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INTERN HUURREGLEMENT 

 
  
   

   
 
De Vlaamse Regering heeft op 12 oktober 2007 een besluit goedgekeurd om het sociaal huursysteem te 
reglementeren.  Dat besluit is op 7 december 2007 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Zo geeft de Vlaamse 
Regering uitvoering aan titel VII van de Vlaamse Wooncode, nu de Vlaamse Codex Wonen van 2021 genoemd 
(een decreet van 15 juli 1997). De Vlaamse Regering heeft dat besluit later nog verschillende malen gewijzigd. 
 
Dat besluit wordt het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 genoemd. Het legt de regels vast voor het 
toewijzen en verhuren van sociale woningen die gebouwd en/of verhuurd worden door de sociale 
woonactoren in Vlaanderen. De Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek, kortweg 
Volkshuisvesting, is zo’n sociale woonactor en moet dus de regels van dat Besluit Vlaamse Codex Wonen van 
2021 volgen bij het verhuren van sociale woningen in Willebroek en de deelgemeenten Heindonk, Blaasveld en 
Tisselt. 

 
Zo moet Volkshuisvesting een intern huurreglement opmaken. Dat is een openbaar document waarin 
Volkshuisvesting de concrete regels vastlegt, aangepast aan de plaatselijke situatie. Alle kandidaat-huurders 
krijgen bij hun inschrijving een exemplaar van dit intern huurreglement. Iedereen kan het ook komen inkijken 
in het kantoor A. Van Landeghemplein 2 in Willebroek, tijdens de openingsuren op maandag van 13.30u. tot 
15.30u. en woensdag van 9u. tot 12u. of op afspraak op dinsdag van 10u. tot 12u. en donderdag van 17u. tot 
18u.30. 
 
Het intern huurreglement geldt voor alle sociale verhuringen van woningen van Volkshuisvesting in de 
gemeente Willebroek (met inbegrip van de deelgemeenten Tisselt, Heindonk en Blaasveld). 
 
De raad van bestuur van Volkshuisvesting heeft het intern huurreglement goedgekeurd op 22 mei 2008. Het is 
laatst aangepast op 25/03/2021. 
 
Dit intern huurreglement heeft niet de ambitie een juridische tekst te zijn met lange en ingewikkelde zinnen, 
moeilijke woorden en vele verwijzingen naar decreten en besluiten van de Vlaamse Regering.  
We hebben wel geprobeerd een begrijpbare en vlot leesbare tekst te schrijven over de reglementering van 
sociaal huren bij Volkshuisvesting.  
De regelgeving waarop dit intern huurreglement is gebaseerd, blijft de enige juridische referentie bij eventuele 
conflicten. Ook als bepalingen van deze tekst tegenstrijdig zouden zijn met de bestaande regelgeving, primeert 
de regelgeving altijd. De personeelsleden van Volkshuisvesting zijn verder altijd bereid om meer informatie te 
geven en te antwoorden op eventuele vragen. 
 
 
 
Raf Coenjaerts 
Voorzitter Volkshuisvesting 
25/03/2021 
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1. Inschrijven 

 

1.1 Inschrijvingsregister 

Volkshuisvesting houdt een register bij waarin in volgorde van de aanvraag, de kandidaat-huurders worden 
ingeschreven. Daarbij worden eventuele voorrangsregels vermeld. Daarover vindt u verder in dit document 
meer informatie. Als een kandidaat-huurder uit het register wordt geschrapt, wordt de reden van deze 
schrapping in het register bewaard tot de eerstvolgende bijwerking van het register.  

Om controle over het register en de toewijzingen te kunnen houden, houdt Volkshuisvesting het register ter 
beschikking van de toezichthouder (van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht). Die mag een 
afdruk van het register vragen.  
 
Een schriftelijke of digitale versie van het register zonder persoonsgebonden gegevens ligt ter inzage van de 
kandidaat-huurder, elke donderdagvoormiddag tussen 10 uur en 11 uur op de zetel in het A. Van 
Landeghemplein 2 in Willebroek. 
 

1.2 Actualisatie  

De inschrijvingsregisters worden minstens in elk oneven jaar geactualiseerd (2019, 2021, …). Daarbij wordt 
gecontroleerd of de kandidaat-huurders die minstens het tweede kalenderjaar ervoor al waren ingeschreven, 
nog voldoen aan de inkomensvoorwaarde (behalve als die controle al in het kalenderjaar ervoor werd gedaan). 
De toezichthouder houdt toezicht op die actualisatie. 

De kandidaat-huurder die de inkomensgrens overschrijdt moet recente inkomensgegevens bezorgen. Reageert 
deze kandidaat-huurder niet binnen de gestelde termijn of blijkt dat zijn huidig inkomen niet voldoet aan de 
inkomensgrens, dan wordt hij uit het register geschrapt. 
 
Volkshuisvesting bepaalt binnen welke termijn de kandidaat-huurder moet reageren om foutieve informatie 
recht te zetten, zijn keuzes te wijzigen of recente inkomensgegevens te bezorgen. Deze termijn bedraagt 
minstens 15 werkdagen. 
 
De toezichthouder houdt toezicht op die actualisatie. 

1.3 Inschrijvingsvoorwaarden 

 Een kandidaat-huurder kan zich laten inschrijven in het register, als hij aan de volgende voorwaarden voldoet: 

- Hij is een meerderjarig persoon, een minderjarige ontvoogde persoon of een minderjarige persoon 
die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst of een OCMW. 

- Hij (de toekomstige referentiehuurder) heeft, in 2021, samen met zijn partner (gehuwde of feitelijke) 
of wettelijke samenwoner, die de woning mee gaat bewonen, in het meest recente jaar waarvoor een 
aanslagbiljet beschikbaar is (maximum 3 jaar oud) een inkomen van maximaal 25.557 euro voor een 
alleenstaande zonder personen ten laste, 27.698 euro voor een alleenstaande gehandicapte en 
38.335 euro verhoogd met 2.143 euro per persoon ten laste voor anderen. Deze bedragen worden 
jaarlijks geïndexeerd. Een kind dat niet gedomicilieerd is bij zijn ouder maar er wel op regelmatige 
basis verblijft, wordt ook meegerekend als persoon ten laste. In het kader van een leefbaarheidsplan 
kunnen de toewijzingsgrenzen verhoogd worden, alleen voor kandidaat-huurders die vóór 1 maart 
2017 zijn ingeschreven in het register van kandidaat-huurders (zie Leefbaarheidsplan op pagina 13). 

- Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk. Zijn er geen gezinsinkomsten via een 
recent aanslagbiljet of is de inkomensgrens overschreden, dan kan het huidig inkomen worden 
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binnengebracht. Het huidig inkomen wordt berekend via de som van de inkomens, over een periode 
van 3 opeenvolgende maanden die aan de toepassing voorafgaat, omgerekend naar 12 maanden. 

- Met de som van volgend inkomen wordt rekening gehouden: gezamenlijk belastbaar inkomen en 
afzonderlijk belastbare inkomsten, leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen 
met handicap, de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit buitenland of verworven bij 
Europese of internationale instelling.  

- Hij heeft samen met zijn partner of wettelijke samenwoner geen woning of geen perceel voor 
woningbouw in volle of gedeeltelijke eigendom of volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik, in erfpacht 
of opstal in binnen- of buitenland, behalve als het een campingbedrijf in het Vlaams Gewest is. Ook 
het volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik, erfpacht of opstal geven is niet toegestaan. Hij, zijn 
partner of wettelijke samenwoner mag eveneens geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder 
van een vennootschap zijn waarin een van hen een woning of een perceel dat bestemd is voor 
woningbouw, heeft ingebracht.  

Uitzonderingen:  

1. kosteloze verwerving van gedeeltelijke volle eigendom of vruchtgebruik, gedeeltelijk recht 
van erfpacht, opstal of vruchtgebruik, bezwaard met gedeeltelijk recht van erfpacht of 
opstal; 

2. samen met wettelijke of feitelijke partner volledige volle eigendom, volledig vruchtgebruik, 
volledig recht van erfpacht, volledig recht van opstal, onder voorwaarde dat ex-partner niet 
mee de sociale woning gaat bewonen. 

3. verlies beheer ten gevolge van collectieve schuldenregeling (aan te tonen via attest 
rechtbank of bewindvoerder). 

4. de woning in het Vlaamse Gewest die maximaal twee maanden voor de inschrijving 
onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is. De kandidaat-huurder moet de woning bewoond 
hebben op de datum dat de woning onbewoonbaar is verklaard. 

5. de woning in het Vlaamse Gewest die onaangepast is aan de fysieke mogelijkheden van 
personen met een handicap en die bewoond wordt door een persoon met een fysieke 
handicap die zich kandidaat wil stellen; 

6. de woning die bewoond wordt door een persoon met een handicap die ingeschreven is voor 
een ADL-woning; 

7. de woning die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten 
is; 

8. de woning die moet worden ontruimd met toepassing van artikel 18, § 2, tweede lid, artikel 
26, 60, § 3, en artikel 90, § 6, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode; 

9. de woning die bewoond wordt door de persoon die zich wil inschrijven, en die het beheer 
over zijn woning heeft verloren ten gevolge van een faillietverklaring of ten gevolge van een 
collectieve schuldenregeling. 
 

- Hij, zijn partner of wettelijke samenwoner moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het 
vreemdelingenregister. 
 

De toezichthouder heeft toezicht over het respecteren van de inschrijvingsvoorwaarden. 

  

1.4 Informatieplicht van Volkshuisvesting 

Op het moment van de inschrijving deelt Volkshuisvesting het volgende mee aan de kandidaat-huurder: 
  
1° de inschrijvingsvoorwaarden en toelatingsvoorwaarden;  
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2° de regel dat de toekomstige referentiehuurder met gehuwde, wettelijke of feitelijke partner aan de 
toelatingsvoorwaarden moeten voldoen. Enkel deze personen worden als kandidaat-huurder beschouwd. 
 
3° de toewijzingsregels;  
 
4° informatie over de woningtypes die door de kandidaat-huurder volgens zijn gezinssamenstelling bezet 
kunnen worden;  
 
5° de regel dat een kandidaat-huurder zich alleen kan inschrijven voor een woning die voldoet aan de 
zogenaamde rationele bezetting (aangepastheid van de grootte van de woning aan de gezinssamenstelling), en 
dat er alleen een grotere woning wordt toegewezen als hiervoor geen andere kandidaat-huurders met een 
passende gezinssamenstelling zijn ingeschreven;  
 
6° de regel dat als er een aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend of zal worden ingediend de kandidaat-
huurder zich moet inschrijven voor een woning die aangepast is aan zijn gezinssamenstelling. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de gezinssamenstelling na de gezinshereniging.  

 
 

1.5 Doorsturen van kandidaturen naar andere sociale huisvestingsmaatschappijen 

Als een kandidaat-huurder vraagt om zijn kandidatuur te laten bezorgen aan een andere sociale 
huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor, bezorgt Volkshuisvesting binnen een termijn van vijftien 
kalenderdagen vanaf de inschrijving de kandidatuur aan de andere sociale verhuurders die in de aangrenzende 
gemeenten actief zijn. Met het akkoord van de kandidaat-huurder en voor zover beschikbaar, bezorgt 
Volkshuisvesting aan de andere sociale verhuurders binnen dertig dagen na de inschrijving een dossier met de 
inschrijvingsvoorwaarden en een kopie van de bewijsstukken. De andere sociale verhuurder stuurt de 
kandidaat-huurder binnen een termijn van vijftien kalenderdagen vanaf de ontvangst van de kandidatuur een 
ontvangstmelding van de vraag en meldt dat de kandidaat-huurder de voorkeur kan aangeven binnen een 
termijn die de andere sociale verhuurder bepaalt. De kandidaat-huurder ontvangt het inschrijvingsbewijs als hij 
die voorkeur heeft aangegeven.  

 

1.6 Voorkeur van de kandidaat-huurder 

De kandidaat-huurder kan zijn voorkeuren voor bepaalde groepen van woningen aanduiden, rekening 
houdend met de regels over de rationele bezetting. Die voorkeuren worden aangeduid op een daartoe 
bestemd formulier.  
 
De kandidaat-huurder kan ook de maximale huurprijs en huurlasten opgeven die hij wil betalen. Om te 
vermijden dat hierdoor de voorkeur te beperkt wordt, adviseert Volkshuisvesting om een huurprijs op te geven 
die niet lager is dan 20% van het inkomen van de kandidaat-huurder.  
 
Een kandidaat-huurder kan op elk moment zijn voorkeur wijzigen op een formulier en hij hoeft hiervoor geen 
gegronde redenen op te geven. 
 
Hij kan zijn keuze verder beperken op basis van één of meerdere van de volgende twee criteria: 
 

1. Het verlenen en ontvangen van mantelzorg: de kandidaat-huurder kan zijn keuze beperken tot die 
woningen van waaruit hij mantelzorg krijgt of geeft. Hiervoor is een attest van mantelzorg 
noodzakelijk.  
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2. Inschrijving voor een assistentiewoning: een persoon die zich kandidaat wil stellen voor een sociale 
assistentiewoning kan zijn voorkeur beperken tot de sociale assistentiewoningen die behoren tot 
het patrimonium van Volkshuisvesting. 

 
Als de kandidaat-huurder zijn keuze wil beperken op basis van één of meerdere van deze criteria, moet hij de 
verklaring op erewoord - keuzebeperking invullen en ondertekenen. Dat formulier kan verkregen worden op 
de sociale dienst van Volkshuisvesting of via de website: www.volkshuisvestingwillebroek.be, eventueel 
vergezeld van een doktersattest of een attest van mantelzorg. Bij twijfel over de motivering van de door de 
kandidaat-huurder ingeroepen beperking zal het directiecomité van Volkshuisvesting een beslissing nemen.  
 
Als de kandidaat-huurder op basis van bovenstaande criteria geen beperking van zijn keuze opgeeft, is hij 
kandidaat voor alle sociale huurwoningen van de groepen die aangeduid zijn op het voorkeurenformulier dat 
bij het inschrijvingsformulier is gevoegd, tenzij de kandidaat-huurder gegronde redenen aanvoert die geen 
afbreuk doen aan zijn woonbehoeftigheid. 
 

1.7. Informatieplicht van de kandidaat-huurder 

Als Volkshuisvesting de juiste gezinssamenstelling niet te weten kan komen via de Kruispuntbank Sociale 
Zekerheid, deelt de kandidaat-huurder de juiste gezinssamenstelling mee aan Volkshuisvesting op het moment 
van de inschrijving.  
 
De kandidaat-huurder deelt bij de inschrijving aan Volkshuisvesting de gegevens mee van de leden van het 
gezin in het buitenland waarvoor een aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend of zal worden ingediend.  
Ook als pas na inschrijving de intentie ontstaat om een aanvraag tot gezinshereniging in te dienen, moet hij dat 
melden. 
 
Als na de inschrijvingsdatum de gezinssamenstelling of het adres van de kandidaat-huurder verandert, moet de 
kandidaat-huurder dat binnen een maand na de verandering laten weten aan Volkshuisvesting.  
 

1.8 Uitstel van toewijzing 

Als de kandidaat-huurder goede redenen heeft die geen afbreuk doen aan zijn woonbehoeftigheid, kan hij aan 
Volkshuisvesting vragen om hem een bepaalde tijd geen woning aan te bieden, zonder dat dit als een 
weigering wordt beschouwd.  
 
 

1.9. Inschrijvingsbewijs 
 

De kandidaat-huurder krijgt een inschrijvingsbewijs, met de volgende informatie:  
 
1° de inschrijvingsdatum;  
 
2° het inschrijvingsnummer;  
 
3° de dagen en uren waarop de schriftelijke of digitale versie van het register zonder persoonsgebonden 
informatie ter inzage ligt;  
 
4° eventueel het verzoek van de kandidaat-huurder om zijn kandidatuur door Volkshuisvesting te laten 
bezorgen aan de andere sociale huisvestingsmaatschappijen die in de aangrenzende gemeenten actief zijn;  
 
5° het verhaalrecht dat de kandidaat-huurder of huurder die zich benadeeld voelt door de beslissing van 
Volkshuisvesting kan indienen bij de toezichthouder en de melding van het klachtrecht dat de kandidaat-
huurder heeft;  
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6° de gevallen waarin Volkshuisvesting de inschrijving uit het register schrapt;  
 
7° de melding dat de kandidaat-huurder door zijn inschrijving de toelating geeft aan Volkshuisvesting om bij de 
bevoegde overheden en instellingen en bij de lokale besturen de noodzakelijke verklaringen, attesten of 
gegevens betreffende de voorwaarden en verplichtingen van dit besluit te krijgen;  
 
8° de melding dat de kandidaat-huurders alleen in de sociale huurwoning kunnen gaan wonen als ze op het 
moment van toewijzing van de sociale huurwoning of toetreding tot het lopende huurcontract voldoen aan de 
toelatingsvoorwaarden;  
 
9° de contactgegevens van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht;  
 
10° de melding hoe het intern huurreglement wordt bekendgemaakt.  

 

2. Een kandidatuur schrappen 

1. Een kandidatuur wordt in de volgende gevallen uit het register geschrapt:  
 
1° als de kandidaat-huurder een woning die hem aangeboden wordt, heeft aanvaard;  
 
2° als bij de tweejaarlijkse actualisatie van de gegevens blijkt dat de kandidaat-huurder niet meer voldoet aan 
de inschrijvingsvoorwaarden (alleen inkomensvoorwaarde); 
 
3° als blijkt dat de kandidaat-huurder niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op het moment dat hem een 
woning wordt aangeboden, voor zover de aanvaarding van het aanbod aanleiding zou hebben gegeven tot de 
toewijzing van de woning; 
 
4° als de kandidaat-huurder werd ingeschreven op basis van onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens, 
die door hem te kwader trouw werden afgelegd of gegeven;  
 
5° als de kandidaat-huurder daar schriftelijk om vraagt;  
 
6° bij de tweede weigering of als de kandidaat-huurder tweemaal niet reageert als hem een woning door 
Volkshuisvesting wordt aangeboden die aan zijn keuze beantwoordt wat betreft ligging, type en maximale 
huurprijs. Dat geldt op voorwaarde dat tussen de eerste weigering of het uitblijven van een reactie en het 
volgende aanbod van een andere woning een periode verlopen is van ten minste drie maanden. 
Volkshuisvesting moet bij het volgende aanbod van een andere woning de kandidaat-huurder uitdrukkelijk op 
de hoogte brengen dat zijn kandidatuur geschrapt zal worden als hij weigert of niet reageert. De kandidaat-
huurder krijgt altijd een termijn van minimaal vijftien kalenderdagen om te reageren, vanaf de postdatum van 
de brief waarmee het aanbod werd gedaan.  
Tijdens de periode van drie maanden tussen twee aanbiedingen worden er geen woningen aangeboden aan de 
kandidaat-huurder. In afwijking daarvan kan de kandidaat-huurder uitdrukkelijk vragen om bepaalde woningen 
toch aangeboden te krijgen. Als hij dan het aanbod van een van die woningen weigert, wordt hij geschrapt. Na 
de eerste weigering of na de eerste keer dat hij niet reageert, wijst Volkshuisvesting de kandidaat-huurder op 
dat recht. 
Volkshuisvesting bevestigt schriftelijk aan de kandidaat-huurder dat het een tweede aanbod betreft en dat hij 
bij een eventuele weigering of geen reactie zal geschrapt worden uit het register van de kandidaat-huurders. 

7° als de kandidaat-huurder niet of niet tijdig reageert op de brief en de herinneringsbrief bij actualisatie van 
het register op voorwaarde dat hij minimaal een maand krijgt om te reageren (vanaf de postdatum van de 
brief) en na de herinneringsbrief minimaal vijftien kalenderdagen (vanaf de postdatum van de 
herinneringsbrief). 
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Volkshuisvesting kan om goede redenen beslissen om de kandidatuur niet te schrappen bij de tweede 
weigering of tweemaal geen reactie. De toezichthouder kijkt op de toepassing van die afwijking toe.  
 
Volkshuisvesting beslist om een kandidatuur uit het inschrijvingsregister te schrappen als een brief 
onbestelbaar terugkomt bij actualisatie van het register of bij het aanbod van een woning. Dat laatste is op 
voorwaarde dat hij de brief bij actualisatie van het register of bij het aanbod van een woning verstuurt naar het 
laatst bekende adres dat in het Rijksregister wordt vermeld, tenzij de kandidaat-huurder uitdrukkelijk heeft 
gevraagd om de briefwisseling naar een ander adres te versturen.  
 
 
2. Als de kandidaat-huurders die onder hetzelfde inschrijvingsnummer zijn ingeschreven, na de inschrijving 
beslissen zich niet langer samen kandidaat te stellen, wordt de volgende procedure gevolgd:  
 
1° als maar één van de kandidaat-huurders de inschrijving wil behouden, blijft het oorspronkelijke 
inschrijvingsnummer behouden;  
2° als  beide kandidaat-huurders ingeschreven willen blijven,  behoudt de referentiehuurder het 
oorspronkelijke inschrijvingsnummer en wordt de partner op dezelfde dag ingeschreven als de oorspronkelijke 
inschrijvingsdatum.  

 

3. Een sociale huurwoning toewijzen 

3.1 Voorrangsregels en toewijzingsregels 

Volkshuisvesting is een erkende sociale huisvestingsmaatschappij.  Dus is het toewijzingssysteem uit het 
kaderbesluit sociale huur van toepassing voor wat betreft de gewone voorrangsregels en toewijzingsregels. 

Als Volkshuisvesting geen toewijzing moet doen in het kader van herhuisvesting wegens renovatie of aanpak 
onderbezetting of verkoop van een sociale woning of op basis van bijzondere omstandigheden van sociale aard of 
op basis van het toewijzen aan een specifieke doelgroep, zal Volkshuisvesting achtereenvolgens rekening gehouden 
met:  

• De voorkeur van de kandidaat-huurders; 
 

• de rationele bezetting van de woning (aangepastheid van de woning aan de gezinssamenstelling);  
 

•  de absolute voorrangsregels; 
 

• de optionele voorrangsregels; 
 

• de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister.  
 

Voordat de toewijzingen gebeuren, houdt Volkshuisvesting rekening met de rationele bezetting. Die is aangepast 
aan het eigen patrimonium, rekening houdend met het vooropgestelde aantal bewoners. Die invulling wordt 
opgenomen in dit intern huurreglement.  
 
Bij het beoordelen van de rationele bezetting wordt rekening gehouden met kinderen die geplaatst zijn of waarvoor 
de kandidaat-huurder een co-ouderschap of een omgangsrecht heeft en die daardoor niet permanent in de woning 
zullen verblijven. Met de kinderen die meerderjarig worden, blijft men rekening houden zolang zij geen 25 jaar zijn 
en zolang hun deeltijdse verblijf in de woning blijft voortduren. De kandidaat-huurder kan schriftelijk vragen dat 
recht niet toe te passen. Hij kan dat wel op elk moment herroepen.  
 
Als de gezinshereniging die opgegeven is bij de inschrijving nog niet heeft plaatsgevonden op het moment dat een 
woning zou kunnen worden toegewezen die aangepast is aan die gezinshereniging, wordt aan de kandidaat-
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huurder een woning toegewezen die aan zijn huidige gezinssamenstelling en fysieke toestand aangepast is. Daarbij 
worden de voorrangsregels gerespecteerd.  

 
3.1.1 Rationele bezetting 
Rationele bezetting is de passende bezetting van een woning, waarbij rekening wordt gehouden met de 
gezinssamenstelling van de huurder en de handicap of lichamelijk letsel van de huurder en van iedereen die met 
hem in de woning wonen of zullen wonen. Met een handicap of lichamelijk letsel wordt rekening gehouden in het 
geval dat een aangepaste woning wordt aangeboden. Handicap of lichamelijk letsel moet altijd bevestigd worden 
door een gespecialiseerde arts. 

Een kandidaat-huurder moet bij inschrijving kiezen voor een appartement en/of een woning in Willebroek 
(deelgemeenten inbegrepen). Volkshuisvesting houdt er rekening mee dat de grootte van de woning in 
overeenstemming is met het aantal personen per gezin. Per gezin wordt zowel een alleenstaande als een 
partnerkoppel als 2 personen geteld, omdat de ouderslaapkamer standaard is voorzien voor 2 personen. 

Als er geen geschikte kandidaat-huurders meer zijn die beantwoorden aan de rationele bezetting, wordt vervolgens 
stapsgewijze uitgekeken naar de groep belangstellenden, waarvan de gezinssamenstelling één bewoner minder telt. 

Overzicht rationele bezetting volgens het interne beleid van Volkshuisvesting:  

Type: woning of appartement Grootte gezin 

Studio (geen aparte slaapkamer) 

Gezin zonder kinderen met 1 slaapkamer voor 2 personen 

met 2 slaapkamers voor 2 personen 

met 2 slaapkamers voor 3 personen Gezin met 1 kind 

met 3 slaapkamers voor 3 personen   

met 2 slaapkamers voor 4 personen 

Gezin met 2 kinderen met 3 slaapkamers voor 4 personen 

met 4 slaapkamers voor 4 personen 

met 3 slaapkamers voor 5 personen 
Gezin met 3 kinderen 

met 4 slaapkamers voor 5 personen 

met 3 slaapkamers voor 6 personen 

Gezin met 4 kinderen met 4 slaapkamers voor 6 personen 

met 5 slaapkamers voor 6 personen 

met 4 slaapkamers voor 7 personen 
Gezin met 5 kinderen 

met 5 slaapkamers voor 7 personen 
 
Opmerking: met gezin wordt zowel een partnerkoppel als een alleenstaande bedoeld. 
 
Als een gezin bestaat uit ouders, kinderen en een derde persoon, dan houdt Volkshuisvesting er bij toewijzing van 
een woning rekening mee dat geen enkel kind zijn of haar slaapkamer moet delen met de derde persoon. 
 
Volkshuisvesting gebruikt dezelfde minimale oppervlaktenormen als de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
(VMSW): 

• Woonkamer: 18 m² + 2 m² per persoon 

• Keuken: 4 m² + 0,5 m² per persoon 

• Kinderslaapkamer voor 1 kind: 7 m² 

• Kinderslaapkamer voor 2 kinderen: 12 m² 
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Bij het beoordelen van de rationele bezetting wordt ook rekening gehouden met kinderen die geplaatst zijn en/of 
waarover de kandidaat-huurder een bezoekrecht heeft of co-ouderschap uitoefent en die dus niet permanent in de 
woning zullen verblijven. 

De huurder van een sociale woning of een eigenaar die met Volkshuisvesting een verkoopsovereenkomst heeft 
afgesloten, die door Volkshuisvesting definitief geherhuisvest wordt, in het kader van een renovatie- of 
vervangbouwproject, heeft recht op één slaapkamer meer dan voorzien volgens de rationele bezetting. Bij 
aanvaarden van een woning met één slaapkamer meer, kan de huurder na herhuisvesting geen beroep doen op een 
prioriteit rationele bezetting om te verhuizen naar een kleinere woning, als de gezinssituatie ongewijzigd blijft.  

In het geval van een tijdelijke herhuisvesting probeert Volkshuisvesting in de mate van het mogelijke rekening te 
houden met de rationele bezetting. Indien niet praktisch haalbaar houdt Volkshuisvesting bij tijdelijke 
herhuisvesting geen rekening met de regels van de rationele bezetting. 

 

Voorrang interne verhuizing bij irrationele bezetting: 
Huurders die zonder dat dat te wijten is aan meerderjarige personen die na de aanvang van de huurovereenkomst 
zijn komen inwonen volgens bovenstaande tabel onaangepast wonen, krijgen voorrang bij toewijzing naar een 
aangepaste woning. Huurders die ten gevolge van een toetreding tot de huurwoning onaangepast wonen krijgen 
geen voorrang bij toewijzing naar een aangepaste woning.  
 
Huurders die ten gevolge van een gezinshereniging volgens bovenstaande tabel onaangepast wonen, krijgen 
voorrang bij toewijzing naar een aangepaste woning, onder voorwaarde dat de gezinshereniging vóór de toewijzing 
van de huidige sociale woning was gemeld, maar nog niet had plaatsgevonden. 
 
Huurders waarbij de woning niet langer is aangepast aan hun fysieke toestand krijgen voorrang bij toewijzing naar 
een aangepaste woning. 
 
Bij een gezin dat volgens de rationele bezetting onaangepast woont en wil verhuizen naar een kleinere woonst van 
Volkshuisvesting, zal een woning geschikt voor ten hoogste 1 extra persoon als aangepast worden beschouwd. 
   
 
 

 

3.1.2 Onderbezetting van de woning 

Volgens het Kaderbesluit Sociale Huur is een woning onderbezet als het verschil tussen het aantal slaapkamers en 
het aantal bewoners (huurders, de minderjarige gezinsleden en de gemelde personen), groter is dan één. Dat 
betekent dat een alleenstaande persoon vanaf een drie slaapkamerwoning onderbezet woont, een koppel vanaf 
een vierslaapkamerwoning, een koppel met één kind vanaf vijf slaapkamers,…  
 

Als de woning onderbezet is, zal Volkshuisvesting aan de huurder een aanbod doen om te verhuizen naar een 
gepaste woning. 

Het aanbod van de woning moet aan vier voorwaarden voldoen:  

• de woning moet voldoen aan de bezettingsnormen zodat ze niet opnieuw onderbezet zou zijn. Het mag 
dus eventueel een woning zijn die niet voldoet aan de rationele bezetting zoals ingevuld door de 
verhuurder.  

• de aangeboden woning moet liggen in dezelfde omgeving als de huidige woning. Er is geopteerd zoals in 
het Brusselse Gewest voor een straal van vijf kilometer.  

• de reële huurprijs vermeerderd met alle huurlasten (zowel vaste als individuele) ligt niet hoger dan de 
reële huurprijs en alle lasten van de huidige woning.  
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• tussen de eerste weigering en het volgende aanbod van een ander woning moet een periode verlopen zijn 
van ten minste drie maanden.  

Als de huurder tweemaal een valabel aanbod weigert, zal in het geval de huurder een huurovereenkomst heeft van 
onbepaalde duur, een onderbezettingsvergoeding kunnen worden aangerekend van 25 euro per slaapkamer die 
volgens de definitie van onderbezette woning het toegelaten aantal slaapkamers overschrijdt (geïndexeerd naar 
2020: 32 euro). Heeft de huurder een huurovereenkomst van negen jaar, dan zal de huurovereenkomst niet 
verlengd worden als de huurder op het einde van de huurperiode of één van de verlengde periodes nog steeds 
onderbezet woont. 

Als de verhuurder geen gepast aanbod heeft, al dan niet op korte termijn, kan hij een ander aanbod doen dat 
afwijkt van de voornoemde voorwaarden. In dat geval kan de huurder weigeren zonder dat dat gevolgen heeft. 

De toewijzingen voor niet-onderbezette woningen aan senioren zal gebeuren volgens een ritssysteem. Met een 
ritssysteem wordt bedoeld: om de 2 toewijzingen die er gebeuren, moet er één bij zijn in het kader van 
onderbezetting. 

De toewijzingen voor niet-onderbezette woningen aan de resterende doelgroep zal gebeuren volgens het systeem 
met contingent.  

Bij elke nieuwe vaststelling van onderbezetting zal Volkshuisvesting het onderbezettingsbeleid toepassen. De 
datum van inschrijving in het register van kandidaat-huurders is gelijk aan de eerste dag dat de betrokken huurder 
onderbezet woont. 

Als de huurder die onderbezet woont van ambtswege is ingeschreven in het register van kandidaat-huurders hoeft 
hij niet tweejaarlijks geactualiseerd te worden. 

 
3.1.3 Overbezetting van de woning 

Een woning is overbezet als er minimum één persoon teveel woont dan voorzien in een van de twee geldende 
regelgevingen: enerzijds gelden de minimale bezettingsnormen van de Vlaamse Codex Wonen en anderzijds de 
rationele bezetting zoals bepaald in dit reglement van inwendige orde. In beide situaties zal Volkshuisvesting de 
betrokken huurders stimuleren om te verhuizen naar een gepaste woning. Enkel in de situatie van overbezetting 
volgens de Vlaamse Codex Wonen is de huurder verplicht om te verhuizen. Bij de toewijzingen wordt een 
ritssysteem toegepast waarbij er na twee reguliere toewijzingen aan kandidaat-huurders één toewijzing voor 
overbezetting gebeurt. De overbezette huurders mogen het criterium van financiële draagkracht inroepen. In dat 
geval kunnen ze een woning gegrond weigeren als de huurprijs hoger is dan de huidige huurprijs én meer dan 20% 
van hun inkomen bedraagt. 
 

De huurders die volgens de Vlaamse Codex Wonen overbezet wonen, moeten verplicht verhuizen naar een gepaste 
woning. In eerste instantie kunnen zij zich als kandidaat-huurder inschrijven voor een woninggroep naar keuze, net 
zoals andere kandidaat-huurders. Indien zij dat weigeren, worden zij ambtshalve ingeschreven voor alle woningen 
die volgens zijn gezinssamenstelling voldoen aan de regels van de rationele bezetting. Als zij tweemaal een valabel 
aanbod weigeren, zal Volkshuisvesting hun huurcontract stoppen. 

De huurders die enkel volgens de rationele bezetting van het intern huurreglement van Volkshuisvesting overbezet 
wonen, moeten niet verplicht verhuizen. Volkshuisvesting zal vrijblijvend aan deze huurders voorstellen om te 
verhuizen naar een gepaste woning.  

Volgorde van prioriteit bij toewijzing aan een huurder die overbezet woont: 

1. De woning voldoet niet aan de minimale bezettingsnormen van de Vlaamse Wooncode. 
2. Graad van overbezetting: het gezin met het hoogste aantal gezinsleden waarvoor geen slaapkamer is 

voorzien, heeft voorrang. Let wel: omdat een ouderslaapkamer geschikt is voor twee personen, wordt een 
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alleenstaande ouder ook voor twee personen geteld. Vb.: Een alleenstaande ouder met twee kinderen 
woont overbezet in een woning met twee slaapkamers, geschikt voor 3 personen.   

3. Datum van inschrijving in het register van kandidaat-huurders. 
 

3.1.4 Absolute voorrangsregels 

1. Volkshuisvesting geeft, bij herhuisvesting van zijn huurders wegens renovatie- of aanpassingswerken aan de 
sociale huurwoning, een voorrang die de verplichte voorrangsregels overstijgt. De herhuisvesting kan van tijdelijke 
of definitieve aard zijn. De huurders hoeven niet te voldoen aan de inkomensvoorwaarde.  

2. Volkshuisvesting is verplicht om achtereenvolgens aan de volgende kandidaat-huurders voorrang te geven:  
 
1° de kandidaat-huurder of een gezinslid, met een fysieke handicap of beperking, alleen als de beschikbare woning 
door specifieke investeringen daaraan is aangepast of de kandidaat-huurder, ingeschreven voor een sociale 
assistentiewoning, als de beschikbare woning een sociale assistentiewoning is. 

1°bis de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale woning van Volkshuisvesting, die volgens de Vlaamse 
Regering niet voldoet aan de vereiste minimale omvang waaraan de woning moet voldoen in relatie tot de 
gezinssamenstelling, ten gevolge van een gezinsuitbreiding door geboorte, adoptie of pleegzorg. 

1°ter de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning van Volkshuisvesting en die moet instemmen 
met een verhuis naar een andere sociale woning moet verhuizen als de sociale huurwoning, die is aangepast aan de 
de fysieke mogelijkheden van personen met een handicap, niet langer wordt bewoond door een persoon die daar 
nood aan heeft, of als de sociale huurwoning een sociale assistentiewoning is en niet langer wordt bewoond door 
een persoon die minstens 65 jaar oud is, tenzij de verhuurder een gemotiveerde afwijking toestaat. 

1° quater de kandidaat-huurder die benadeeld wordt beschouwd door Volkshuisvesting door de toewijzing van een 
andere woning of die onterecht geweigerd is. 
 
2° de kandidaat-huurder die nog geen huurder is van een sociale huurwoning en die moet worden gehuisvest 
omdat de gemeente, het OCMW of een andere sociale woonorganistatie van rechtswege een sociaal beheersrecht 
heeft verkregen over de huidige woning.  
 
3° de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning die niet voldoet aan de rationele bezetting, en 
die wil verhuizen naar een sociale huurwoning van Volkshuisvesting die aan de rationele bezetting voldoet. Hierbij 
moet de huurder zijn verplichtingen als kandidaat-huurder nakomen door op het moment van inschrijving aan 
Volkshuisvesting de gegevens mee te delen van de leden van het gezin in het buitenland waarvoor een aanvraag tot 
gezinshereniging werd ingediend of zal worden ingediend. Een kandidaat-huurder kan na de tweede weigering van 
een aanbod tot toewijzing van een woning die beantwoordt aan zijn keuze met betrekking tot het type, de ligging 
en de maximale huurprijs, geen aanspraak meer maken op die voorrangsregel.   
 
4° de kandidaat-huurder van wie de gezinshereniging heeft plaatsgevonden.  
 
5° de kandidaat-huurder die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, zijn hoofdverblijfplaats had in 
een onroerend of roerend goed dat niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen (wooninspecteur) bijv. garage, 
hangar,…  
 
6° de kandidaat-huurder die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, zijn hoofdverblijfplaats had in 
een woning op de datum waarop die:  
a) onbewoonbaar werd verklaard (artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet) en waarvan de ontruiming 
noodzakelijk was;  
b) Ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard (artikel 15 of 16 bis van de Vlaamse Wooncode), voor zover de 
woning, op het technisch verslag ofwel minstens 3 gebreken van categorie III in verband met “Omhulsel” of 
“Binnenstructuur” ofwel minstens 3 gebreken van categorie IV en 60 strafpunten gescoord heeft. Ontruiming is hier 
niet noodzakelijk.  
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De voorrang vervalt als het besluit wordt opgeheven, tenzij de kandidaat-huurder in een noodwoning woont. De 
Gemeente zal bij toewijzing moeten bevestigen dat het besluit nog niet is opgeheven. Zolang er geen digitale 
gegevensuitwisseling is, ligt deze verplichting bij de kandidaat-huurder. 

De voorrang vervalt als de kandidaat-huurder verhuist, tenzij de kandidaat-huurder in een noodwoning woont. 

De voorrang telt niet als de kandidaat-huurder zelf verantwoordelijk is voor de gebreken (verklaring op eer). 

Voor 5°en 6°: 

Een woning, onroerend goed of kamer, die de kandidaat-huurder ten minste zes maanden heeft bewoond, kan 
maar één keer aanleiding geven tot de voorrang. De kandidaat-huurder heeft alleen voorrang als hij zich laat 
inschrijven in het register van kandidaat-huurders, binnen twee maanden na de vaststelling van de 
onbewoonbaarheid of ongeschiktverklaring of van de akte van onteigening. 

De kandidaat-huurder kan na zijn weigering van een toewijzing van een woning van zijn keuze, geen voorrang meer 
krijgen. 

7° de kandidaat-huurder die een ontvoogde minderjarige persoon is.  

3.1.5 Extra voorrangsregels 

Lokale binding 
 
Na toepassing van de verplichte voorrangsregels wordt in uitvoering van het gemeentelijke toewijzingsreglement in 
het algemeen en achtereenvolgens voorrang gegeven aan kandidaat-huurders met volgende lokale binding die: 

1. 18 jaar in Willebroek hebben gewoond of minstens 10 jaar tot heden in Willebroek wonen; 
2. minstens 6 jaar tot heden in Willebroek wonen; 
3. die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn of zijn geweest van Willebroek.  

 

Specifiek voor de Residenties Schoondonk, Herselaar en Groenlaar wordt achtereenvolgens voorgang gegeven aan 
de kandidaat-huurder die: 

1. 18 jaar in Willebroek hebben gewoond of minstens 10 jaar tot heden in Willebroek wonen; 
2. minstens 6 jaar tot heden in Willebroek wonen; 
3. die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn of zijn geweest van Willebroek; 
4. niet in Willebroek woont maar werkt in de gemeente; 
5. niet in Willebroek woont, maar van wie schoolgaande kinderen naar een school gaan in de gemeente; 
6. minstens drie jaar inwoner is geweest van Willebroek, maar niet in de periode van zes jaar voor de 
toewijzing. 

 
Leefbaarheidsplan 
 
Het leefbaarheidsplan is alleen van toepassing op kandidaat-huurders die vóór 1 maart 2017 ingeschreven zijn in 
het register van kandidaat-huurders. 
 
Voor de Residenties Schoondonk, Herselaar en Groenlaar worden verhoogde inkomensgrenzen toegepast om 
mensen met hogere inkomens aan te trekken en om de hoge concentratie van bewoners met lage lonen met hun 
specifieke problemen af te bouwen. 
Minimaal 40% van de toewijzingen blijft gebeuren volgens de gewone toewijzingsregels. 
Op het einde van het jaar wordt gecontroleerd of de betreffende wijk nog steeds voldoet aan bovenstaande 
voorwaarden. Deze evaluatie wordt voorgelegd op het gemeentelijk woonoverleg en is bepalend voor de 
toepassing van de verhoogde inkomensgrenzen het volgende jaar. 
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Verhoogde inkomensgrenzen: 
- 33.578 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste; 
- 35.454 euro voor een alleenstaande met een handicap; 
- 44.771 euro voor alle anderen, vermeerderd met 1.876 euro per persoon ten laste. 

Een gehandicapt kind (persoon ten laste) telt voor twee personen ten laste. 

De bedragen (2020) worden jaarlijks geïndexeerd. 

 
Doelgroepenbeleid 
 

1. Doelgroep 1: 65-plussers 
 

• De volgende woninggroepen (seniorenwoningen) worden bij voorrang toegewezen aan 65-plussers: 

1. Stationsplein (24 appartementen) 
2. Nonnenvijverstraat (24 appartementen) 
3. Schuttershof (38 appartementen) 
4. Blaasveld – J. Willemstraat (9 bejaardenwoningen) 
5. Tisselt – K. Cardijnlaan, Roterijstraat en Spinstraat (20 bejaardenwoningen) 
6. Wilgenhof (28 bejaardenwoningen). Wegens te kleine slaapkamer kunnen hiervan 8 

bejaardenwoningen slechts toegewezen worden aan alleenstaanden. Het betreft volgende 
adressen: Wilgenhof 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40 en 42. 

7. Residentie D’ Oude Post (32 appartementen met 1 en 2 slaapkamers) 
 

• Bij de kandidaat-huurders moet het oudste gezinslid 62 jaar oud zijn om zich in te schrijven voor deze 
woningen. 

• Bij toewijzing van deze 65-pluswoningen worden, binnen deze doelgroep, de voorrangsregels 
achtereenvolgens toegepast. 

• Bijkomende beslissing Volkshuisvesting: 65-plussers die op een verdieping wonen van een 
seniorenresidentie van Volkshuisvesting zonder lift, en kandidaat-huurder zijn voor verhuis naar een 
gelijkvloers appartement omwille van een dalende mobiliteit, wordt een prio rationele bezetting 
toegekend wegens onaangepast wonen. Voorwaarden zijn een doktersattest en het voldoen aan de 
huurdersverplichtingen bij toewijzingen (goed onderhoud, geen huurachterstal, …). Indien gewenst, kan 
Volkshuisvesting bijkomend advies vragen aan een onafhankelijk arts. 
In het geval van een acute achteruitgang van de mobiliteit kan een versnelde toewijzing worden 
toegestaan. Dergelijke dossiers dienen individueel ter beslissing te worden voorgelegd aan het 
directiecomité van Volkshuisvesting. 
 

2. Doelgroep 2: personen met een mobiliteitsbeperking: 
 

• Iemand met een mobiliteitsbeperking kan voor een lange periode moeilijk stappen. Hierbij is de 
behandeling gestopt. Bij ouderen mag de ouderdom niet de oorzaak zijn van de mobiliteitsbeperking. 

• Bewijsvoering: een kandidaat-huurder moet kunnen aantonen dat hij een mobiliteitsbeperking heeft via 
een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).  Op dit attest moet 
staan:    
Mobiliteitsbeperking AOL/ VOL (aanvulling/ vervanging onderste ledematen) of vermelding van doelgroep 
motorische handicap (A of B). 

 

• De gelijkvloerse woongelegenheden van volgende woninggroepen worden bij voorrang toegewezen aan 
personen met een mobiliteitsbeperking: 

 
1. Residentie Ten Brielen (5 studio’s en 7 appartementen) 
2. Appeldonkstraat (3 appartementen) 
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3. Merkezeel (24 appartementen) 
4. Molenweg (8 appartementen) 
5. K. Cardijnwijk (2 duplexappartementen) 

 

• Vanaf 1 januari 2016 worden deze woongelegenheden verhuurd aan personen met een 
mobiliteitsbeperking als ze vrijkomen. Op het moment dat ze vrijkomen, zullen er aanpassingen gebeuren 
in deze woongelegenheden zoals een bad vervangen door een douche en het plaatsen van handgrepen.  
 
 

3.2 Versneld toewijzen 

 
1. Volkshuisvesting kan aan een kandidaat-huurder versneld een woning toewijzen door af te wijken van de 
toewijzingsregels. De beslissing om versneld een woning toe te wijzen, moet gebaseerd zijn op speciale sociale 
omstandigheden. De toezichthouder houdt toezicht op het versneld toewijzen.  
 
Het OCMW dat bevoegd is voor de hulpverlening aan een dakloze (door de wet van 2 april 1965 over het ten laste 
nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn), kan voor die dakloze een 
versnelde toewijzing van een woning vragen aan Volkshuisvesting. Volkshuisvesting kan begeleidende maatregelen 
(andere dan de basisbegeleidingsstaken) als voorwaarde stellen, door het OCMW of op initiatief van het OCMW 
door andere welzijnsactoren. 
 
Een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen kan ten behoeve van een persoon die met toepassing van het 
decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding van 
die erkende dienst, een versnelde toewijzing van een woning vragen.  
 
Een centrum voor algemeen welzijnswerk kan ten behoeve van de volgende personen een versnelde toewijzing van 
een woning vragen:  
1° een jongere die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door dat centrum op voorwaarde dat de 
jongere niet ouder is dan 21 jaar en niet valt onder de toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake 
bijzondere jeugdbijstand;  
2° een dakloze.  
 
Een erkend initiatief beschut wonen, een project psychiatrische zorg in de thuissituatie of een ambulant intensief 
behandelteam kan ten behoeve van een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig woont of 
gaat wonen, een versnelde toewijzing van een woning vragen. 
 
De verhuurder kan als voorwaarde voor een toewijzing stellen dat andere begeleidende maatregelen dan de 
basisbegeleidingstaken, aangeboden worden door de aanvragers, of door een andere welzijns- of 
gezondheidsvoorziening, op initiatief van de aanvragers. De begeleidende maatregelen worden opgenomen in een 
begeleidingsovereenkomst tussen de kandidaat-huurder en de aanvragers of andere welzijns- of 
gezondheidsvoorziening, op initiatief van de aanvragers. Uit de begeleidingsovereenkomst moet blijken dat de 
kandidaat-huurder met de begeleidende maatregelen in staat is om zelfstandig te wonen en ook in staat zal zijn om 
zelfstandig te wonen zonder begeleidende maatregelen binnen een duidelijk afgebakende termijn. Als voor een 
persoon voor wie een versnelde toewijzing is gevraagd op het einde van een begeleidingsovereenkomst wordt 
vastgesteld dat een voortzetting van de begeleidende maatregelen noodzakelijk is, wordt de 
begeleidingsovereenkomst verlengd voor een duidelijk afgebakende termijn. 
 
Volkshuisvesting kan het verzoek alleen weigeren als: 

1° Volkshuisvesting de versnelde toewijzing wil koppelen aan begeleidende maatregelen door een van deze 
welzijnsactoren op initiatief van die welzijnsactor, maar de kandidaat-huurder weigert om de 
begeleidingsovereenkomst te ondertekenen; 

2° Volkshuisvesting de versnelde toewijzing wil koppelen aan begeleidende maatregelen door een van deze 
welzijnsactoren op initiatief van die welzijnsactor, maar die welzijnsactor niet ingaat op de vraag om begeleidende 
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maatregelen te voorzien. Voor een dakloze wordt de financiële verantwoordelijkheid door het OCMW hierbij altijd 
als voorwaarde opgelegd.  
 
3° Volkshuisvesting in het jaar van de aanvraag al 5% versnelde toewijzingen heeft gedaan aan al deze doelgroepen 
samen. Het percentage van 5%, wordt berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van het aantal 
toewijzingen van de vijf jaren die voorafgaan aan het jaar waarin de aanvraag gebeurt. De toewijzingen in het kader 
van de herhuisvesting omwille van renovatie worden niet mee in aanmerking genomen voor de berekening van het 
aantal toewijzingen. 

4° Volkshuisvesting in verhouding tot het gemiddelde aantal toewijzingen per jaar, in het afgelopen jaar al minimaal 
4 % toewijzingen deed op basis van de mogelijkheid tot versnelde toewijzing aan een doelgroep waartoe deze 
kandidaat-huurder behoort; 

 
De verhuurder kan samen met de betrokken welzijnsactoren, afspraken maken over de verdeling van het 
percentage (5%) en een spreiding van de toewijzingen over het jaar. 

 
2. De versnelde toewijzing kan alleen als er een sociale huurwoning vrijkomt die voldoet aan de voorwaarde van 
rationele bezetting.  

 

3.3  Bezichtigen van de toegewezen sociale woning 

De kandidaat-huurder kan de aan hem toegewezen woning bezichtigen. Afhankelijk of de woning reeds beschikbaar 
kan hiervoor tijdens de kantooruren een sleutel opgehaald worden op het kantoor van Volkshuisvesting of 
contacteert Volkshuisvesting de vorige huurder om een afspraak te maken. 

 

3.4 Weigeren van een toewijzing 
 
Volkshuisvesting kan de toewijzing van een woning gemotiveerd weigeren aan de kandidaat-huurder die 
huurder van een sociale huisvestingsmaatschappij is of geweest is en:  
1° van wie de huurovereenkomst werd stopgezet op basis van een ernstige tekortkoming van de huurder met 
betrekking tot zijn verplichtingen; 
2° die de woning van een sociale huisvestingsmaatschappij bewoont of heeft verlaten voor zover wordt 
aangetoond dat hij ernstig of blijvend zijn verplichtingen niet nagekomen is.  
 
Als de huurovereenkomst werd stopgezet wegens wanbetaling aan een sociale huisvestingsmaatschappij kan 
Volkshuisvesting de toewijzing van een woning weigeren als de kandidaat-huurder op het moment van de 
toewijzing in budgetbegeleiding of budgetbeheer is bij een OCMW of een andere door de Vlaamse 
Gemeenschap erkende instelling voor schuldbemiddeling is en 75% van de schulden bij die sociale 
huisvestingsmaatschappij nog niet heeft betaald.  
 
De toewijzing kan niet worden geweigerd als de kandidaat-huurder tot een collectieve schuldenregeling is 
toegelaten en er een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling is opgesteld. Daarbij wordt verwezen 
naar de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de 
hand van in beslag genomen onroerende goederen. 
 
In uitzonderlijke gevallen kan Volkshuisvesting de toewijzing van een woning weigeren aan een kandidaat-
huurder als wordt bewezen dat de kandidaat-huurder een ernstige bedreiging zal vormen voor de lichamelijke 
of geestelijke integriteit van de bewoners. In plaats van de toewijzing te weigeren, kan Volkshuisvesting de 
kandidaat-huurder tot begeleidende maatregelen verplichten.  
 
Volkshuisvesting is op straffe van nietigheid van de beslissing verplicht om de gemotiveerde weigering tot 
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toewijzing binnen veertien dagen na de beslissing aan de kandidaat-huurder te betekenen met melding van het 
verhaalrecht.  
 
Als de toewijzing van een woning wordt geweigerd, kan het aanbieden van een woning tijdens een periode van 
maximaal een jaar na de weigering worden opgeschort. 
 
 

3.5 Wie beslist over de toewijzingen? 

De raad van bestuur stelt het directiecomité aan als beslissingsorgaan voor het toewijzen van sociale woningen. 
Tijdens de vergadering van het directiecomité geeft de directeur of een medewerker van de sociale dienst 
toelichting bij de voorstellen tot toewijzing. Dat gebeurt met de nodige bewijsstukken, zeker wanneer aan een 
hoger geklasseerde kandidaat niet wordt toegewezen. 

3.6 Verhaalrecht 

Kandidaat-huurders die zich benadeeld voelen, kunnen tegen elke beslissing verhaal indienen: 

• 30 dagen na melding beslissing; 

• bij betwiste toewijzing: 1 jaar; 

• als de kandidaat-huurder geen beslissing krijgt tot verzoek inschrijving of versnelde toewijzing binnen 2 
maanden: 6 maanden na verstrijken van deze termijn. 

• via aangetekende en gemotiveerde brief aan Wonen-Vlaanderen – afdeling toezicht (Havenlaan 88 bus 22, 
1000 Brussel). 

4. Het huurcontract opzeggen 

 

4.1 Opzegging door verhuurder Volkshuisvesting 
 
Volkshuisvesting kan het huurcontract opzeggen als de huurder de contractuele verplichtingen niet respecteert. 
 
Als bij een aanpassing van de huurprijs op 1 januari blijkt dat de huurder voor het derde jaar op rij de 
basishuurprijs van de woning zal betalen en dat zijn inkomen voor het derde jaar op rij minimaal gelijk is aan het 
dubbele van de toepasselijke inkomensgrens, kan Volkshuisvesting de huurovereenkomst opzeggen, met een 
opzeggingstermijn van twaalf maanden.  
 
De opzeggingstermijn begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin Volkshuisvesting met 
een aangetekende brief de opzegging aan de huurder heeft gegeven. Die opzegging geldt voor alle huurders.  
 
 
 

4.2 Opzegging door huurder 
 
De huurder kan op elk moment het huurcontract opzeggen via een formulier, te verkrijgen bij de sociale dienst 
van Volkshuisvesting en te downloaden via www.volkshuisvestingwillebroek.be. De opzegging geldt alleen voor 
hem. Het ingevulde formulier moet aangetekend worden verstuurd naar Volkshuisvesting. Het kan ook tegen 
ontvangstbewijs worden afgegeven op de zetel in A. Van Landeghemplein 2 in Willebroek. 
 
Voor de laatste huurder die de huurovereenkomst opzegt, geldt een opzeggingstermijn van drie maanden, tenzij 
hij opgenomen wordt in een woonzorgcentrum of een woonondersteuning bij een aanbieder van niet 
rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning als bepaald door de Vlaamse Regering (terug te vinden op lijst 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Dan geldt een opzeggingstermijn van één maand. Zolang 
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er nog andere huurders blijven wonen is er geen opzeggingstermijn. De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf 
de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan. 
 
Bij een huuropzegging van een huurder die verhuist naar een andere sociale woning worden de werkingskosten 
van de plaatsbeschrijving ten bedrage van 34 euro doorgerekend aan de huurder, behalve als ze geherhuisvest 
worden omwille van renovatiewerken of omdat ze onderbezet wonen of omdat ze verhuizen via een voorrang. 

5. De huurwaarborg 

 
1. De waarborgregeling geldt voor de garantie van de naleving van de huurdersverplichtingen in het kader van 
dit interne huurreglement. De basis voor de berekening van de waarborgsom is de basishuurprijs. 
  
2.  De waarborg moet in handen van Volkshuisvesting worden gestort en niet geplaatst op een 
geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder.  
Vanaf 1 januari 2009 worden de huurwaarborgen beheerd door de VMSW in plaats van door een gewone 
bankinstelling. 
 
De waarborg bedraagt maximaal twee maanden de basishuurprijs, met een beperking tot 920 euro (jaarlijks te 
indexeren). De waarborg wordt verhoogd met de in de loop van het huurcontract gekapitaliseerde intresten 
die volledig voor de huurder zijn, behalve wanneer er bij contracteinde openstaande schulden zijn.  
 
Volkshuisvesting bezorgt jaarlijks, in februari, aan de huurder een overzicht van de door de huurder gestelde 
waarborg, verhoogd met de gekapitaliseerde intresten.  
De verhuurder kan in het kader van een tijdelijke herhuisvesting of bij de beëindiging van de 
huurovereenkomst van de waarborg, verhoogd met de gekapitaliseerde intresten, alle sommen afhouden die 
de huurder hem verschuldigd is. De som die na verrekening van alle bedragen die verschuldigd zijn aan de 
verhuurder, overblijft, wordt aan de rechthebbende terugbetaald binnen drie maanden na de 
plaatsbeschrijving van uittreding, tenzij die termijn door de complexiteit van de bepaling van de vergoeding 
voor de vastgestelde schade niet haalbaar is. Als de verrekening van de kosten en lasten, die via voorafbetaling 
zijn uitgevoerd, niet kan worden gemaakt binnen die termijn, kan de verhuurder, voor zover de huurder 
daarmee akkoord gaat, de verrekening doen op basis van een forfaitaire inschatting, die bevrijdend werkt of hij 
kan de verrekening uitstellen tot op het ogenblik dat hij de algemene jaarlijkse afrekening van de 
voorafbetaalde kosten heeft gemaakt. In het laatste geval kan de verhuurder een deel van de waarborg in 
reserve houden en betaalt hij binnen een maand na de jaarlijkse afrekening het te veel betaalde terug aan de 
huurder.  
 
De verhuurder bezorgt aan de huurder een gedetailleerd overzicht van de afgehouden bedragen, alsook de 
bewijsstukken. 
 
3. De waarborgen die in handen van Volkshuisvesting werden gestort ter uitvoering van huurcontracten die 
werden afgesloten voor 1 januari 1985, brengen voor de huurder intresten op vanaf 1 januari 2008, tegen de 
minimale intrestvoet. Die intresten worden gekapitaliseerd tijdens de verdere duur van de overeenkomst. De 
intresten op de waarborgen die in handen van Volkshuisvesting werden gestort ter uitvoering van de 
huurcontracten die werden afgesloten vanaf 1 januari 1985, worden vanaf 1 januari 2001 gekapitaliseerd 
tijdens de verdere duur van het contract.  
 
 
4. de huurder heeft het recht om de waarborg te vervangen door:  
1° een schriftelijke garantie van het OCMW in afwachting van een eenmalige betaling door het OCMW van het 
volledige bedrag binnen achttien maanden na de ondertekening van de overeenkomst;  
2° een schriftelijke borgstelling van het OCMW. 
 
 
5. Als de huurder gebruik wil maken van het recht om de waarborg met maandelijkse betalingen samen te 
stellen, betaalt hij daarvoor een administratieve vergoeding van 10 euro. Het bedrag dat hij voor de aanvang 
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van de huurovereenkomst moet betalen als eerste betaling om de waarborg samen te stellen is minimaal gelijk 
aan de reële huurprijs. 
Het saldo van de waarborg, verhoogd met de administratieve vergoeding, vermeld in het eerste lid, betaalt hij 
in de achttien daaropvolgende maanden met gelijke bedragen aan de verhuurder. De maandelijkse betalingen 
doet hij tegelijkertijd met de betaling van de huurprijs en de huurlasten.  
De huurder heeft de mogelijkheid om het saldo in een keer te betalen aan de verhuurder voor de termijn van 
achttien maanden is afgelopen.  
Als het bedrag dat de huurder heeft betaald aan de verhuurder ontoereikend is om de som van de huurprijs, 
huurlasten en betaling voor de samenstelling van de waarborg te betalen, wordt het betaalde bedrag eerst 
ingezet voor de maandelijkse betaling voor de samenstelling van de huurwaarborg. Het eventueel saldo wordt 
vervolgens voor de huurprijs en de huurlasten ingezet.  
De voorwaarden en de betalingstabel worden opgenomen in een bijlage die bij de huurovereenkomst wordt 
gevoegd en die wordt ondertekend voor kennisname door de huurder. Een model van de bijlage wordt door de 
VMSW ter beschikking gesteld. 
 
 
 
 
 

6. Kosten en lasten ten laste van de huurder  
 

De kosten die periodiek worden aangerekend aan de huurder worden berekend voor een periode vanaf             
1 november tot 31 oktober, van het voorbije jaar. Dit betreft: 

• Voor de appartementsgebouwen worden alle kosten verbonden aan het gebruik in de 
gemeenschappelijke delen berekend voor het voorbije jaar. Deze kosten worden gedeeld door het 
aantal appartementen en dit bedrag wordt maandelijks doorgerekend aan de huurders. 

• Voor de appartementsgebouwen waar een collectieve teller staat zonder individuele meettoestellen 
voor het waterverbruik worden de facturen van het voorbije jaar samengeteld en gedeeld door het 
aantal bewoners. Aan elk gezin wordt maandelijks een vergoeding aangerekend volgens het aantal 
gezinsleden. Deze vergoeding wordt ook elke maand herbekeken wanneer er gezinsleden bijkomen of 
weggaan. 

 

• Voor de appartementsgebouwen waar enkel een collectieve teller staat, met individuele 
meettoestellen in de appartementen, voor het gasverbruik, wordt het verbruik van het voorbije jaar 
maandelijks doorgerekend aan de huurder. Via jaarlijkse afrekening zal aan de huurder het verschil 
aangerekend of terugbetaald worden. 
 

• De verhuurder bezorgt jaarlijks aan de huurder een overzicht van alle kosten en lasten die aan de 
huurder worden aangerekend. Dat overzicht omvat minimaal voor elke uitgavenpost:  
 
1° de totale kostprijs die aan de huurders wordt toegewezen voor het afgelopen jaar, onderverdeeld    
volgens de belangrijkste onderdelen;  
2° de aan de huurder toe te wijzen kostprijs;  
3° in voorkomend geval de reeds betaalde voorafbetaling en het nog te betalen saldo;  
4° de voorafbetaling of afbetaling die het komende jaar zal worden aangerekend.  
 

• De verhuurder stelt informatie over de verdeelsleutels die gehanteerd werden om de kostprijs, 
vermeld in het derde lid, 2°, te berekenen, ter beschikking van de huurder. 
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7. Huurders moeten beschikken over een basistaalvaardigheid Nederlands 

 
Vanaf 1 november 2017 moeten nieuwe huurders één jaar nadat zij huurder zijn geworden van 
Volkshuisvesting over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken, tenzij ze vrijgesteld zijn. Met 
basistaalvaardigheid Nederlands wordt het niveau van Nederlands bedoeld dat overeenstemt met niveau A1 
van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (hetzelfde niveau dat al bij de 
taalbereidheidsvoorwaarde gold).  
 
Een huurder kan vrijgesteld zijn van de taalkennisverplichting. Die vrijstelling kan Volkshuisvesting afleiden uit 
de Kruispuntbank Inburgering.  
Het gaat dan om:  

1. een verklaring van uitgeleerdheid  
2. een bewijs dat de huurder door ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap nooit een opleiding 
Nederlands tweede taal moet volgen.  

 
Een huurder kan ook vrijgesteld zijn als hij met een medisch attest aantoont dat hij door ernstige ziekte, 
mentale of fysieke handicap de basistaalvaardigheid Nederlands nooit kan halen.  
De huurder voldoet aan de verplichting als het voor Volkshuisvesting al bij de inschrijving of de toelating tot de 
woning of de toetreding tot de huurovereenkomst manifest vaststond of op basis van de zogenaamde sneltest 
dat de huurder al beschikte over de basistaalvaardigheid Nederlands. Is dat niet het geval controleert 
Volkshuisvesting via de elektronische gegevens uit de Kruispuntbank Inburgering of de huurder voldoet aan de 
huurdersverplichting. Als er geen bewijzen zijn en er is er geen vrijstelling of uitstelregeling, moet de huurder 
zelf aantonen dat hij beantwoordt aan de huurdersverplichting.  
 
De huurder kan dat bewijzen met een van de volgende documenten (artikel 30bis, tweede lid KSH):  

1. een bewijs waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, 
uitgereikt door instellingen waarin het Nederlands de onderwijstaal is, die wettelijk of decretaal 
erkend zijn in het vereiste niveau;  
2. een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een opleiding 
die gevolgd is aan een onderwijsinstelling die gefinancierd, georganiseerd of gesubsidieerd wordt door 
Nederland, met uitzondering van de opleidingen gevolgd aan een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-
Eustatius of Saba;  
3. een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een van de 
door de Vlaamse Regering bepaalde Nederlandstalige opleidingen in een onderwijsinstelling in 
Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten of in Suriname;  
4. het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie;  
5. een bewijs waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, 
uitgereikt door de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling;  
6. een taalcertificaat, afgegeven door het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) waaruit 
blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands.  

 
De huurder kan uitstel krijgen om te voldoen aan de taalkennisverplichting. Het uitstel kan Volkshuisvesting 
afleiden uit de Kruispuntbank Inburgering en kan in twee gevallen:  

1. om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen kon de huurder de opleiding Nederlands 
tweede taal nog niet starten of afronden  
2. er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.  

De beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen worden verder verduidelijkt in artikel 3 van het MB van 
21 december 2007.  
 
Als de huurder niet voldoet aan de huurdersverplichting en er geldt geen vrijstellings- of uitstelregeling, moet 
Volkshuisvesting de toezichthouder verwittigen die een administratieve geldboete kan opleggen. Als de 
toezichthouder een administratieve geldboete heeft opgelegd, zal hij als dat nodig is een nieuwe redelijke 
termijn bepalen waarbinnen de huurdersverplichting alsnog moet zijn nagekomen. De boete werkt immers niet 
bevrijdend. 
 

--------------------------------------------------------------------------- 


