
SOCIAAL HUREN
IN GENT



WAT IS EEN SOCIALE 
HUURWONING? 

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

WIE VERHUURT SOCIALE 
HUURWONINGEN? 

Sociale verhuurders:  
• sociale huisvestingsmaatschappijen 
• sociale verhuurkantoren 

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

Sociale 
huisvestingsmaatschappij

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 hangt af van: 
• je gezinsinkomen;
• de grootte van je gezin;
• de waarde van de woning.

Je betaalt een vaste huurprijs.

Je krijgt een huursubsidie als je voldoet aan de 
inkomensvoorwaarde en andere bijkomende 
voorwaarden.

Huurovereenkomst Je hebt een huurovereenkomst van 
onbepaalde duur.

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 voor 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 

volgende op de wachtlijst bent;
• er zijn voorrangsregels in 
      beperkte gevallen.

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

woning krijgt.
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SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN IN GENT 

Sociale 

huisvestingsmaatschappij

Adres en contactgegevens Openingsuren voor inschrijvingen

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

• maandag tot en met donderdag 
van 8.30 tot 11.30 uur

Gentse Haard Leiekaai 340
9000 Gent
Tel. 09 216 75 75 
E-mail info@degentsehaard.woonnet.be

• maandag tot en met vrijdag 
  van 9 tot 12 uur

Volkshaard Ravensteinstraat 12
9000 Gent
Tel. 09 233 12 43 
E-mail sociale.dienst@volk.woonnet.be 
Website www.volkshaard.be

• maandag tot en met donderdag 
van 8.30 tot 12 uur (enkel op af-
spraak)

• telefonische consultatie met 
maatschappelijk assistent: 
vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur

Merelbeekse 
Sociale Woningen

Gaversesteenweg 510
9820 Schelderode
Tel. 09 362 22 26 
E-mail info@msw.woonnet.be 
Website 
www.merelbeeksesocialewoningen.be 

• maandag tot en met vrijdag 
van 9 tot 11.30 uur

ABC Belvédèreweg 3
9000 Gent
Tel. 03 210 94 00 of 03 210 94 15 
E-mail info@abc-shm.woonnet.be 
Website www.abc-shm.be

• enkel op afspraak
• of via de post:
   vraag de inschrijvingsdocumenten   

telefonisch aan bij ABC, vul ze thuis in 
en stuur ze terug.

Vlaams 
Woningfonds  

Sint-Pietersaalststraat 177
9000 Gent
Tel. 09 243 49 46 
E-mail hhovl@vlaamswoningfonds.be 
Website www.vlaamswoningfonds.be

• maandag tot en met woensdag 
  van 8.30 tot 11.30 uur en 
  van 12.45 tot 16.30 uur
• donderdag van 12.45 tot 16.30 uur
• vrijdag van van 8.30 tot 11.30 uur en
   van 12.45 tot 16 uur

mailto:verhuur@woningent.be
www.woningent.be
mailto:info@degentsehaard.woonnet.be
mailto:sociale.dienst@volk.woonnet.be
www.volkshaard.be
mailto:info@msw.woonnet.be
www.merelbeeksesocialewoningen.be
abc-shm.woonnet.be
www.abc-shm.be
mailto:hhovl@vlaamswoningfonds.be
www.vlaamswoningfonds.be


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 
woonwinkel 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 of niet te bereiken.
• De samenstelling van je gezin wijzigt.    
 Bijvoorbeeld: scheiding, geboorte, kinderen die alleen  
 gaan wonen,…
• Je medische situatie wijzigt.
• Je hebt een opzeg gekregen van je verhuurder.
• Je huidige woning is ongeschikt of onbewoonbaar  
 verklaard.

4

SOCIALE VERHUURKANTOREN IN GENT 

Sociaal verhuurkantoor Adres en contactgegevens Openingsuren voor inlichtingen

SVK OCMW Gent 
 

Offerlaan 4
9000 Gent
Tel. 09 266 95 31  
E-mail woonteam@ocmwgent.be
Website www.ocmwgent.be

• Ben je al OCMW-cliënt? Informeer je bij je 
  maatschappelijk werker.
• Ben je geen OCMW-cliënt? Informeer je bij het 
  onthaal van dienst Wonen van het OCMW: 
  Offerlaan 4, 9000 Gent
  van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 12.30  
  uur en in de namiddag op afspraak.
• Inschrijven in het SVK gebeurt steeds op 
  afspraak en na het volgen van een infosessie.

vzw Woonfonds Grauwpoort 9/001
9000 Gent
Tel. 09 224 37 46  
E-mail info@woonfonds.be 

• dinsdag van 14 tot 17.30 uur
• donderdag van 9 tot 12.30 uur
• vrijdag van 14 tot 18 uur
• telefonisch bereikbaar elke werkdag van 9 tot 
  12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur
• Inschrijven in het SVK gebeurt steeds op 
   afspraak
• Breng, naast de documenten opgesomd op 
  pagina 5, ook volgende zaken mee: een attest 
  van gezinssamenstelling en inkomensattesten 
  van de laatste 6 maanden.

mailto:woonteam@ocmwgent.be
www.ocmwgent.be
mailto:info@woonfonds.be
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VOORWAARDEN EN DOCUMENTEN OM JE IN TE SCHRIJVEN

Op www.vmsw.be vind je alle voorwaarden in detail terug. 
Informeer je over uitzonderingen bij de woonwinkels van Stad Gent of bij de sociale verhuurders. 

Als je nog andere attesten hebt, breng die dan mee.
Bijvoorbeeld: bewijs van vervangingsinkomen (OCMW, mutualiteit, FOD Sociale Zekerheid, …); attest van 
invaliditeit, bezoekrecht, scheiding, onteigening, ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring; opzegbrief, … 

    Voorwaarden om je in te schrijven

1.  Je bent 18 jaar en je bent ingeschreven in:
• het bevolkingsregister
• of het vreemdelingenregister

2. Je gezamenlijk belastbaar inkomen is lager dan:
•  23.302 euro voor alleenstaanden  zonder  
 personen ten laste;
• 25.254 euro voor alleenstaanden met een  
 handicap;
• 34.951 euro voor alle anderen, verhoogd met 
 1.954 euro per persoon ten laste.

Tarieven geldig voor 2015.

Geïndexeerd inkomen
Inschrijven in 2015? Je inkomen van 2012 telt.  
De sociale verhuurder indexeert je inkomen van 
2012 naar 2015. De sociale verhuurder houdt dus 
rekening met je geïndexeerd inkomen van 3 jaar 
geleden. Opgelet: ligt je inkomen nét onder 
bovenstaande cijfergegevens, dan is het mogelijk 
dat je inkomen na indexering te hoog is en je toch 
niet in aanmerking komt voor een sociale woning. 
Informeer je hierover bij de sociale verhuurder.

3. Je spreekt Nederlands of je wilt Nederlands leren.

4. Inburgering
Als je een verplichte inburgeraar bent, moet je 
een inburgeringstraject volgen.

5. Jij of je gezinsleden mogen geen woning of 
bouwgrond hebben in binnen- of buitenland in 
volle eigendom of volledig vruchtgebruik.
Gedeelde of naakte eigendom of gedeeld 
vruchtgebruik mag wel.

  Documenten meebrengen

• identiteitskaart 
• bewijs van inschrijving in het    
 vreemdelingenregister

•  aanslagbiljet van de belastingen van je 
inkomsten van 3 jaar geleden. 

   Bijvoorbeeld: in 2015 heb je aanslagjaar 2013 -  
   inkomen 2012 nodig.

•  Heb je geen aanslagbiljet voor dat jaar? 
Haal hiervan een attest af bij de Dienst Belastingen 
en geef het attest samen met het aanslagbiljet van 
het eerstvolgende jaar aan de sociale verhuurder. 

Dienst Belastingen
Gaston Crommenlaan 6 (4e verdieping)
9050 Ledeberg
Tel. 02 579 22 80
E-mail ctk.db.gent@minfin.fed.be 
Openingsuren:  maandag tot en met vrijdag 
             van 9 tot 12 uur

•  Je spreekt Nederlands of hebt Nederlands 
    geleerd? Breng je getuigschrift mee van een 

 erkende onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld: 
 diploma lager onderwijs, cursus VDAB, …
 Heb je geen getuigschrift? Dan doe je een  
 korte taaltest tijdens de inschrijving. 
Je moet nog Nederlands leren of je bent   
Nederlands aan het leren? Breng een inschrijvings-
bewijs mee van een cursus Nederlands. 
Bijvoorbeeld: 
Huis van Nederlands 
Kongostraat 42, 9000 Gent
Tel. 09 235 26 70 
Website: www.hvngent.be

attest van inburgering
Inburgering Gent (Kom-Pas vzw)
Kongostraat 42, 9000 Gent 
Tel. 09 265 78 40
Website: www.kompasgent.be

aanslagbiljet van de belastingen (voor woningen 
of bouwgrond in België).
verklaring op eer (voor woningen of bouwgrond in 
het buitenland).

•

•

•

•

http://www.vmsw.be
mailto:ctk.db.gent@minfin.fed.be
www.hvngent.be
www.kompasgent.be


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. 

Niet alleen de volgorde van je inschrijving bepaalt wanneer je een sociale huurwoning krijgt. 

Er zijn 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 geen woning met 3 slaapkamers. Of 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.  

•  WETTELIJKE VOORRANGSREGELS 
 Sommige mensen krijgen voorrang door hun specifieke situatie. Dat is heel uitzonderlijk. Informeer je  
 hierover bij de woonwinkels van 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 het 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.
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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 je wachttijd. Hou hier rekening mee bij je inschrijving. 
 De sociale verhuurder kan vragen je keuzes uit te breiden als die te nauw zijn.



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 je aan bepaalde voorwaarden voldoet.   
Deze premie helpt je om de huur te betalen van je private huurwoning.

Hoeveel is de premie? 

Dit hangt af van je huidige huurprijs en het aantal personen ten laste.  

Voorwaarden

• Je bent 4 jaar zonder onderbreking ingeschreven bij een sociale huisvestingsmaatschappij in je gemeente.
• Je gezamenlijk belastbaar inkomen is maximaal  16.900 euro. Dit bedrag stijgt met 1.510 euro per persoon  
 ten laste.
• De maandelijkse huurprijs van je woning is maximaal 627 euro. Dit is het bedrag voor het grootstedelijk  
 gebied Gent, zonder kosten en lasten. Je mag dit bedrag verhogen met 71,25 euro per persoon ten laste. 
• Je huurwoning is veilig, gezond en kwalitatief. Een controleur komt dit bekijken.
• De huurwoning is je hoofdverblijfplaats, en ligt in het Vlaamse Gewest. 

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 aan Wonen-Vlaanderen.

Meer informatie 

Wonen-Vlaanderen - 
Koning Albert-II laan 19 bus 40,
1210 Brussel - Tel. 02 553 17 52 
E-mail huurpremie@rwo.vlaanderen.be 
Website www.huurpremie.be   

KLACHTEN

Heb je een concrete klacht over een sociale huisvestingsmaatschappij? Bespreek die dan eerst met de 
maatschappij zelf. Raak je er niet uit, dan kan je terecht bij de Vlaamse Ombudsman of in laatste instantie bij 
het Agentschap RWO - Afdeling Toezicht.
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Vlaamse Ombudsman Leuvenseweg 86, 1000 Brussel 
Tel. 0800 240 50 

E-mail 
klachten@vlaamseombudsdienst.be

Agentschap RWO 
Afdeling Toezicht

Phoenixgebouw, 
Koning Albert II-laan 19 bus 22
1210 Brussel 
Tel. 02 553 22 00

E-mail 
toezicht@rwo.vlaanderen.be

Wij hebben deze informatie met de grootste zorg verzameld. De gegevens kunnen recent licht gewijzigd zijn. 
Stad Gent is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie voor 
welk gebruik dan ook.

mailto:huurpremie@rwo.vlaanderen.be
http://www.huurpremie.be
mailto:klachten@vlaamseombudsdienst.be
mailto:toezicht@rwo.vlaanderen.be


Welkom in de
woonwinkel
09 266 76 40
wonen@gent.be
www.gent.be/wonen

Woonwinkel Gent Zuid 
AC Gent Zuid 
Woodrow Wilsonplein 1, 
9000 Gent
Tel. 09 266 76 40
Zitdag: maandag tot en met 
vrijdag van 8 tot 13 uur, 
woensdag ook van 14 tot 18 uur

Woonwinkel Sint-Amandsberg – 
Oostakker 
Wittemolenstraat 91, 
9040 Sint-Amandsberg
Tel. 09 228 89 06 
       09 229 27 67
Zitdag: dinsdag en donderdag 
van 8.30 tot 12 uur

Woonwinkel Sluizeken – 
Meulestede 
Godshuishammeke 20, 
9000 Gent
Tel. 09 265 70 48 
       09 265 70 49
Zitdag: dinsdag en donderdag 
van 8.30 tot 12 uurWoonwinkel Brugse Poort –  

Rabot, zitdag Brugse Poort
Kokerstraat 36, 9000 Gent
Tel. 09 216 64 60 
     09 216 64 61 
Zitdag: dinsdag en donderdag 
van 8.30 tot 12 uur

Woonwinkel Brugse Poort – 
Rabot, zitdag Rabot
Jozef II-straat 104-106, 
9000 Gent
Tel. 09 235 22 14
Zitdag: donderdag 
van 8.30 tot 12 uur

Woonwinkel Ledeberg – 
Gentbrugge
Hundelgemsesteenweg 125, 
9050 Ledeberg
Tel. 09 267 16 50 
        09 267 16 51
Zitdag: dinsdag en donderdag 
van 8.30 - 12 uur
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