverlast te beperken. 

Woonveer heeft het recht om het houden van huisdieren te verbieden als deze, om welke  
reden dan ook, overlast zouden veroorzaken (bv. gevaar, lawaai,…)
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 DE HUURPRIJS 

De huishuur berekenen we ieder jaar opnieuw op 1 januari. De manier waarop we de huurprijs 
van je sociale woning berekenen, wordt bepaald door de Vlaamse Regering.
 
Vanaf 1 januari 2020 berekenen we de huurprijs van je woning op basis van 5 elementen. 
 
Inkomen
Hoeveel huur je elke maand betaalt, hangt vooral af van je inkomen. 

VAN WIE TELT HET INKOMEN MEE?
Voor de berekening van de huur houden we rekening met het inkomen van de huurders en 
alle meerderjarige duurzame bijwoners. Inkomens van meerderjarige kinderen, ouders, groot-
ouders, broers, zussen,… die bij je wonen, tellen dus mee voor de berekening van je huurprijs.

Uitzonderingen:
- Het inkomen van kinderen die recht hebben op een gezinsbijslag telt niet mee
- Het inkomen van familieleden tot de derde graad met een ernstige handicap wordt vrij-

gesteld ten belope van de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming.

WELK INKOMEN TELT MEE?
We kijken naar wat je verdiende in het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking 
heeft. Dat noemen we het referentie-inkomen.
Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, kijken we naar jullie huidige inko-
men.

De inkomensgrenzen
De huurprijsberekening vertrekt normaal van 1/55ste van het jaarinkomen. Als je gezamenlijk 
inkomen hoger is dan de inkomensgrens van de sociale huur, geldt de volgende regeling:

• Is het inkomen hoger dan de inkomensgrens maar lager dan 125%: we delen door 54.
• Is het inkomen minstens 125% hoger maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we de-

len door 53.
• Is het inkomen 150% van de inkomensgrens of hoger:  we delen door 52.

Marktwaarde van de woning
Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou 
betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt.
We bepalen de waarde van je woning aan de hand van de sociale huurschatter, een objec-
tief schattingsmodel van Wonen in Vlaanderen. Op basis van een aantal woningkenmerken 
(ligging van de woning, bouwjaar, aantal slaapkamers,…) wordt een zo juist mogelijke waarde 
van de woning vastgelegd.

Elke woning heeft een basishuurprijs  die gelijk is aan de marktwaarde. Dit is ook de maximale 
huurprijs voor de woning. Iedere woning heeft ook een minimale huurprijs. Die hangt ook af 
van de marktwaarde van de woning: hoe hoger de marktwaarde is, hoe hoger de minimale 
huurprijs.

Afhankelijk van je inkomen, betaal je dus een huurprijs tussen de minimale huurprijs en de maxi-
male huurprijs. Je betaalt dus nooit minder dan de minimumhuurprijs en nooit meer dan de 
basishuurprijs of maximale huurprijs van de woning.

Voor woningen met een lagere marktwaarde krijg je als huurder ook een patrimoniumkorting op 
je huurprijs. Hoe hoger de marktwaarde van de woning, hoe lager de patrimoniumkorting.

WAT MOET IK BETALEN?3
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Aantal personen ten laste
Voor elke persoon ten laste krijg je een korting. Een persoon ten laste is een kind waarvoor je 
kinderbijslag krijgt of een persoon met een handicap. Deze gezinskorting wordt jaarlijks geïn-
dexeerd.

Opmerkingen:
• Als je kind officieel op jouw adres woont en je kinderbijslag ontvangt, krijg je de volledige  

korting.
• Voor kinderen ten laste die een handicap van meer dan 66% hebben, is er een dubbele 

gezinskorting.
• Als je kind niet officieel op jouw adres woont, maar het verblijft regelmatig bij jou (co-ou-

derschap, bezoekrecht,..) krijg je de helft van de korting. Om deze korting te krijgen moet 
je een door beide ouders ondertekende verklaring op eer over de omgangsregeling be-
zorgen.

Energiecorrectie
Als wij extra geld hebben geïnvesteerd om de sociale huurwoning energiezuiniger en milieu-
vriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie en bespaar je op het gebruik van ver-
warming en warm water.
Voor deze woningen rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze 
toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investerin-
gen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.
 
Hoe groot deze toeslag is, hangt af van hoeveel energie jij minder verbruikt door onze extra 
investering. Deze energiecorrectie berekenen wij volgens de regels die de Vlaamse Regering 
vastlegde.

Herberekening van je huur in de loop van het jaar
DALING VAN HET INKOMEN

Het kan gebeuren dat het gezinsinkomen (van alle inwoners samen!) plots daalt omdat bij-
voorbeeld een gezinslid langdurig ziek wordt of zijn/haar werk verliest. Je kan dan aan Woon-
veer vragen om de huurprijs opnieuw te berekenen. Voorwaarde is wel dat het gezamenlijk 
inkomen minstens 20% lager is dan het referentie-inkomen. We maken de berekening op basis 
van het gemiddelde inkomen van de 3 laatste maanden. Een herberekening moet je zelf 
aanvragen en je moet hiervoor een aantal documenten binnenbrengen, afhankelijk van jouw 
situatie:

• loonbrieven van de laatste 3 maanden (van alle gezinsleden met een inkomen)
• attest van RVA – bijpassing vergoeding deeltijds werkregime
• ingeval van ziekte, werkloosheid, invaliditeit: een attest van de mutualiteit, vakbond of 

bewijs van invaliditeit van de laatste 3 maanden.

Als wij je huur aanpassen, moet je je inkomen na 6 maanden opnieuw bewijzen. We sturen je 
een herinnering als je de documenten opnieuw moet binnenbrengen. Als je niet reageert op 
deze herinneringsbrief, dan berekenen wij je huur opnieuw op basis van het referentie-inko-
men.

PENSIOEN, OVERLIJDEN, OF SCHRAPPING UIT DE HUUROVEREENKOMST
Als een gezinslid met pensioen gaat, verhuist of overlijdt, kan het gezinsinkomen dalen. Je kan 
dan een herberekening van de huurprijs aanvragen. De huurprijs wordt dan aangepast vanaf 
de maand na de maand waarin je de aanpassing hebt gevraagd. Je moet wel de nodige 
bewijsstukken aanleveren om aan te tonen dat het gezinsinkomen is gedaald.

PERSONEN DIE DUURZAAM KOMEN BIJWONEN
Als een persoon duurzaam komt bijwonen in de sociale huurwoning, wordt de huurprijs op-
nieuw berekend.  De huurprijs wordt dan aangepast vanaf de maand na de maand waarin 
de persoon kwam bijwonen.
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 DE KOSTEN EN LASTEN

Bovenop de huur betaal je nog een aantal extra maandelijkse kosten.
Het gaat dan om bijvoorbeeld het onderhoud van de CV-ketel, het onderhoud van de ge-
meenschappelijke delen van een appartement,… Dit zijn de huurlasten. 
Deze staan apart op je huurprijsberekening vermeld.

WOON JE IN EEN HUIS?
Je betaalt de kosten en lasten met maandelijkse betalingen op basis van de totale werkelijke 
kosten. Het gaat dan om het onderhoud van de verwarmingsketel en de brandverzekering.

WOON JE IN EEN APPARTEMENT?
Sommige kosten betaal je op basis van de totale werkelijke kosten: onderhoud van de ver-
warmingsketel, brandverzekering, poetsen van de gemeenschappelijke delen. Deze bijdrage 
berekenen we jaarlijks op basis van de totale werkelijke kosten.

Voor andere kosten betaal je maandelijks een voorschot. Zo rekenen we een voorschot voor 
het gebruik van elektriciteit en water in de gemeenschappelijke delen. We berekenen dit voor-
schot op basis van het verbruik van de vorige jaren. 

Als we de rekening met de werkelijke kosten ontvangen van de nutsmaatschappij, maken we 
de afrekening. Er zijn twee mogelijkheden:

- Je moet bijbetalen: de kosten zijn hoger dan de voorschotten die je al betaalde. 
- Je krijgt geld terug: de kosten zijn lager dan de voorschotten die je al betaalde.

 VERZEKERING

WAT VERZEKERT WOONVEER?
Woonveer verzekert het gebouw waarin je woont en de aansprakelijkheid van de huurder voor 
schade aan de woning en aan derden. Je betaalt hiervoor elke maand een bijdrage in de 
huurlasten.

Wat valt er onder deze brandverzekering?
- Materiële schade aan het gebouw door bijvoorbeeld brand, ontploffing, storm, hagel, 

blikseminslag, …
- Rook- of roetschade
- Waterschade door een breuk van de leidingen, sanitaire installaties, insijpelen van water 

langs het dak,…
- Glasschade aan ramen
- Gevolgschade door inwerking van elektriciteit op de elektrische toestellen en installaties 

zoals schade aan elektrische toestellen door overspanning,…
- Schade aan het gebouw door inbraak of vandalisme.

Gaat het om schade door vandalisme of een grote brand, dan moet je een PV laten opmaken 
door de politie. Anders kunnen we geen aangifte doen bij de verzekering

WAT MOET JE ZELF VERZEKEREN?
We raden je aan om een brandverzekering voor je inboedel af te sluiten. Dit betekent dat je 
jouw spullen (meubels, elektronische toestellen,….) verzekert tegen brand.

We raden ook aan om een familiale verzekering af te sluiten. Deze vergoedt de schade die  
jijzelf, je huisgenoten of huisdier aanbrengt aan anderen.
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 DE HUURWAARBORG

Bij de start van de huurovereenkomst betaal je een huurwaarborg. Deze bedraagt twee keer 
de basishuurprijs met een vastgelegd maximum.

Je kan de huurwaarborg in één keer betalen of op afbetaling. 

Als je kiest voor een afbetalingsplan, betaal je een voorschot dat gelijk is aan één maand huur. 
Het saldo los je af in afbetalingen over 18 maanden. We rekenen ook een kleine administratie-
ve bijdrage aan.

Bij het einde van de huurovereenkomst krijg je de waarborg met interesten terug. 
Let op: als er huurschade of huurachterstal is, kan Woonveer een deel van de waarborg inhou-
den om die kosten te dekken.

 BETALING VAN DE HUUR

HOE BETAAL IK CORRECT?
Betaal  op tijd
Je betaalt de huishuur vóór de 10de van de maand.
Tip: laat de bank je huishuur elke maand automatisch overschrijven of maak zelf een doorlo-
pende opdracht aan.

Gebruik de gestructureerde mededeling
De gestructureerde mededeling is de persoonlijke combinatie van cijfers die je op je huurprijs-
berekening terugvindt in de rechterbovenhoek, het OGM nummer.

Betaal op het juiste rekeningnummer
Het rekeningnummer van Woonveer vind je ook terug op je huurprijsberekening.

WAT ALS IK NIET OP TIJD KAN BETALEN?
Kan je niet betalen? Dan is het belangrijk dat je ons dit snel laat weten. Wij helpen je zoeken naar 
een oplossing. Reageer ook altijd als wij je contacteren omdat je niet of te weinig hebt betaald. 
Niet reageren is geen oplossing!

Loopt je betalingsachterstal op, dan zullen we je oproepen voor een overleg met het OCMW. 
Bij huurders die te veel betalingsachterstal hebben, kunnen wij de huurovereenkomst laten 
beëindigen door de vrederechter.
 
Het is dus zeer belangrijk om bij betalingsproblemen samen met ons te zoeken naar een op-
lossing.

13



Als je met veel mensen samenwoont in een gebouw of een wijk, dan is het belangrijk dat je 
rekening houdt met je buren. Je mag geen overlast veroorzaken.

Onder overlast verstaan we onder andere lawaai, vervuiling, overlast door huisdieren, agres-
sie,…

Ervaar je overlast met je buur? Praat er over! Probeer problemen met je buren altijd eerst zelf 
op te lossen. Een gesprek is een eerste stap. Misschien weet je buur niet dat zijn gedrag voor 
jou overlast veroorzaakt.

Als een vriendelijk gesprek met je buur niets oplevert, kan je hulp vragen aan de sociale dienst 
van Woonveer. Let wel: we komen enkel tussen als je zelf eerst met je buur hebt gepraat.

In geval van ernstige geluidsoverlast ’s nachts, kan je best de lokale politie inschakelen. Dit 
geldt uiteraard ook in ernstige gevallen van overlast zoals geweld of drugsoverlast.

Het kan zijn dat je niet tevreden bent over de dienstverlening van Woonveer. Het is belangrijk 
dat je altijd eerst rechtstreeks de juiste dienst contacteert.

Heb je dat gedaan en geraakt je probleem niet opgelost? Dan kan je een klacht indienen. 
Een klacht dien je best schriftelijk in, per brief of e-mail (info@woonveer.be). Je omschrijft dui-
delijk je klacht en vermeldt welke actie je reeds ondernomen hebt. Je klacht moet betrekking 
hebben op feiten die minder dan een jaar geleden gebeurd zijn en moet redelijk zijn. 

Je klacht zal dan behandeld worden door de klachtenbehandelaar van Woonveer. Hij zal ont-
vangst van je klacht bevestigen en vermelden of je klacht ontvankelijk is.

Is je klacht ontvankelijk, dan zal de klachtenbehandelaar de klacht verder onderzoeken met 
de betrokken dienst. Binnen de 45 dagen na het indienen van de klacht, zal je schriftelijk een 
beslissing over je klacht ontvangen.

 REGELS SOCIALE HUUR

De Vlaamse overheid kan de regels van de sociale huur wijzigen of aanvullen. Dat kan ge-
beuren als zij dat noodzakelijk vindt voor het algemeen belang. Deze wijzigingen kunnen ook 
gevolgen hebben voor wie al sociale huurder is. Woonveer zal alle huurders verwittigen en er 
voor zorgen dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

SAMENLEVEN4

KLACHTEN?5

OOK NOG DIT…6
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Op de website van Woonveer vind je steeds de meest recente toelichting die van toepassing 
is op jouw huurovereenkomst (onbepaalde duur of 9 jaar)

 ENKELE TERMEN UIT DE SOCIALE HUUR VERKLAARD

RATIONELE BEZETTING
Dit is de passende bezetting van een woning waarbij men rekening houdt met het aantal 
personen en de fysieke toestand van deze personen. Woonveer bepaalt in het intern huurre-
glement hoe deze rationele bezetting wordt ingevuld. Het intern huurreglement vind je terug 
op onze website.

ONDERBEZETTING
Je woont in een onderbezette woning als het aantal slaapkamers min het aantal huurders en 
duurzame bijwoners groter is dan één.

Vb. een woning met 3 slaapkamers is onderbezet voor een alleenstaande  (3 slaapkamers – 1 
huurder= 2 slaapkamers over).

Als je in een onderbezette woning woont, zullen we je vragen je in te schrijven als kandidaat 
voor een kleinere, aangepaste woning. Doe je dit niet, zullen we je zelf een aanbod doen voor 
een kleinere woning.

Als je twee keer een passend aanbod weigert, zal je een onderbezettingsvergoeding moeten 
betalen (als je huurder werd vóór maart 2017) of zal de huurovereenkomst worden opgezegd 
als je tegen het eind van de huurovereenkomst nog in de onderbezette woning woont (als je 
huurder werd na maart 2017).

OVERBEZETTING
Een woning is overbezet als er meer personen in de woning wonen dan toegelaten volgens 
de regels van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. De bezetting wordt berekend op basis van 
het aantal woonlokalen en de totale netto-oppervlakte van de woning. Dit is niet hetzelfde als 
de rationele bezetting.

TOEZICHTHOUDER
De Toezichthouder maakt deel uit van afdeling Toezicht van het agentschap Wonen in  
Vlaanderen en oefent toezicht uit op de activiteiten van o.a. de sociale huisvestingsmaat-
schappijen. De Toezichthouder doet ook de controles naar de taalkennis (en de werkbereid-
heid van huurders)

 WWW.WOONVEER.BE

Op onze website vind je heel wat 
nuttige informatie en nieuws over 
Woonveer en onze projecten. Je kan 
er onze openingsuren nakijken en op-
zoeken wanneer en waar er vrije lo-
ketmomenten (zonder afspraak) zijn. 

We houden je via onze website ook 
op de hoogte van eventuele wijzigin-
gen in de regels van de sociale huur.

Je kan er ook heel wat nuttige documenten terugvinden, zoals het formulier om een bijwoonst 
aan te vragen, om je opzeg te doen, om een aanvraag voor een tuinhuis te doen,… Ook de 
meest recente toelichting bij de huurovereenkomst vind je er terug.

Neem regelmatig eens een kijkje!
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 Woonveer Klein-Brabant
Adres: Palingstraat 48_101
 2870 Puurs-Sint-Amands
Telefoonnummer: 03 740 00 20
E-mail:  info@woonveer.be
Website: www.woonveer.be

Per mail
Je kan ons steeds per mail bereiken.

Per telefoon
Telefonisch zijn we elke werkdag bereikbaar van 9u tot 12u en van 14u tot 16u

Aan ons loket - op afspraak
Voor een persoonlijk contact maak je best een afspraak. We maken enkel afspraken voor 
zaken die niet telefonisch of schriftelijk kunnen behandeld worden.
Om de 14 dagen is er een open loketmoment op de marktdagen in Bornem en 
in Puurs-Sint-Amands. 

Kijk op de website voor de juiste data. 

Inschrijvingen voor koopwoningen en aanvragen voor de Vlaamse Woonlening
Enkel op afspraak.

Technische meldingen 
Technische problemen kan je doorgeven per telefoon, per e-mail of via de website. 
Als het telefoonnummer bezet is, spreek dan gerust een boodschap in op het antwoordap-
paraat. We beluisteren de berichten dagelijks.

Telefoonnummer: 03 740 00 20 (en kies dan voor optie 1)
E-mail:  onderhoud@woonveer.be

Kijk op onze website voor eventuele wijzigingen in de bereikbaarheid van ons loket.

NEEM CONTACT MET WOONVEER7


