
Netwerkdag 11-10-2022

Huurpremie en 
huursubsidie 

Tegemoetkoming in de huurprijs 



2

•Planning

•1. De theorie

•2. POhP – hét 
huurpremieproject
3. vragen
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Huurpremie vs Huursubsidie - basis

13 oktober 2022

Huurpremie Huursubsidie

Basisprincipe Wie al 4 jaar of 
langer op de 
wachtlijst staat 
voor een sociale 
woning. 

Wie een bescheiden inkomen heeft en verhuist
naar een nieuwe huurwoning van voldoende 
kwaliteit. 

verhuist van een slechte woning naar een 
goede woning op de private huurmarkt

ouder is dan 65 jaar of persoon met een 
handicap en verhuist van een onaangepaste 
huurwoning naar een aangepaste huurwoning.

dakloos was en een goede huurwoning 
heeft gevonden.

verhuist naar een woning van het SVK
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Huurpremie vs Huursubsidie - voorwaarden

13 oktober 2022

Huurpremie Huursubsidie

Basisprincipe 4 jaar op de wachtlijst Verhuisbeweging naar een goede 
woning. 

Max 
huurprijs(gent)

0 ptl:      €703,75
3+ ptl:    €1.055,63

=
=

Max 
inkomen

Alleenstaande: €25.850
Gezin: €38773 (+€2167 pptl)

=
=

Max 
subsidie-
bedrag

0 ptl:      €173,66
3+ pptl:  €289,42

=
=
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Huurpremie vs Huursubsidie – risico’s en 
aandachtspunten

13 oktober 2022

Huurpremie Huursubsidie

Toewijs sociale woning weigeren, 
huurpremie stopt. 

Binnen de 9 maanden 
inschrijven bij SHM

Soms controle woonkwaliteit -> 
risico op een ongeschikt- of 
onbewoonbaarverklaring

Altijd controle woonkwaliteit -> 
risico op een ongeschikt- of 
onbewoonbaarverklaring

Het recht ontstaat op 
startdatum van het contract -> 
zo snel mogelijk aanvragen. 

Altijd actualiseren! 
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Huurpremie vs Huursubsidie – risico’s en 
aandachtspunten

13 oktober 2022

Huurpremie Huursubsidie

Toewijs sociale woning weigeren, 
huurpremie stopt. 

Binnen de 9 maanden 
inschrijven bij SHM

Soms controle woonkwaliteit -> 
risico op een ongeschikt- of 
onbewoonbaarverklaring

Altijd controle woonkwaliteit -> 
risico op een ongeschikt- of 
onbewoonbaarverklaring

Het recht ontstaat op 
startdatum van het contract -> 
zo snel mogelijk aanvragen. 

Altijd actualiseren! 

De Woonwijzer bekijkt dan wat de 
opties zijn. Wens je meer info of heb je 

vragen over deze procedure? 
Spreek onze Woonwijzers op dit event 

dan zeker aan! 



POhP - Project Opname 
Huurpremie

•Contactpersonen: 

•Kelly Kimpe – kelly.kimpe@stad.gent

•Melissa Kerkhoff – Melissa.kerkhoff@stad.gent

13 oktober 
2022
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POhP

•Als je 4 jaar, zonder 
onderbreking op de wachtlijst 
voor een sociale huurwoning 
staat, ontvang je automatisch
een aanvraagformulier van 
Vlaanderen om de 
huurpremie aan te vragen.

13 oktober 2022

VNon-take up 



POhP

Dienst Wonen heeft een verwerkersovereenkomst 
afgesloten met Wonen-Vlaanderen om de non-take up 
aan te pakken. 

> 6-maandelijkse lijst met namen en adressen

> Eerste 2 lijsten met onderzoek door Vlaanderen

> Doel = zoveel mogelijk mensen op deze lijst bereiken 

Dienst Wonen 9



•Aanpak
> Lijst ontvangen en administratieve 

voorbereiding
> Versturen korte en heldere brief
> Huisbezoeken (x3)

– Handgeschreven groetenkaartje

– Administratieve opvolging (bv verhuis)

> Samen voorwaarden overlopen en aanvraag in 
orde brengen.

> Verdere opvolging

Vaststelling: cliënten vinden ook nadien 
gemakkelijker de weg naar de Woonwijzer.  



•Vaststellingen (1)

Redenen waarom potentieel rechthebbenden 
de premie niet zelf aanvragen: 

> Brief van Vlaanderen is niet helder –
moeilijk taalgebruik en moeilijke opbouw. 

> Brief niet ontvangen / over het hoofd gezien 

– Veel verhuisbewegingen bij deze doelgroep. 

> Administratieve rompslomp

> Weten dat ze niet in aanmerking komen (bv 
eigendom, woningkwaliteit)



•Vaststellingen (2)

Veelvoorkomende redenen waarom cliënten 
toch geen recht hebben. 

> Geen huurcontract

> Net een huis gekocht

> Huurprijs te hoog



13 oktober 
2022

Resultaten POhP
LIJST 1

(119)

LIJST 2

(172)

TOTAAL

Aantal % Aantal %

Aantal brieven +- 125 105,04´% 179 104;07% 304

Aantal huisbezoeken 82 68,90% 175 101,74% 257

Aantal kunnen bereiken 97 81,51% 138 80,23% 235

Aantal met recht 27 22,69% 45 26,16% 72

Aantal aangevraagd 27 22,67% 39 22,67% 66

Aantal lopend 2 19



Vragen 

•Algemene vragen of vragen over een case? 


