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'WIL JE EEN SOCIALE 
WONING HUREN? HIER 

VIND JE ALLE INFORMATIE 
OVER DE INSCHRIJVING EN 

VOORWAARDEN.'  

Tine Heyse 
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid

Wij hebben deze informatie met de grootste zorg verzameld. De gegevens kunnen recent licht gewijzigd zijn. De Stad Gent is 
niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie voor welk gebruik dan ook. Het 
gebruik van tekstmateriaal uit de folder is toegestaan voor niet-commercieel gebruik mits bronvermelding. De Stad Gent kan 

niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik hiervan.
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WAT IS EEN SOCIALE HUURWONING? 

Dit is een woning voor mensen met een beperkt inkomen en die aan een aantal voorwaarden, opgenomen in het Kaderbesluit 
Sociale Huur, voldoen. Een sociale huurwoning is een studio, appartement of gezinswoning.

WIE IS HUURDER EN BIJWONER? 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen huurders en bijwoners. 

Huurders moeten voldoen aan de voorwaarden om sociaal te huren. Zij hebben de meeste rechten en plichten. Huurders 
hebben woonzekerheid en ondertekenen het huurcontract.

Er kunnen maximum 2 personen huurder zijn: 
• de persoon die zich bij inschrijving opgaf als referentiehuurder (kandidaat-huurder);
• en de persoon die hiermee gehuwd of wettelijk samenwoont en mee in de sociale woning woont; 
• of de feitelijke partner, op voorwaarde dat hij al vanaf het begin mee in de sociale woning woont of minstens één jaar 
samenwoont in de sociale woning. 

Alle andere personen worden beschouwd als bijwoners. Bijwoners mogen tijdelijk of duurzaam in de sociale woning wonen 
maar hebben minder woonzekerheid dan huurders.  Zij moeten niet voldoen aan de voorwaarden om sociaal te huren. 
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WIE VERHUURT SOCIALE HUURWONINGEN? 

Sociale verhuurders:
• sociale huisvestingsmaatschappijen
• sociale verhuurkantoren

Er zijn belangrijke verschillen tussen een sociale huisvestingsmaatschappij en een sociaal verhuurkantoor.

SOCIALE HUISVESTINGS-  
MAATSCHAPPIJ

SOCIAAL VERHUURKANTOOR 

Huurwoning De woning die je huurt is van de
maatschappij zelf.

Het sociaal verhuurkantoor huurt de woning 
van een private eigenaar en verhuurt die
door aan jou (onderverhuur).

Huurprijs De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd 
en hangt af van: 

• het inkomen van alle bewoners, 
ook bijwoners, ouder dan 18 jaar 
(uitgezonderd kinderbijslag gerechtigden) 

• de inkomensgrenzen
• de marktwaarde van de woning
• de grootte van je gezin
• de energiecorrectie

Je betaalt een vaste huurprijs die
jaarlijks wordt geïndexeerd. Je krijgt 
een huursubsidie als je voldoet aan de 
inkomensvoorwaarde en andere bijkomende 
voorwaarden.

Huurovereen-
komst

Je hebt een huurovereenkomst van 9 jaar. 
Na afloop van deze periode kan je contract 
telkens met 3 jaar verlengd worden als je 
nog voldoet aan de voorwaarden.

Je hebt een huurovereenkomst
van maximaal 9 jaar.
Schrijf je in bij sociale
huisvestingsmaatschappijen terwijl je huurt
bij het sociaal verhuurkantoor.
Zo maak je mogelijk kans op een woning bij 
een sociale huisvestingsmaatschappij
vooraleer je contract afloopt bij het sociaal 
verhuurkantoor.

Toewijzing De toewijzing van een woning is op basis 
van chronologie: 

• je krijgt een woning als je de 
eerstvolgende op de wachtlijst bent;

• er zijn voorrangsregels in een aantal 
beperkte gevallen.

De toewijzing van een woning is op basis 
van een puntensysteem:
• hoe lager je inkomen en hoe groter je 
woonprobleem, hoe meer punten je krijgt;

• je krijgt een woning als je de meeste 
punten hebt.
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SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN IN GENT  

SOCIALE  
HUISVESTINGS- 
MAATSCHAPPIJ

ADRES EN 
CONTACTGEGEVENS

OPENINGSUREN VOOR 
INSCHRIJVINGEN

WoninGent Kikvorsstraat 113 - 9000 Gent
 09 235 99 60
 verhuur@woningent.be
 www.woningent.be

• maandag tot en met donderdag  
van 8.30 tot 11.30 uur

Gentse Haard Leiekaai 340 - 9000 Gent
  09 216 75 75 
 verhuur@degentsehaard.be
 www.degentsehaard.be

• maandag tot en met vrijdag  
van 9 tot 12 uur

Volkshaard Ravensteinstraat 12 - 9000 Gent
  09 233 12 43
 sociale.dienst@volkshaard.be 
 www.volkshaard.be

• maandag tot en met donderdag  
van 8.30 tot 12 uur (enkel op afspraak)

• telefonische consultatie met 
maatschappelijk assistent:  
maandag t.e.m. donderdag  
van 13 tot 16 uur 

Habitare+ Gaversesteenweg 510 - 9820 Merelbeke
  09 362 22 26 
 verhuur@habitareplus.be
 www.habitareplus.be

• maandag tot en met vrijdag  
van 9 tot 11.30 uur

ABC Stoppelstraat 48 - 9000 Gent
  03 210 94 00
 info@abc-shm.be 
 www.abc-shm.be

• vrijdag van 9 tot 12.30 uur (zonder afspraak) 
in Woonwijzer Zuid 
Woodrow Wilsonplein 1 - 9000 Gent

Vlaams 
Woningfonds  

Oude Houtlei 13A/001 - 9000 Gent
  02 548 92 83 
 hhovl@vlaamswoningfonds.be 
 www.vlaamswoningfonds.be

• zonder afspraak in de voormiddag: 
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 
van 8u30 tot 12 uur 

• enkel op afspraak in de namiddag: 
maandag tot en met woensdag van 12.45 
tot 16.30 uur en vrijdag van 12.45 tot 16 uur

• gesloten op donderdag

mailto:verhuur@woningent.be
http://www.woningent.be
mailto:verhuur@degentsehaard.be
http://www.degentsehaard.be
mailto:sociale.dienst@volkshaard.be
http://www.volkshaard.be
mailto:verhuur@habitareplus.be
http://www.habitareplus.be
mailto:info@abc-shm.be
http://www.abc-shm.be
mailto:hhovl@vlaamswoningfonds.be
http://www.vlaamswoningfonds.be
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SOCIAAL VERHUURKANTOOR IN GENT

SOCIAAL 
VERHUURKANTOOR

ADRES EN CONTACTGEGEVENS INSCHRIJVING

SVK Gent Jubileumlaan 217 - 9000 Gent
  09 266 95 81 (enkel namiddag)
 inschrijvingen@sociaalverhuurkantoor.gent  
 www.sociaalverhuurkantoor.gent

• Ben je al OCMW-cliënt? Informeer bij je 
maatschappelijk werker.

• Ben je geen OCMW-cliënt?  
Ga dan eens langs bij het welzijnsbureau 
van OCMW Gent of de Woonwijzer van Stad 
Gent in je buurt.

ALTIJD REAGEREN 

Reageer altijd als je een brief krijgt van de sociale 
verhuurder. Als je bijvoorbeeld niet reageert op een 
toewijzingsbrief of een oproep tot actualisatie, kan de 
sociale verhuurder je schrappen van de wachtlijst. 
Begrijp je niet wat er in de brief staat? Ga dan zo snel 
mogelijk langs bij de sociale verhuurder of bij een 
woonwijzer in je buurt om meer uitleg te vragen. 

WIJZIGINGEN DOORGEVEN

Geef wijzigingen altijd door aan de sociale verhuurder:
• Je verhuist.
• Je bent een tijd in het buitenland/in het ziekenhuis 
of niet te bereiken.

• De samenstelling van je gezin wijzigt. Bijvoorbeeld: scheiding,  
geboorte, kinderen die alleen gaan wonen, aanvraag  
gezinshereniging …

• Je medische situatie wijzigt.
• Je hebt een opzeg gekregen van je verhuurder.
• Je huidige woning is ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. 

mailto:inschrijvingen@sociaalverhuurkantoor.gent
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Op www.vmsw.be vind je alle voorwaarden in detail terug. Informeer je over uitzonderingen bij de woonwijzers van  
de Stad Gent of bij de sociale verhuurders.

De sociale verhuurders houden voor de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden rekening met de gehuwde, wettelijke of 
feitelijke partner van de kandidaat-huurder (referentiehuurder). Enkel als deze ook in de sociale woning wil wonen. 

Bijwoners moeten niet voldoen aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden om sociaal te huren. 

De bedragen in deze folder zijn geldig voor 2020.

VOORWAARDEN OM JE IN TE SCHRIJVEN 

http://www.vmsw.be
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INSCHRIJVINGS- EN TOELATINGSVOORWAARDEN 

1. Leeftijds- en verblijfsvoorwaarde
Je bent minstens 18 jaar en je bent ingeschreven in:

• het bevolkingsregister;
• of het vreemdelingenregister. 

Je bent minderjarig en:
• je werd ontvoogd; 
• of je woont zelfstandig; 
• of je gaat zelfstandig wonen met begeleiding door een erkende dienst of een OCMW.

2. Inkomensvoorwaarde
Het inkomen is de optelsom van: 

• het gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar inkomen (laatst beschikbare 
aanslagbiljet) dat lager is dan: 

 25.317 euro voor alleenstaanden zonder personen ten laste;
 27.438 euro voor alleenstaanden met een handicap;
 37.974 euro voor alle anderen, verhoogd met 2.123 euro per persoon ten laste.

• het leefloon;
• de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;
• de van de belasting vrijgestelde beroepsinkomsen uit het buitenland of 
verworden bij een Europese of internationale instelling. 

3. Eigendomsvoorwaarde
De kandidaat-huurder mag geen woning of bouwgrond in binnen-of buitenland, 
gedeeltelijk of volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal bezitten 
of gegeven hebben. 

Er zijn een aantal uitzonderingen: 

• Je kreeg kosteloos een gedeeltelijke volle eigendom of bouwgrond  
(bijvoorbeeld door een erfenis of schenking).*

• Je bezit een woning of bouwgrond samen met je wettelijke of feitelijke (ex) 
partner, enkel op voorwaarde dat de (ex) partner de sociale huurwoning  
niet mee gaat bewonen.*

• Je bent het beheer over je woning verloren door een faillissement of collectieve 
schuldenregeling.*

• Je woning werd onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en is gelegen in  
het Vlaamse Gewest.*

• Jij of één van je gezinsleden heeft een handicap en is ingeschreven voor  
een ADL-woning.*

• Jij of één van je gezinsleden heeft een fysieke handicap en woont in  
een onaangepaste woning.*

• Je woning ligt in een zone in België waar wonen niet is toegelaten. 

* Binnen een jaar na de toewijzing van een sociale huurwoning moet je de woning 
vervreemden of uit onverdeeldheid treden. De sociale verhuurder kan de termijn 
verlengen als daar gegronde redenen voor zijn.

DOCUMENTEN MEEBRENGEN

• Identiteitskaart
• Bewijs van inschrijving in  
het vreemdelingenregister

• De sociale verhuurders kunnen  
de documenten elektronisch 
opvragen. 

• In uitzonderlijke gevallen moet  
je de documenten zelf bezorgen. 

• De sociale verhuurders kunnen  
de documenten elektronisch 
opvragen. 

• In uitzonderlijke gevallen moet  
je de documenten zelf bezorgen. 
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VOORKEUR BUURT
EN TYPE WONING 

• De sociale verhuurder zal vragen in welke 
buurten en in welk type woning je wilt wonen. 
Je hebt hierbij keuze uit de types woningen 
(studio, appartement, gezinswoning) die passen 
bij de grootte van je gezin. 

• De wachtlijsten voor bepaalde woningen zijn 
langer dan voor andere woningen. 

• Hoe beperkter je keuzes, hoe langer de 
wachttijd. Hou hier rekening mee bij de 
inschrijving. De sociale verhuurder kan vragen 
je keuzes uit te breiden als die te nauw zijn. 

• Je wijkvoorkeur kan je bij de 2-jaarlijkse 
actualisering aanvullen of veranderen. 

WACHTTIJD NA
INSCHRIJVING 

Je komt op een wachtlijst als je ingeschreven bent.  
Er staan veel mensen op de wachtlijst voor een sociale
huurwoning. Daarom duurt het na je inschrijving enkele  
jaren voor je een sociale huurwoning kunt huren.  
In principe bepaalt de volgorde van je inschrijving  
wanneer je een sociale huurwoning krijgt.

Er zijn echter nog andere regels die de volgorde
bepalen: 

GROOTTE VAN JE GEZIN
Je krijgt een woning die overeenkomt met de grootte
van je gezin. Bijvoorbeeld: alleenstaanden krijgen
een woning, studio of appartement met 1 slaapkamer.
Gezinnen met 3 kinderen krijgen geen woning  
met 1 of 2 slaapkamers want zij hebben meer  
slaapkamers nodig.

Er zijn weinig grote sociale woningen. Daarom moeten
grote gezinnen langer wachten op een sociale woning
die groot genoeg is. 

Heb je een gezinshereniging aangevraagd? Geef dit dan 
onmiddellijk door aan de sociale verhuurder.  
 
Heb je kinderen die niet bij je gedomicilieerd zijn maar wel 
regelmatig bij jou verblijven, bezorg de sociale huisvestings-
maatschappij één van onderstaande attesten: 

• een kopie van het vonnis bij co-ouderschap of 
omgangsrecht. 

• een uitspraak dringende en voorlopige 
maatregelen van de vrederechter of 
kortgedingrechter of de notariële akte. 

• als er geen vonnis is, dan moeten jij en de andere 
ouder van het kind een verklaring op erewoord 
ondertekenen. 

WETTELIJKE VOORRANGSREGELS
Sommige mensen krijgen voorrang door hun
specifieke situatie. Dat is heel uitzonderlijk. Informeer
je hierover bij de woonwijzers van de Stad Gent of bij  
de sociale verhuurders.

PUNTENSYSTEEM
(SOCIAAL VERHUURKANTOOR)
Een sociaal verhuurkantoor werkt met een puntensysteem.
Hoe lager je inkomen en hoe groter je woonprobleem, hoe 
meer punten je krijgt. Mensen met de meeste punten komen 
bovenaan op de wachtlijst.

Schrijf je in bij zo veel mogelijk sociale verhuurders.  
Zo verhoog je je kans op een sociale huurwoning.



11

VLAAMSE HUURPREMIE 

De Vlaamse overheid geeft een maandelijkse premie als je 4 
jaar op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij 
staat voor een sociale huurwoning en aan bepaalde 
voorwaarden voldoet. Deze premie helpt je om de huur te 
betalen van je private huurwoning. De bedragen in deze folder 
zijn geldig voor 2020.

Agentschap Wonen-Vlaanderen 
Afdeling Toezicht
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel

 02 553 22 00
 toezichtshm.wonen@vlaanderen.be

KLACHTEN 

Heb je een concrete klacht over een sociale huisvestingsmaatschappij? Bespreek die dan eerst met de maatschappij zelf.  
Raak je er toch niet uit, dan kan je terecht bij het Agentschap RWO – Afdeling Toezicht of in laatste instantie bij de 
Ombudsdienst.

Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86,  
1000 Brussel

 1700
 klachten@vlaamseombudsdienst.be

HOEVEEL IS DE PREMIE?
Dit hangt af van je huidige huurprijs en het aantal personen 
ten laste. De maximale huurpremie bedraagt:

 

VOORWAARDEN
• Je bent 4 jaar zonder onderbreking ingeschreven bij een 
sociale huisvestingsmaatschappij in je gemeente. Verhuis 
je naar een andere gemeente, schrijf je dan onmiddellijk 
in bij een sociale huisvestingsmaatschappij in je nieuwe 
woonplaats.

• Je inkomen is lager dan:  
- 25.317 euro voor alleenstaanden zonder personen ten laste; 
- 27.438 euro voor alleenstaanden met een handicap; 
- 37.974 euro voor alle anderen, verhoogd met 2.123 euro 
  per persoon ten laste.

• De maximale huurprijs (zonder kosten en lasten) van je woning 
of kamer bedraagt voor het grootstedelijk gebied Gent: 

• Je huurwoning is veilig, gezond en kwalitatief.  
Een controleur kan dit komen bekijken.

• De huurwoning is je hoofdverblijfplaats.
• De huurpremie wordt stopgezet als: 

  - je een aangeboden sociale woning   
  weigert (tenzij dit als een terechte weigering  
  werd erkend); 
  - je wordt geschrapt uit de wachtlijst van de  
  sociale huisvestingsmaatschappij; 
  - je een eigen woning of bouwgrond bezit; 
  - je verhuist en je niet binnen negen maanden  
  bij een sociale huisvestingsmaatschappij in je  
  nieuwe woonplaats bent ingeschreven; 
  - je in een sociale woning gaat wonen. 

HOE KRIJG JE DEZE PREMIE?
Als je hiervoor in aanmerking komt, krijg je 
automatisch een aanvraagformulier. Dit vul je in en
bezorg je samen met een kopie van je huurcontract  
per post aan Wonen-Vlaanderen.

MEER INFORMATIE
Wonen-Vlaanderen (huurpremie)
cel huurpremie
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40B
1000 Brussel

 02 553 03 76
 huurpremie.wonen@vlaanderen.be
 www.huurpremie.be 

Gentse Ombudsdienst
Botermarkt 17,  
9000 Gent

 09 266 55 00
 ombudsvrouw@stad.gent

Aantal  
personen  
ten laste

0 1 2 3 of meer

Zelfstandige woning �673,12 �807,75 �942,38 �1009,68

Kamer �538,50 �646,20 �753,90 �807,75

Aantal  
personen  
ten laste

0 1 2 3 4 of 
meer

max.  
huurpremie �166,10 �193,78 �221,46 � 249,14 �276,82

mailto:toezichtshm.wonen@vlaanderen.be
mailto:klachten@vlaamseombudsdienst.be
mailto:huurpremie.wonen@vlaanderen.be
http://www.huurpremie.be
mailto:ombudsvrouw@stad.gent
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Welkom in de Woonwijzer

Ben je huurder, verhuurder, eigenaar of student in Gent?  
Kom met al je woonvragen langs bij de Woonwijzers van de stad.  
Onze medewerkers helpen je graag verder of verwijzen je door naar 
gespecialiseerde diensten.
 
Op zoek naar meer info over de Woonwijzers?
Bel naar het nummer 09 266 76 40, mail naar  
wonen@stad.gent of neem een kijkje op www.stad.gent/woonwijzers
 
Je bent welkom zonder afspraak tijdens de zitdag.
 
 
 
Raadpleeg ook onze andere publicaties rond wonen en kom alles te 
weten over woonpremies, woonleningen, sociaal kopen en huren, 
woonkwaliteit en noem maar op. Je vindt ze bij de Woonwijzers en 
online.

www.stad.gent/wonen

mailto:wonen@stad.gent

