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DEEL I – ALGEMEEN 

Het Kaderbesluit Sociale Huur legt de regels vast voor het toewijzen en verhuren van sociale 
woningen die gebouwd en/of verhuurd worden door de sociale woonactoren in Vlaanderen. 
Het Kaderbesluit is het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van 
het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode. 
 
Woonpunt Schelde-Rupel past het Kaderbesluit toe en dient een intern huurreglement op te maken. 
In dit intern huurreglement legt Woonpunt Schelde-Rupel een aantal regels vast in uitvoering van het 
Kaderbesluit Sociale Huur.  
Ook de specifieke toewijzingsregels van het Lokaal Toewijzingsreglement zijn hierin opgenomen. 
 
Het intern huurreglement is een openbaar document.  
Elke belanghebbende kan het opvragen. Het wordt bekendgemaakt aan alle kandidaat-huurders die 
ingeschreven zijn in het inschrijvingsregister en aan alle huurders.  
Het intern huurreglement vind je terug op www.woonpuntschelderupel.be of kan je komen inkijken 
op de kantoren van de maatschappij: 

- Zwijndrecht - Struikheidelaan 2 te 2070 Zwijndrecht; 
- Schelle - Jef Van Hoofstraat 19 bis te 2627 Schelle. 

 
Woonpunt Schelde-Rupel wil de reglementering van sociaal huren zo duidelijk mogelijk beschrijven. 
Hierbij is de ‘Wegwijs in het sociaal huurstelsel’ van Wonen-Vlaanderen een inspiratiebron. 
 
Het kaderbesluit sociale huur primeert steeds boven de bepalingen in het intern huurreglement.  
 

http://www.woonpuntschelderupel.be/
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DEEL II – KANDIDAAT-HUURDERS 

Vooreerst wordt er hierna een bondig en vereenvoudigd overzicht gegeven van de inschrijvings- en 
toelatingsvoorwaarden en regels zoals vermeld in het Kaderbesluit Sociale Huur (of KSH). 
 
Het overzicht zoals hierna weergegeven, is louter en alleen voor het informatieve doel van de 
kandidaat-huurder, zonder dat in de feitelijke bewoordingen ervan rechtsgrond kan worden 
gevonden; noch ten voordele, noch ten nadele. 
Bij deze verwijst Woonpunt Schelde-Rupel dan ook formeel naar de integrale tekst van het 
Kaderbesluit Sociale Huur.  

II.1 Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden 

II.1.1 Algemeen 

Om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning, moet een kandidaat-huurder 
eerst opgenomen worden in het inschrijvingsregister (wachtlijst). Hiervoor moet men voldoen aan 
een aantal voorwaarden, die in de meeste gevallen gestaafd moeten worden met bepaalde 
documenten. Soms moet de kandidaat-huurder zelf zorgen voor die documenten, soms kan 
Woonpunt Schelde-Rupel die opvragen bij de bevoegde overheden en instellingen.  
Door zich in te schrijven, geeft de kandidaat-huurder de toestemming aan Woonpunt Schelde-Rupel 
om die bewijsstukken op te vragen. 
 
Vanaf 1 januari 2020 moeten alleen de hiernavolgende personen voldoen aan de 
inschrijvingsvoorwaarden: 

- de persoon die zich opgeeft als toekomstig referentiehuurder; 
- de persoon die de sociale huurwoning mee gaat bewonen en met de toekomstige   

referentiehuurder gehuwd is, of die met hem wettelijk samenwoont, of die zijn feitelijke 
partner is. 

Vanaf het moment dat die personen zijn ingeschreven, worden ze beschouwd als kandidaat-
huurders. 
Om vervolgens een sociale huurwoning te kunnen worden toegewezen, moeten de kandidaat-
huurders voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.   

II.1.2 Overzicht van de voorwaarden  

De voorwaarden zijn zowel bij inschrijving als bij toelating dezelfde. Het gaat om vier voorwaarden. 

II.1.2.1 De leeftijdsvoorwaarde  

De persoon die zich komt inschrijven als kandidaat-huurder of die als huurder wil toegelaten worden 
tot een sociale huurwoning moet de volle leeftijd van achttien jaar hebben. Een persoon die de 
leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, komt toch in aanmerking als hij ontvoogd werd of 
zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst of een OCMW. 
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II.1.2.2 De verblijfsvoorwaarde  

Vanuit het streven naar een duurzame bewoning, woonzekerheid en het samenleven in de 
wooncomplexen komen alleen personen die recht hebben op duurzaam verblijf, in aanmerking voor 
een sociale huurwoning.  
De toegang tot sociale woningen wordt gekoppeld aan de inschrijving in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister.  
 
Personen die bij gebrek aan bestaansmiddelen niet langer in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister staan, hebben het recht om ingeschreven te worden op een referentieadres 
in de gemeente waar ze gewoonlijk vertoeven. Dat kan op het adres van het OCMW, maar ook bij 
een natuurlijk persoon. Het referentieadres is dan ook afdoende om te voldoen aan de voorwaarde 
van het recht op duurzaam verblijf. 

II.1.2.3 De inkomensvoorwaarde  

De kandidaat-huurder moet voldoen aan een inkomensvoorwaarde. Hiervoor wordt in eerste 
instantie gekeken naar het referentie-inkomen. Uitzonderlijk kan het huidige inkomen of het actueel 
besteedbaar inkomen in aanmerking worden genomen.  
 
Het referentie-inkomen is de som van de volgende inkomsten, ontvangen in het jaar waarop het 
laatst beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft: 
- het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten;  
- het leefloon;  
- de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap;  
- de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of 
internationale instelling. 
  
Beschikt geen van de kandidaat-huurders over een aanslagbiljet, of is de som van het referentie-
inkomen van de kandidaat-huurders gelijk aan 0, dan wordt het huidige inkomen genomen. Het 
huidige inkomen wordt door Woonpunt Schelde-Rupel vastgesteld op basis van inkomensgegevens 
van drie maanden die voorafgaan aan het toetsingsmoment. De bedoeling is een zo representatief 
mogelijk beeld te krijgen van de huidige inkomenssituatie van de kandidaat-huurder. 
  
Het huidige inkomen wordt ook gehanteerd indien blijkt dat de som van het referentie-inkomen van 
de kandidaat-huurders, na indexatie, hoger ligt dan de toepasselijke inkomensgrens.  
 
De standaardinkomensgrenzen voor 2020 zijn: 

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

 
Als de kandidaat-huurder toegelaten is tot een collectieve schuldenregeling overeenkomstig artikel 
1675/6 van het Gerechtelijk Wetboek, of in budgetbegeleiding of budgetbeheer is bij een OCMW of 
een andere door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling voor schuldbemiddeling, kan 
Woonpunt Schelde-Rupel autonoom beslissen om het actueel besteedbaar inkomen in aanmerking 
te nemen. Het actueel besteedbaar inkomen is gelijk aan het huidige inkomen, maar dan berekend 
over een periode van minimaal drie van de afgelopen zes maanden. Daarnaast wordt rekening 
gehouden met vrijgestelde inkomens, de effectief betaalde alimentatievergoeding en de effectief 
betaalde schuldaflossingen die van het inkomen worden afgetrokken.  
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II.1.2.4 De onroerende bezitsvoorwaarde  

De volgende voorwaarden inzake onroerend bezit in binnen- en buitenland zijn van toepassing:  
- De kandidaat-huurder mag geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of 

gedeeltelijk in volle eigendom, hebben;  
- De kandidaat-huurder mag geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of 

vruchtgebruik op een woning of perceel, bestemd voor woningbouw, hebben;  
- De kandidaat-huurder mag geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat 

volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is gegeven, hebben;  
- De kandidaat-huurder mag geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat hij 

volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik heeft gegeven, hebben;  
- De kandidaat-huurder mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een 

vennootschap zijn waarin hij zakelijke rechten als hierboven vermeld heeft ingebracht.  
 
Er zijn een aantal uitzonderingen op de onroerende bezitsvoorwaarde opgenomen. In de meeste 
gevallen gaat het om tijdelijke uitzonderingen. Een jaar na de toewijzing van een sociale huurwoning 
moet de huurder zich in principe in regel stellen met de onroerende bezitsvoorwaarde. Woonpunt 
Schelde-Rupel kan de termijn verlengen als daar gegronde redenen voor zijn. Die uitzonderingen 
kunnen ook toegepast worden op de personen die na de aanvang van de huurovereenkomst huurder 
worden. Ook zij zullen zich in principe binnen het jaar na de toetreding in regel moeten stellen met 
de onroerende bezitsvoorwaarde, eventueel verlengd als daar gegronde redenen voor zijn. 
 
Hierbij een opsomming van de uitzonderingen op de onroerende bezitsvoorwaarde: 

- de woning of perceel, bestemd voor woningbouw, in onverdeeldheid; 
- op basis van het kosteloos karakter van de eigendomsverwerving; 
- op basis van de woonkwaliteit; 
- het betreft een woning, niet aangepast aan de fysieke handicap; 
- het betreft een inschrijving voor een ADL-woning; 
- op basis van de ruimtelijke bestemmingszone; 
- op basis van toepassing van enkele bepalingen uit de Vlaamse Wooncode; 
- op basis van een faillissement. 

II.1.3 Het moment waarop de voorwaarden worden afgetoetst 

Op het moment dat een persoon zich wil inschrijven voor een sociale woning, op het moment dat 
een sociale woning kan toegewezen worden aan een kandidaat-huurder of op het moment dat een 
persoon na aanvang van de huurovereenkomst huurder wil/kan worden, controleert de verhuurder 
of de persoon respectievelijk voldoet aan de inschrijvings- of toelatingsvoorwaarden. Woonpunt 
Schelde-Rupel mag geen rekening houden met een toekomstige situatie, bijvoorbeeld een te 
verwachten inkomensdaling, om te concluderen dat de persoon op termijn zal voldoen aan de 
inschrijvings- of toelatingsvoorwaarden. 

II.1.3.1 Op moment van inschrijving 

De persoon wordt maar (mee) ingeschreven in het inschrijvingsregister op moment dat alle 
noodzakelijke stukken waaruit blijkt dat die persoon voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, ter 
beschikking van de verhuurder zijn. Dat moment is de inschrijvingsdatum. 
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II.1.3.2 Op moment van toewijzing 

Bij toewijzing van een sociale huurwoning worden de toelatingsvoorwaarden afgetoetst van zodra de 
kandidaat-huurder te kennen heeft gegeven het aanbod te willen aanvaarden. Zodoende zullen 
tussen het moment dat de kandidaat-huurder reageerde op de aanbodbrief en de ondertekening van 
de huurovereenkomst de voorwaarden worden nagegaan.  
Het is tijdens die fase en bijvoorbeeld niet op de aanvangsdatum van de huurovereenkomst dat men 
aan de gestelde voorwaarden dient te voldoen.  
 
Als op basis van de gegevens met betrekking tot het inkomen blijkt dat hij niet aan de 
inkomensvoorwaarde voldoet, wordt hem schriftelijk meegedeeld dat er enkel een toewijzing kan 
plaatsvinden als hij binnen de door de verhuurder bepaalde termijn bewijskrachtige documenten 
voorlegt, waaruit blijkt dat zijn huidige inkomen wel onder de inkomensgrens valt. Als vijftien 
werkdagen na deze mededeling de nodige gegevens nog niet worden doorgegeven, wordt zijn 
kandidatuur geschrapt.  
Als een woning binnen zes maanden na de inschrijving van de kandidaat-huurder aan hem kan 
worden toegewezen, volstaat een verklaring op eer voor de toetsing van de toelatingsvoorwaarde 
inzake eigendom, tenzij intussen de gezinssamenstelling gewijzigd is. 

II.1.3.3 Na aanvang van de huurovereenkomst op het moment dat echtgenoot of wettelijke 
samenwoner komt bijwonen of na 1 jaar bijwoonst van feitelijke partner 

De wettelijke samenwoner of de echtgenoot van de referentiehuurder die na aanvang van de 
huurovereenkomst in de sociale huurwoning komt bijwonen, moet aantonen dat hij samen met de 
referentiehuurder voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. 
 
De feitelijke partner van de referentiehuurder die na aanvang van de huurovereenkomst in de sociale 
huurwoning komt bijwonen, moet pas na een jaar duurzame bijwoonst aantonen dat hij samen met 
de referentiehuurder voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.  
 
Andere personen die duurzaam of tijdelijk komen bijwonen, moeten niet voldoen aan de 
toelatingsvoorwaarden.  
De bijwoonst die leidt tot een onaangepaste woning zal worden geweigerd. Een woning is 
onaangepast als de minimale bezettingsnormen, vermeld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode 
worden overschreden of als de woning niet aangepast is aan de fysieke mogelijkheden van bejaarden 
of personen met een handicap.  
 
De huurder is verplicht om iedere bijwoonst (zowel duurzame als tijdelijke) te melden aan Woonpunt 
Schelde-Rupel. Er wordt dan nagegaan of alle voorwaarden vervuld zijn.  

II.1.4 Gezinsbegrip 

Bij inschrijving duidt het gezin de toekomstige referentiehuurder aan. Deze aanduiding is definitief. 
De referentiehuurder speelt een belangrijke rol om vast te stellen wie rechten kan doen gelden op de 
woning, hoe de uitzonderingen op het inkomen worden bepaald en wie eventueel het 
oorspronkelijke inschrijvingsnummer behoudt indien het gezin besluit om apart te gaan kandideren.  



9 
 

Als personen zich willen inschrijven voor een sociale huurwoning, dienen ze te voldoen aan de 
inschrijvingsvoorwaarden. Alleen de volgende personen dienen te voldoen:  

- De persoon die zich bij de inschrijving opgeeft als toekomstig referentiehuurder;  
- De wettelijke samenwoner, de echtgenoot of de feitelijke partner van de referentiehuurder 

die de sociale huurwoning mee gaat bewonen.  
De andere gezinsleden dienen niet te voldoen.  
 
Om een sociale huurwoning te kunnen worden toegewezen, dienen de volgende personen te 
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden:  

- De persoon die zich bij de inschrijving heeft opgegeven als toekomstig referentiehuurder;  
- De wettelijke samenwoner, de echtgenoot of de feitelijke partner van de referentiehuurder 

die de sociale huurwoning mee gaat bewonen.  
 
De wettelijke samenwoner of de echtgenoot kan na de aanvang van de huurovereenkomst alleen 
maar komen bijwonen als hij samen met de referentiehuurder voldoet aan de 
toelatingsvoorwaarden en de woning niet onaangepast zal zijn.  
De feitelijke partner kan komen bijwonen na de aanvang van de huurovereenkomst zonder te 
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op voorwaarde dat de woning daardoor niet onaangepast is, 
maar moet een jaar na de gevalideerde verklaring op eer dat hij de feitelijke partner is, samen met 
de referentiehuurder voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.  
De andere gezinsleden dienen niet te voldoen aan de inschrijvings- of toelatingsvoorwaarden maar 
de woning mag niet onaangepast zijn door de bijwoonst. Zij zullen echter geen eigen woonrecht 
hebben op de sociale huurwoning, ze worden niet beschouwd als huurders en zullen dus de woning 
moeten verlaten als de laatste huurder de woning heeft verlaten. 

II.2 Het inschrijvingsregister       

II.2.1 Opmaak inschrijvingsregister 

Elke verhuurder houdt een register bij waarin volgens de volgorde van de indiening van de aanvraag 
tot inschrijving, de kandidaat-huurders worden ingeschreven, met vermelding van de eventuele 
voorrangsregels.  
Als een kandidaat-huurder uit het register wordt geschrapt, wordt de reden van deze schrapping in 
het register bewaard tot de eerstvolgende actualisatie van het register werd voltooid. 
 
De kandidaat-huurders krijgen een unieke dossiercode, die bestaat uit achtereenvolgens het jaartal, 
de maand en de dag van de inschrijvingsdatum in numerieke vorm, gevolgd door een volgnummer. 
Het jaar wordt in vier cijfers uitgedrukt, de maand en de dag in twee cijfers en het volgnummer in 
drie cijfers. Dat volgnummer geeft de chronologische volgorde van de inschrijvingen op die dag weer. 
Die gegevens worden telkens gescheiden door een punt. Die dossiercode wordt het 
inschrijvingsnummer genoemd en kent een volgorde die bepaald wordt door de achtereenvolgende 
volgordes van de opgesomde gegevens. 
 
Om de controle over het register en de toewijzingen te kunnen uitoefenen, houdt de verhuurder het 
register ter beschikking van de toezichthouder. Die heeft het recht een afschrift van het register op 
te vragen. 
Een schriftelijke of digitale versie van het register zonder persoonsgebonden gegevens ligt ter inzage 
van de kandidaat-huurder. 
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II.2.2 Actualisatie inschrijvingsregister 

De inschrijvingsregisters worden minstens in elk oneven jaar geactualiseerd.  
Dit betekent dat de eerstvolgende actualisatie zal plaatsvinden in 2021. 
De toezichthouder oefent het toezicht uit op deze verrichtingen. 

II.2.2.1 De gegevens die geactualiseerd worden 

Bij een actualisering komen de volgende aspecten aan bod: 
- de kandidaat-huurders worden gecontroleerd op de inkomensvoorwaarde; 
- de kandidaat-huurders worden gevraagd om de correcte gezinssamenstelling door te geven; 
- de kandidaat-huurders krijgen de mogelijkheid om hun voorkeuren te wijzigen. 

II.2.2.2 De kandidaat-huurders die geactualiseerd worden 

Bij een actualisering worden minstens de gegevens nagegaan van alle kandidaat-huurders die het 
tweede kalenderjaar voor de actualisering al waren ingeschreven, met uitzondering van de 
kandidaten die reeds, in het voorgaande kalenderjaar werden gecontroleerd op de 
inkomensvoorwaarde. 
 
Bij Woonpunt Schelde-Rupel worden in 2021 alle kandidaat-huurders die voor 1 januari 2020 werden 
ingeschreven, gecontroleerd. 

II.2.2.3 Het verloop van de actualisering 

Woonpunt Schelde-Rupel past de uitgebreide manier van actualisatie toe. 
 
Uiterlijk voor 1 juni van ieder oneven jaar verstuurt de verhuurder een brief tot actualisering naar zijn 
kandidaat-huurders. 
Als de kandidaat-huurder niet reageert, wordt er een herinneringsbrief gestuurd. 
Als op de herinneringsbrief niet wordt gereageerd, wordt de kandidatuurstelling geschrapt. 
 
Uiterlijk op 30 september van het jaar van actualisatie moet de verhuurder de geactualiseerde 
gegevens verwerken in het inschrijvingsregister. 
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II.2.3 Informatieplicht bij inschrijving 

Op het ogenblik van de inschrijving deelt de verhuurder aan de kandidaat-huurder het volgende mee:  
- de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden;  
- de toewijzingsregels;  
- informatie over de types van woning die door de kandidaat-huurder rationeel bezet kunnen 

worden;  
- de regel dat aan een kandidaat-huurder die zich wil inschrijven voor een woning die niet 

voldoet aan de rationele bezetting, de woning slechts wordt toegewezen aan de kandidaat-
huurder waarvan de gezinssamenstelling de rationele bezetting het meest benadert voor 
zover er voor die woning geen andere kandidaat-huurders met een aangepaste rationele 
bezetting zijn ingeschreven;  

- 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 voldoet aan de 
rationele bezetting waarbij er rekening wordt gehouden met de gezinssamenstelling na de 
gezinshereniging;  

- de regel dat als pas na de inschrijving de intentie ontstaat om een aanvraag tot 
gezinshereniging in te dienen, de kandidaat-huurder dat moet melden en dat de rationele 
bezetting in voorkomend geval wordt aangepast, waarbij rekening wordt gehouden met de 
gezinssamenstelling na de gezinshereniging;  

- de taalkennisverplichting en de contactgegevens van de organisaties belast met de 
uitvoering van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (het Agentschap Integratie en 
Inburgering, het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie in Antwerpen en 
Gent en het Huis van het Nederlands in Brussel). Dat is niet nodig als de verhuurder vaststelt 
dat de kandidaat-huurder manifest beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, of als 
dat blijkt uit de sneltest die de verhuurder afneemt of als dat blijkt uit de raadpleging van de 
Kruispuntbank Inburgering. De verhuurder meldt binnen zeven werkdagen na de inschrijving 
de identiteitsgegevens van de kandidaat-huurders die niet beschikken over de 
basistaalvaardigheid Nederlands, aan de organisatie belast met de uitvoering van het 
Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Die melding gebeurt via de Kruispuntbank 
Inburgering;  

- het feit dat de kandidaat-huurder de mogelijkheid heeft om zijn kandidatuur door de 
verhuurder te laten bezorgen aan de andere verhuurders die in die gemeente en in de 
aangrenzende gemeenten actief zijn.  

 
De verhuurder bezorgt op het ogenblik van inschrijving ook een document waarin een uitgebreide 
privacyverklaring is opgenomen waarin de rechten van de betrokkene, zijn opgenomen. 

II.2.4 De voorkeur van de kandidaat-huurder  

De kandidaat-huurder kan het type en de ligging van de woningen aangeven waarvoor hij zich wil 
inschrijven. In samenhang hiermee kan hij de maximale huurprijs opgeven die hij wenst te betalen. In 
dit kader geeft de verhuurder toelichting bij de huurprijsberekening en de huurprijzen van de 
woningen van het gekozen type met de gekozen ligging.  
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II.2.4.1 Het weigeren van de voorkeur van de kandidaat-huurder  

De verhuurder kan de voorkeur van een kandidaat-huurder weigeren als hij van oordeel is dat die 
voorkeur leidt tot een te beperkte keuze, tenzij de kandidaat-huurder daarvoor gegronde redenen 
aanvoert die geen afbreuk doen aan zijn woonbehoeftigheid.  
Zo kan een kandidaat-huurder die zich inschrijft voor een sociale assistentiewoning of een ADL-
woning, zich beperken tot het aanbod van de sociale assistentiewoningen of ADL-woningen van de 
verhuurder. Een andere gegronde reden is bv. de mantelzorger of de persoon die vanwege één of 
meer mantelzorgers zorg en bijstand ontvangt, die een meer gerichte keuze maakt m.b.t. de ligging 
van de woningen waarvoor hij zich wil inschrijven. Het is aan de verhuurder om de gegronde redenen 
te beoordelen en de gerichte keuze al dan niet toe te laten. 

II.2.4.2 Het wijzigen van de voorkeur van de kandidaat-huurder  

De kandidaat-huurder kan zijn voorkeur enkel wijzigen op het moment van actualisering van het 
inschrijvingsregister of omwille van gegronde redenen, die nog niet konden worden gemeld bij de 
inschrijving of bij de laatste actualisering. 
 
De verhuurder kan de gegronde redenen zelf bepalen, mits opname ervan in het intern 
huurreglement. 
 
Volgende twee redenen zijn gegrond: 

- een wijziging in de gezinssamenstelling, die tot gevolg heeft dat de kandidaat-huurder een 
ander type woning nodig heeft; 

- een wijziging van de situatie die een invloed heeft op de prioriteiten bij toewijzing. 
 
Op die momenten behoudt de kandidaat zijn inschrijvingsdatum. 
 
De verhuurder kan beslissen in het intern huurreglement om de kandidaat-huurder op andere 
tijdstippen (inclusief actualisering) de kans te geven zijn voorkeur uit te breiden waarbij als 
keuzedatum de inschrijvingsdatum wordt genomen. 
Woonpunt Schelde-Rupel beslist dat de kandidaat-huurder maximaal twee keer per jaar én bij 
gegronde redenen zijn voorkeur mag wijzigen. 

II.2.4.3 De terbeschikkingstelling van nieuwe woningen 

Een woning die de verhuurder voor de eerste keer te huur wil aanbieden, kan pas worden 
aangeboden nadat de kandidaat-huurders op voldoende wijze van die eerste verhuring op de hoogte 
werden gebracht en de mogelijkheid hebben gekregen om zich voor die woning kandidaat te stellen. 
 
Bij de inschrijving informeert de verhuurder de persoon die zich wil inschrijven, over de ligging van de 
woningen die voor de eerste keer te huur zullen worden aangeboden, en het moment waarop dat zal 
gebeuren. Zo kan de persoon zich hiervoor kandidaat stellen.  
 
Bij de actualisering van het inschrijvingsregister informeert de verhuurder de kandidaat-huurder over 
de woningen die hij in de toekomst te huur zal aanbieden.  
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Als er woningen voor de eerste keer te huur zullen worden aangeboden, die niet bij actualisering 
konden meegedeeld worden, maakt de verhuurder dat zo snel mogelijk bekend door duidelijke 
affichering in de kantoren en eventueel door andere communicatiemiddelen. 
De kandidaat-huurder heeft minimaal een maand de tijd na de bekendmaking om zijn voorkeur uit te 
breiden naar die woning. 

II.2.5 Schrappingen uit het inschrijvingsregister 

De verhuurder gaat over tot schrapping van een kandidatuur uit het inschrijvingsregister in de 
volgende gevallen: 

- Bij toewijzing: 
o De kandidaat-huurder aanvaardt het aanbod. 
o De kandidaat-huurder voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden dit enkel voor 

zover de aanvaarding van het aanbod aanleiding zou hebben gegeven tot de 
toewijzing van de woning. 

o De kandidaat-huurder weigert voor de tweede maal een valabel aanbod.  
o De kandidaat-huurder reageert een tweede maal niet bij een valabel aanbod. 

- Bij actualisering: 
o De kandidaat-huurder voldoet niet aan de inkomensvoorwaarde. 
o De kandidaat-huurder reageert niet (op tijd). 

- Bij fraude. 
- Op verzoek van de kandidaat-huurder. 
- Bij het onbestelbaar terugkeren van een brief. 

De verhuurder kan beslissen om over te gaan tot schrapping van een kandidatuur uit het 
inschrijvingsregister als een brief onbestelbaar terugkeert bij actualisering van het register of 
bij het aanbod van een woning op voorwaarde dat hij de brief bij actualisering van het 
register of bij het aanbod van een woning verzendt 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 verzenden.  
Woonpunt  Schelde-Rupel past deze mogelijkheid tot schrapping toe. 

II.3 De toewijzing van een sociale huurwoning 

II.3.1 Bevoegd beslissingsorgaan  

Een sociale huurwoning wordt toegewezen door het beslissingsorgaan van de verhuurder of door de 
persoon of de personen die hij daartoe aanstelt. 
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II.3.2 Het SHM-toewijzingssysteem 

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

- de voorkeur van de kandidaat-huurders; 
- de rationele bezetting van de woning; 
- de absolute voorrangsregels (eventueel aangevuld met de gemeentelijke regels); 
- de optionele voorrangsregels (eventueel aangevuld met de gemeentelijke regels); 
- de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister. 

 
Voorafgaand aan de toewijzingen geeft de verhuurder een invulling aan de rationele bezetting die 
aangepast is aan het eigen patrimonium.  
Rationele bezetting wordt gedefinieerd als de passende bezetting van een woning, waarbij rekening 
wordt gehouden met het aantal personen die de sociale huurwoning op duurzame wijze bewonen of 
gaan bewonen en de fysieke toestand van deze personen. 
 
Die invulling van de rationele bezetting bij Woonpunt Schelde-Rupel wordt opgenomen in dit intern 
huurreglement: 

- Bijlage 1: Rationele bezetting Schelle; 
- Bijlage 2: Rationele bezetting Zwijndrecht. 

II.3.3 De absolute voorrangsregels 

De absolute voorrangsregels moeten achtereenvolgens worden toegepast: 
- De beschikbare woning is aangepast aan de fysieke gesteldheid van de kandidaat-huurder. 

o De aanvrager heeft een fysieke handicap of beperking. 
o De aanvrager kandideert voor een sociale assistentiewoning. 
o De aanvrager kandideert voor een ADL-woning. 

- De huidige sociale huurwoning is overbezet. 
- De kandidaat-huurder moet verplicht zijn sociale huurwoning verlaten. 

Het betreft sociale huurwoningen die aangepast zijn aan de fysieke mogelijkheden van 
personen met een handicap of ADL-woningen. 

- De kandidaat-huurder oefende met succes het verhaalrecht uit. 
- De kandidaat- huurder moet verplicht zijn private huurwoning verlaten. 
- De kandidaat-huurder bewoont een sociale huurwoning die niet voldoet aan de rationele 

bezetting. 
Een kandidaat-huurder die om redenen van rationele bezetting intern wil muteren, kan na de 
tweede ongegronde weigering van een aanbod tot toewijzing van een woning die 
beantwoordt aan zijn opgegeven keuze bij inschrijving geen aanspraak meer maken op die 
voorrangsregel, ook niet als hij opnieuw wordt ingeschreven. 

- De kandidaat-huurder die in afwachting van zijn gezinshereniging een kleinere woning wordt 
aangeboden. 

- De kandidaat-huurder die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, woont in 
een goed dat niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen. 

- De kandidaat-huurder die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, woont in 
een slechte woning inzake woonkwaliteit. 
o De woning werd onbewoonbaar verklaard overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe 

Gemeentewet. 
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o De woning werd met toepassing van artikel 15 of 16bis van de Vlaamse Wooncode 
ongeschikt verklaard, voor zover die woning op het technisch verslag ofwel minstens drie 
gebreken van categorie III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur" 
ofwel minstens drie gebreken van categorie IV en 60 strafpunten gescoord heeft. 

- De kandidaat-huurder die een ontvoogde minderjarige is. 

II.3.4 De optionele voorrangsregels 

Woonpunt Schelde-Rupel beslist om, na toepassing van de verplichte voorrangsregels en binnen het 
toewijzingsreglement opgemaakt door de gemeente, voorrang te geven aan de kandidaat-huurder 
die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is van de 
gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is. 
 
Deze voorrangsregel wordt toegekend voor het volledige patrimonium.  

II.3.5 De toewijzing op basis van een gemeentelijk reglement 

Zie bijlage: 
3 - lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen – gemeente Schelle 
4 - lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen – gemeente Zwijndrecht 

II.3.6 Uitzonderingen 

II.3.6.1 Renovatie van de sociale huurwoning 

Als een sociaal woonproject sloop-, renovatie- of aanpassingswerkzaamheden omvat, informeert de 
verhuurder de bewoners op gepaste wijze over de aard van de werken, de timing, de te verwachten 
hinder, de invloed op de huurprijs, de waarborg en de eventuele noodzaak van een tijdelijke of 
definitieve verhuizing.  
 
De huurder stemt in met een herhuisvesting als de verhuurder dat wegens sloop-, renovatie- of 
aanpassingswerkzaamheden aan de sociale huurwoning noodzakelijk acht. De herhuisvesting kan van 
tijdelijke of definitieve aard zijn.  
 
De huurder hoeft bij de herhuisvesting niet te voldoen aan de inkomensvoorwaarde.  
 
DE TIJDELIJKE HERHUISVESTING 
Bij de bestaande huurovereenkomst wordt een bijlage gevoegd, waarin het adres van de tijdelijke 
woning wordt vermeld, de geplande duur van de herhuisvesting en, in voorkomend geval, een 
plaatsbeschrijving van de tijdelijke woning en de waarborgregeling. 
 
Bij de tijdelijke herhuisvesting moet de rationele bezettingsnorm van de verhuurder niet gevolgd 
worden. 
 
- In een woonst van de verhuurder. 
Bij een tijdelijke herhuisvesting kan de huurder het aanbod van een woning die voldoet aan de 
woonkwaliteitsnormen niet ongegrond weigeren. Een ongegronde weigering van een aanbod wordt 
beschouwd als een ernstige tekortkoming op het vlak van de huurdersverplichtingen, hetgeen de 
verhuurder toelaat om de huurovereenkomst op te zeggen. 
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De te betalen huurprijs tijdens de duur van de werkzaamheden mag niet hoger liggen dan de 
huurprijs van de sociale huurwoning die gerenoveerd wordt. 
 
- In een woonst van een andere verhuurder. 
Niet van toepassing bij Woonpunt Schelde-Rupel. 
 
- In een private huurwoning of bij derden. 
De huurder kan ook tijdelijk op de private huurmarkt een woning huren of tijdelijk bij derden wonen.  

 
Na de beëindiging van de renovatie- of aanpassingswerkzaamheden en eventueel vervangingsbouw 
is de huurder verplicht om terug te keren naar de sociale huurwoning als hij die rationeel kan 
bezetten. 
Als de huurder weigert terug te keren, kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. 
Als hij de woning niet langer rationeel kan bezetten, verhuist de huurder naar een andere woning 
van de verhuurder. Twee ongegronde weigeringen van een aanbod hebben de beëindiging van de 
huurovereenkomst tot gevolg.  
Als de verhuurder en de huurder overeenkomen dat de huurder in de woning die oorspronkelijk 
bestemd was voor de tijdelijke huisvesting blijft wonen, als hij die rationeel kan bezetten, wordt een 
nieuwe huurovereenkomst gesloten met een huurprijs voor die woning.  
 

DE DEFINITIEVE HERHUISVESTING 
Als de herhuisvesting onmiddellijk een definitief karakter heeft, kan de huurder het type, de ligging 
en de maximale huurprijs van de woningen aangeven waarvoor hij in aanmerking wil komen.  
In dat geval wordt een nieuwe huurovereenkomst gesloten met een huurprijs die samenhangt met 
de nieuwe sociale huurwoning. In de nieuwe huurovereenkomst worden de huurderscategorieën 
overgenomen die vastgesteld waren in de vorige huurovereenkomst.  
Twee ongegronde weigeringen van een aanbod hebben de beëindiging van de huurovereenkomst tot 
gevolg. 
De definitieve toewijzing kan enkel als er een sociale huurwoning vrijkomt die voldoet inzake 
rationele bezetting. 

II.3.6.2 Onderbezetting van de sociale huurwoning 

Als een huurder een woning betrekt die niet langer is aangepast aan de rationele bezetting, kan hij 
zich inschrijven voor een kleinere woning en via toepassing van de absolute voorrangsregels de 
woning laten toewijzen. 
Verhuurders die constateren dat deze vrijwillige methode niet werkt, kunnen dwingend optreden in 
het geval van onderbezetting. 
 
DEFINITIE ONDERBEZETTE WONING 
Een woning is onderbezet als het verschil tussen enerzijds het aantal slaapkamers van de woning en 
anderzijds het aantal bewoners (= de som van het aantal huurders, het aantal minderjarige 
gezinsleden en het aantal gemelde personen) groter is dan 1.  



17 
 

VOORWAARDEN BIJ AANBOD VAN EEN WONING 
De huurder hoeft bij de herhuisvesting niet te voldoen aan de inkomensvoorwaarde.  
 
De woning die wordt aangeboden, moet aan volgende 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 in een straal van 5 kilometer van de huidige woning liggen. 
- De reële huurprijs, verhoogd met alle huurlasten, ligt niet hoger dan de reële huurprijs en 

alle huurlasten van de huidige, onderbezette woning. 
- Tussen de eerste weigering en het volgende aanbod van een andere woning moet een 

periode verlopen zijn van ten minste 3 maanden. 
 
Als de verhuurder geen gepast aanbod heeft, al dan niet op korte termijn, kan hij een ander aanbod 
doen dat afwijkt van hoger vermelde voorwaarden. 
In dat geval kan de huurder weigeren zonder dat dat gevolgen heeft.  
 
GEVOLGEN BIJ WEIGERING VAN EEN GEPAST AANBOD 
Bij huurovereenkomst van onbepaalde duur: 
Als de huurder tweemaal een valabel aanbod weigert, zal een onderbezettingsvergoeding worden 
aangerekend. 
Deze onderbezettingsvergoeding bedraagt € 25 (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd, € 32 in 2019) 
per slaapkamer die volgens de definitie van onderbezette woning het toegelaten aantal slaapkamers 
overschrijdt. 
 
Bij huurovereenkomst van bepaalde duur: 
Als de huurder tweemaal een valabel aanbod weigert, 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. 
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BEGELEIDING NAAR EEN NIET-ONDERBEZETTE WONING – AANPAK WOONPUNT SCHELDE-RUPEL 
Herziening vorige plan van aanpak (zoals opgenomen in intern huurreglement dd. 20/11/2018): 
 
Door de fusie van de Sociale Bouwmaatschappij Schelle met de Zwijndrechtse 
Huisvestingsmaatschappij werden we geconfronteerd met onder meer een verschillend patrimonium 
in Schelle en Zwijndrecht. Hierdoor was het moeilijker om voor beide gemeenten een identiek plan 
van aanpak toe te passen. 
 
Er zijn bovendien weinig redenen om huurders ervan te overtuigen vrijwillig te verhuizen: 

- In appartementen ligt de maandelijks te betalen huurprijs (inclusief huurlasten) doorgaans 
hoger dan in woningen. Uit contact met huurders blijkt dat vooral de huurprijs 
doorslaggevend is bij het huren van een woning. 

- Momenteel zijn er, vooral in Schelle, weinig mogelijkheden voor huurders om kleiner te gaan 
wonen. Door de huidige typologie van het patrimonium is het bijna onmogelijk om huurders 
een aangepaste woning aan te bieden. 

- Wijk Laarkouter (Schrijverswijk) in Zwijndrecht: deze wijk maakt deel uit van een 
vervangingsbouwproject. Een 7-tal huurders in deze wijk woont onderbezet. 
Omdat deze mensen op korte termijn zullen moeten verhuizen, wegens afbraak van de 
huidige woningen, werd door de raad van bestuur beslist om deze huurders voorrang te 
geven.  
Dit staat dus los van de ‘aanpak onderbezetting’. 

 
Mogelijke oplossingen/aanpassing plan van aanpak: 

- Nieuwbouwprojecten worden steeds afgestemd op de wachtlijst van kandidaat-huurders, 
maar er wordt ook rekening gehouden met onderbezetting. 

- Bij aanbod van een aangepaste woning is het bijna niet mogelijk om aan alle voorwaarden te 
voldoen (in Zwijndrecht vooral de huurprijs, in Schelle de rationele bezetting). 
Daarom werd er geen brief verstuurd naar de huurders die onderbezet wonen. 

- Via persoonlijke contacten met huurders (op kantoor, telefonisch, thuisbezoeken) wordt 
geprobeerd om huurders te overtuigen te verhuizen naar een aangepaste woning. 

- Om huurders extra te aan te moedigen om te verhuizen, kan onze technische dienst bij een 
verhuis helpen met kleine zaken, bv. aansluiten van (af)wasmachine, ophangen van spiegels, 
lampen, …  

Niemand van de huurders betaalt momenteel een onderbezettingsvergoeding. 
We hopen, door middel van een persoonlijke aanpak, met het aanbod van nieuwe projecten en hulp 
van de technische dienst bij verhuis, meer huurders te kunnen overtuigen om vrijwillig te muteren. 
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II.3.6.3 Bijzondere omstandigheden van sociale aard 

In individuele gevallen en als bijzondere sociale omstandigheden dat verantwoorden, kan de 
verhuurder beslissen een woning versneld toe te wijzen aan een kandidaat-huurder. 
 
De toewijzingen moeten steeds gemotiveerd worden in lijn met de bijzondere doelstellingen van het 
woonbeleid, namelijk: 

- de realisatie van optimale ontwikkelingskansen voor iedereen; 
- een optimale leefbaarheid van de wijken; 
- het bevorderen van de integratie van bewoners in de samenleving; 
- het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen. 

 
De beslissingsverantwoordelijkheid behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur van de 
verhuurder. Die zal onderzoeken of er voldoende bijzondere omstandigheden van sociale aard zijn.  
De verhuurder moet een gemotiveerd dossier samenstellen en de relevante beslissingen duidelijk 
notuleren en bewaren. 
 
De toezichthouder oefent het toezicht uit op het versneld toewijzen. Als blijkt dat de verhuurder 
versnelde toewijzingen doorvoert die onvoldoende gemotiveerd zijn, kan hij beslissen dat gedurende 
maximaal 1 jaar elke beslissing tot versneld toewijzen aan hem wordt voorgelegd. 
 
De versnelde toewijzing kan alleen als er een sociale huurwoning vrijkomt die voldoet aan de 
voorwaarde van rationele bezetting. 

II.3.6.4 Specifieke doelgroepen 

DE AANVRAGERS EN DE DESBETREFFENDE DOELGROEP 
Volgende welzijns- of gezondheidsvoorzieningen kunnen een versnelde toewijzing vragen aan een 
sociale huisvestingsmaatschappij: 

- het OCMW voor een dakloze of een jongere die zelfstandig woont of gaat wonen onder 
begeleiding van een OCMW, in voorkomend geval in overleg met het OCMW van de 
gemeente waar de betrokken woning gelegen is;  

- een CAW ten behoeve van een dakloze en een jongere die door het CAW wordt begeleid; 
- een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen ten behoeve van een persoon die 

zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding van die erkende dienst in het kader van de 
bijzondere jeugdbijstand;  

- een erkend initiatief beschut wonen, een project psychiatrische zorg in de thuissituatie of 
een ambulant intensief behandelteam ten behoeve van een persoon met een geestelijk 
gezondheidsprobleem .  

DE BEGELEIDINGSOVEREENKOMST 
In het belang van de kandidaat-huurder kan als voorwaarde voor een toewijzing, van de aanvrager 
geëist worden dat de aanvrager de nodige begeleidingsmaatregelen treft. De aanvrager kan hiervoor 
samenwerken met andere organisaties als hij (een deel van) de begeleidingsnood zelf niet kan 
invullen.  
Om ervoor te zorgen dat de begeleiding niet vrijblijvend is, dienen de begeleidende maatregelen in 
een overeenkomst tussen huurder en aanvrager opgenomen te worden. De verhuurder kan zelf de 
inhoud niet dicteren, maar wel met de aanvrager de nodige afspraken maken over de aard van de 
begeleiding. De verhuurder blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van de basisbegeleidingstaken.  
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Andere, meer specifieke en meer gespecialiseerde hulpverlening moet verstrekt worden door de 
welzijns- en of gezondheidssector.  
Uit de overeenkomst tussen huurder en begeleidende instantie moet blijken dat de 
begeleidingstermijn is afgebakend en dat de persoon binnen die termijn in staat kan geacht worden 
zelfstandig te wonen. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om die kandidaat-huurders te 
laten toewijzen van wie kan verwacht worden dat ze zichzelf kunnen handhaven binnen een context 
van zelfstandig wonen, te midden van andere huurders, en zich kan houden aan zijn 
huurdersverplichtingen.  
Als blijkt na afloop van die termijn dat er extra ondersteuning nodig is, wordt de 
begeleidingsovereenkomst verlengd. 
 
DE WEIGERINGSGRONDEN VAN DE VERHUURDER 
De verhuurder kan het verzoek van een erkende dienst alleen weigeren als: 

- de kandidaat-huurder de begeleidingsovereenkomst weigert te ondertekenen; 
- de aanvrager de begeleiding niet kan garanderen; 
- de verhuurder al 5% toewijzingen heeft gedaan via deze weg; 
- de kandidaat-huurder tot een gemeentelijke doelgroep behoort,  waarvoor een voorrang van 

minimaal 4% toewijzingen op jaarbasis is bepaald. 
 
Het percentage van 5% wordt berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van het aantal 
toewijzingen over de vijf voorgaande jaren. Met de toewijzingen in het kader van herhuisvesting 
omwille van renovatie wordt geen rekening gehouden. 

 
Het kan zijn dat de doelgroep reeds vervat zit in een gemeentelijk toewijzingsreglement. In dat geval 
wordt er reeds een aantal woningen toegewezen of voorbehouden voor deze doelgroep. Om een 
oververtegenwoordiging van deze doelgroep te voorkomen, kan de verhuurder beslissen om geen 
extra toewijzingen meer te doen via deze samenwerking als er in het gemeentelijk 
toewijzingsreglement reeds 4% toewijzingen op jaarbasis is bepaald. 

II.3.6.5 Het verzoek van de kandidaat-huurder om tijdelijk geen aanbod van een woning te 
krijgen 

Als de kandidaat-huurder daarvoor gegronde redenen kan aanvoeren die geen afbreuk doen aan zijn 
woonbehoeftigheid, kan hij de verhuurder verzoeken om hem een bepaalde tijd geen woning aan te 
bieden.  
Voorbeelden hiervan zijn detentie, hospitalisatie, pas een private overeenkomst afgesloten, …..  
Dat verzoek kan op ieder moment gedaan worden, ofwel naar aanleiding van een aanbod van een 
sociale huurwoning. De kandidaat-huurder kan op ieder moment vragen om terug in aanmerking te 
komen voor een sociale huurwoning.  
Als blijkt dat de verhuurder ingaat op verzoeken die onvoldoende gemotiveerd zijn, kan de 
toezichthouder beslissen dat gedurende maximaal een jaar elk verzoek aan hem wordt voorgelegd. 
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II.3.6.6 Het weigeren door de verhuurder van een toewijzing 

De verhuurder kan in bepaalde gevallen weigeren om een woning toe te wijzen aan een kandidaat-
huurder die batig gerangschikt staat.  
 
In de eerste plaats moet de verhuurder overwegen of aan de kandidaat-huurder begeleidende 
maatregelen zullen opgelegd worden i.p.v. een toewijzing te weigeren.  
In dat geval sluit een welzijns- of gezondheidsvoorziening een begeleidingsovereenkomst met de 
kandidaat-huurder. 
De verhuurder heeft dan immers de mogelijkheid om de betrokkene op te zeggen als de 
begeleidingsovereenkomst niet wordt nageleefd. 
Het behoud van de sociale huurwoning wordt op die manier de verantwoordelijkheid van de 
betrokkene. 
 
De kandidaat-huurder kan een verhaal indienen als hem een toewijzing wordt geweigerd. De 
verhuurder is op straffe van nietigheid verplicht om binnen de veertien dagen na de beslissing de 
gemotiveerde weigering aan de kandidaat-huurder te bezorgen, met vermelding van het 
verhaalrecht. 
 
De redenen van weigering van toewijzing zijn de volgende: 
 
OP BASIS VAN EEN TEKORTKOMING M.B.T. DE HUURDERSVERPLICHTINGEN 
Als de kandidaat-huurder eerder bij de verhuurder huurder was, kan de toewijzing geweigerd 
worden als de verhuurder de huurovereenkomst heeft moeten beëindigen op basis van ernstige of 
blijvende tekortkomingen aan de huurdersverplichtingen. 
 
De toewijzing kan ook geweigerd worden als de kandidaat-huurder de woning van de verhuurder 
bewoont of heeft verlaten voor zover wordt aangetoond dat hij ernstig of blijvend zijn verplichtingen 
niet nagekomen is, zonder dat de verhuurder het initiatief heeft genomen om de huurovereenkomst 
te beëindigen. 
 
De verhuurder dient zijn beslissing te motiveren. 
Alle vormen van domiciliefraude vallen hieronder. 
 
OP BASIS VAN OPENSTAANDE SCHULDEN BIJ DE VERHUURDER 
Als de huurovereenkomst werd beëindigd wegens wanbetaling aan de verhuurder, kan de 
verhuurder de toewijzing van een woning weigeren als de kandidaat-huurder op het ogenblik van de 
toewijzing de schulden nog niet heeft afgelost.  
 
Als de kandidaat-huurder echter in budgetbegeleiding of budgetbeheer is bij een OCMW of een 
andere door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling voor schuldbemiddeling, kan de sociale 
verhuurder de toewijzing slechts weigeren, als op het ogenblik van de toewijzing minder dan 75% 
van de schulden zijn afgelost.  
 
Als de kandidaat-huurder toegelaten is tot een collectieve schuldenregeling en er is een minnelijke of 
gerechtelijke aanzuiveringsregeling opgesteld, kan de verhuurder de toewijzing niet weigeren.  
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OP BASIS VAN DE LEEFBAARHEID 
In uitzonderlijke gevallen wordt de toewijzing geweigerd als de toewijzing aantoonbaar een ernstige 
bedreiging vormt voor de fysische of psychische integriteit van de bewoners.  
In de motivatie moet uitdrukkelijk vermeld worden waarom een proefperiode niet volstaat voor de 
kandidaat-huurder.  
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DEEL III – HUURDERS 

In dit deel wordt er een bondig overzicht gegeven van de specifieke toepassingen die Woonpunt 
Schelde-Rupel toepast in uitvoering van het ‘Kaderbesluit Sociale Huur’ met betrekking tot de 
huurders. 
 
Het overzicht zoals hierna weergegeven, is louter en alleen voor het informatieve doel van de 
huurder, zonder dat in de feitelijke bewoordingen ervan rechtsgrond kan worden gevonden; noch 
ten voordele, noch ten nadele. 
Bij deze verwijst Woonpunt Schelde-Rupel dan ook naar de integrale tekst van het ‘Kaderbesluit 
Sociale Huur’. 

III.1 Huurder versus bijwoner 

De huurder is de persoon die zich bij de inschrijving voor de sociale huurwoning heeft opgegeven als 
referentiehuurder; 
én de echtgenoot, de wettelijke samenwoner of de feitelijke partner van de referentiehuurder, deze 
laatste persoon woont in de sociale huurwoning van bij de start van de huurovereenkomst; 
én zijn/haar feitelijke partner mits hij bij aanvang van de huurovereenkomst de sociale woning 
bewoont of minstens 1 jaar duurzaam samenwoont in de sociale huurwoning en voldoet aan de 
toelatingsvoorwaarden. 
 
Bijwoners zijn alle andere personen die samen met de referentiehuurder in de sociale woning 
wonen. 
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III.2 De huurovereenkomst 

Een huurovereenkomst in het kader van een sociale verhuring kan niet gezien worden als een 
huurovereenkomst zoals ze bestaat in de private huursector. 
De sociale huurder is in de eerste plaats een gebruiker van een openbare dienst, wiens rechten en 
plichten éénzijdig worden tot stand gebracht door de overheid. 
Als de regelgeving wijzigt, heeft dat ook directe gevolgen voor de reeds gesloten 
huurovereenkomsten. 
 
Er zijn verschillende soorten van huurovereenkomsten. 
Een huurovereenkomst die gesloten werd vanaf 01/03/2017 zal in principe een duur van 9 jaar 
hebben, desgevallend verlengbaar met opeenvolgende periodes van 3 jaar. 
 
Na 9 jaar bekijkt Woonpunt Schelde-Rupel of een huurder aan 2 voorwaarden voldoet: 
- de inkomensvoorwaarde -> het inkomen mag niet te hoog zijn; 
- de voorwaarde inzake bezetting -> de woning mag niet onderbezet (= te groot) zijn. 
Anders kan Woonpunt Schelde-Rupel de huurovereenkomst stopzetten. 
 
Huurders die een huurovereenkomst hebben ondertekend vóór 01/03/2017 behouden hun 
huurovereenkomst van onbepaalde duur.    
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III.3 De huurwaarborg 

De huurder moet bij de toewijzing van de sociale huurwoning een waarborg ter nakoming van zijn 
verbintenissen stellen. De opbrengst van de waarborg is bestemd voor de huurder.  
De basis voor de berekening van de waarborgsom is steeds de basishuurprijs. 

III.3.1 De waarborgregeling ‘in handen van de verhuurder’ 

Woonpunt Schelde-Rupel beslist dat de waarborg in zijn handen wordt gestort en niet wordt 
geplaatst op een geïndividualiseerde geblokkeerde rekening op naam van de huurder. In dat geval 
bedraagt de waarborg maximaal tweemaal de basishuurprijs, met een begrenzing op 1.001 euro in 
2020.  
 
De waarborg wordt verhoogd met de in de loop van de huurovereenkomst gekapitaliseerde 
interesten tegen een interestvoet die minimaal gelijk is aan de creditrentevoet op overschotten op 
de rekening courant lange termijn van de VMSW.  
 
De verhuurder bezorgt jaarlijks een overzicht van de door de huurder gestelde waarborg, verhoogd 
met de gekapitaliseerde intresten.  

III.3.2 De gespreide betaling van de waarborgsom 

De huurder heeft echter het recht om de waarborg in schijven te betalen. De afbetalingstermijn 
bedraagt maximaal 18 maanden. De eerste betaling om de waarborg samen te stellen, is gelijk aan 
het bedrag dat overeenkomt met de reële huurprijs. Er wordt een kleine administratieve vergoeding 
gevraagd van de huurder (€ 13 in 2020).  

Het saldo van de waarborg, verhoogd met de administratieve vergoeding, moet in de 18 
daaropvolgende maanden met gelijke bedragen aan de verhuurder worden betaald, tegelijkertijd 
met de betaling van de huurprijs en de huurlasten.  
De huurder kan het saldo of de administratieve vergoeding ook vervroegd betalen. 

Als de maandelijkse betaling ontoereikend is om zowel de schijf van de waarborg als de huurprijs en 
huurlasten te betalen, zal de betaling eerst worden toegerekend aan de schijf voor de samenstelling 
van de waarborg en vervolgens aan de huurprijs en huurlasten.  
De betalingen voor de samenstelling van de waarborg brengen interesten op voor de huurder, die 
minimaal gelijk zijn aan de creditrentevoet van de VMSW.  
Het betalingsplan moet worden toegevoegd als bijlage bij de huurovereenkomst, dat de huurder 
voor kennisname ondertekent.  

III.3.3 De tussenkomst van het ocmw 

De waarborg kan worden vervangen door een schriftelijke garantie van het bevoegde OCMW in 
afwachting van een eenmalige doorstorting door het OCMW van het volledige bedrag, binnen 18 
maanden na de ondertekening van de overeenkomst of door een schriftelijke borgstelling van het 
bevoegde OCMW.  
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III.3.4 De afrekening van de waarborg 

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 vooraf 
betaalde 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. 

III.4 De plaatsbeschrijving 

Er moet een tegensprekelijke plaatsbeschrijving worden opgemaakt door de verhuurder of een door 
hem aangestelde onafhankelijke deskundige bij aanvang en bij beëindiging van de 
huurovereenkomst. Dit moet voor de ingenottreding of uiterlijk binnen een maand na de aanvang 
van de huurovereenkomst, en uiterlijk binnen de maand na de beëindiging van de 
huurovereenkomst. De plaatsbeschrijving wordt bij de huurovereenkomst gevoegd en dient tevens 
geregistreerd te worden.  
 
Op het einde van de huurovereenkomst is de huurder ertoe gehouden, de woning achter te laten in 
de staat, zoals beschreven in de plaatsbeschrijving die werd opgemaakt bij de aanvang van de 
overeenkomst, met uitzondering van de schade die ontstaan is door overmacht, slijtage en 
ouderdom.  
 
Als de huurder en verhuurder overeenstemming bereiken over de plaatsbeschrijving betaalt de 
huurder maximaal de helft van de kosten van de plaatsbeschrijving. Om de betaalbaarheid voor de 
huurder te garanderen en als stimulans om de kosten voor de opmaak van de plaatsbeschrijving zo 
laag mogelijk te houden, wordt het bedrag dat de huurder dient te betalen, geplafonneerd tot 34 
euro in 2020. 

III.5 De beëindiging van de huurovereenkomst 

III.5.1 De beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder 

III.5.1.1 Opzegging door de huurder 

Elke huurder kan de huurovereenkomst op ieder moment opzeggen met een aangetekende brief. De 
opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. De maand volgend op de melding dat de 
huurder de woning heeft verlaten is hij niet langer gebonden door de huurdersverplichtingen en 
wordt de huurprijs herzien voor de resterende huurder. Zolang er nog een andere huurder blijft 
wonen, is er geen opzeggingstermijn.  
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Enkel voor de laatst overblijvende huurder geldt een opzeggingstermijn van drie maanden, tenzij hij 
opgenomen wordt in een woonzorgcentrum of hij maakt gebruik van woonondersteuning bij een 
aanbieder van niet rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning. Dan geldt er een 
opzeggingstermijn van één maand. 

III.5.1.2 Ontbinding van rechtswege 

In de volgende gevallen wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden:  
- als de laatste huurder overlijdt;  
- ten aanzien van de huurder die de sociale woning niet langer als hoofdverblijfplaats betrekt, 

zonder opzeg te hebben gegeven, als er nog een andere huurder overblijft;  
- als de laatste huurder, samen met zijn gezinsleden, verhuist naar een andere sociale 

huurwoning van dezelfde verhuurder en hiervoor een nieuwe huurovereenkomst sluit.  

III.5.2 De beëindiging van de huurovereenkomst door de verhuurder 

III.5.2.1 Voor wie geldt de opzeg? 

De opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder geldt voor alle huurders van de woning. 
De opzeggingstermijn vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de 
verhuurder met een aangetekende brief de opzegging aan de huurder heeft gegeven. 

III.5.2.2 Wanneer kan de verhuurder opzeggen? 

De verhuurder kan de huurovereenkomst enkel in de hierna vermelde gevallen opzeggen: 
- de huurder voldoet niet langer aan de onroerende bezitsvoorwaarde; 
- bij een ernstige of blijvende tekortkoming van de huurder met betrekking tot zijn 

verplichtingen; 
- bij fraude; 
- bij tijdelijke huurovereenkomsten – niet meer voldoen aan de inkomensvoorwaarde; 
- bij tijdelijke huurovereenkomsten – onderbezetting. 

III.5.2.3 OCMW-bemiddeling 

De verhuurder is verplicht het OCMW vooraf te verwittigen als hij de huurovereenkomst wil 
opzeggen wegens een ernstige of blijvende tekortkoming aan de huurdersverplichtingen zodat het 
OCMW op de meest aangewezen wijze en binnen haar wettelijke opdracht hulp kan aanbieden. 
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DEEL IIII – VERHAAL EN BEROEPSCHRIFT BIJ TOEZICHTHOUDER 

IIII.1 Verhaal 

Vanaf 1 januari 2020 kan iedereen die zich wenst in te schrijven of de kandidaat-huurder die zich 
benadeeld acht door een beslissing van de verhuurder, met een aangetekende en gemotiveerde brief 
verhaal instellen bij de toezichthouder.  

In het geval de verhuurder geen formele beslissing neemt binnen een termijn van twee maanden na 
het verzoek tot inschrijving of een versnelde toewijzing, kan de benadeelde eveneens verhaal 
instellen via een aangetekende en gemotiveerde brief.  

IIII.2 Beroepschrift bij toezichthouder 

De huurder kan een beroepschrift indienen bij de toezichthouder als de sociale verhuurder, met 
uitzondering van een SVK, niet ingaat op het verzoek om de opzegging van zijn huurovereenkomst in 
te trekken. Dit beroep is alleen mogelijk in het geval het gaat om een huurovereenkomst van 
bepaalde duur (negen jaar) die niet wordt verlengd omwille van het niet meer voldoen aan de 
inkomensvoorwaarden of de bezettingsgraad van de woning. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens Woonpunt Schelde-Rupel, 
 
 
C. Cuypers   W. Cuyckens  C. Dobbeleir 
directeur   voorzitter  voorzitter 
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DEEL IV – BIJLAGEN 

IV.1 Bijlage 1 – Rationele bezetting Schelle 

DEFINITIE :  
Rationele bezetting wordt gedefinieerd als de passende bezetting van een woning, waarbij rekening 
wordt gehouden met het aantal personen en de fysieke toestand van deze personen. 
 
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 de leeftijd van vijfentwintig jaar niet hebben bereikt en zolang 
hun deeltijdse verblijf in de woning blijft voortduren. De kandidaat-huurder kan schriftelijk verzaken 
aan de toepassing van dit recht. Hij kan de verzaking aan dit recht op elk ogenblik herroepen. 
 
Als de gezinshereniging, vermeld in artikel 9, eerste lid, 6°, nog niet heeft plaatsgevonden op het 
ogenblik dat een woning die aangepast is aan die gezinshereniging, zou kunnen worden toegewezen, 
wordt aan de kandidaat-huurder een woning die aan zijn huidige gezinssamenstelling en fysieke 
toestand aangepast is, toegewezen met inachtneming van de voorrangsregels vermeld in artikel 19. 
 
Bij de inschrijving verneemt de kandidaat welke woningtypes aangepast zijn aan zijn/haar 
gezinssituatie. Als een kandidaat wil ingeschreven worden voor een groter woning, dan zal hij/zij pas 
in aanmerking komen bij uitputting van de kandidaten met aangepaste bezetting. 
 
De specifieke, aangepaste woningen voor rolstoelgebruikers worden bij voorrang toegewezen aan de 
kandidaat die zelf deze handicap heeft of een kandidaat met een gezinslid dat deze handicap heeft. 
Indien er geen kandidaten meer zijn die aan deze voorwaarde worden deze woningen toegewezen 
aan kandidaat-huurders met een minimum leeftijd van 65 jaar met een functionele beperking qua 
mobiliteit. 
 
Doelgroep personen met een ernstige mobiliteitsbeperking. 
De kandidaat-huurder zit niet in een rolstoel maar heeft slechts een heel beperkte stapfunctie. Voor 
te leggen attest :  

- attest FOD van minstens 50 % blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen 
- attest behandelende geneesheer-specialist dat verklaart dat de kandidaat-huurder 
of een gezinslid een “blijvende en ernstige mobiliteitsbeperking door functionele 
handicap aan de onderste ledematen heeft die overeenkomt met een blijvende 
invaliditeit van minstens 50 %”. Indien dit attest wordt ingediend, moet het 
toewijzingsvoorstel ondersteund worden met een sociaal verslag. 

 
Deze kandidaat-huurders worden ingeschoven in de chronologische lijst van 65+ en de toewijs 
gebeurt volgens de regels van het standaardluik. Zij komen enkel in aanmerking voor gelijkvloerse 
appartementen.  
 
Afwijkingen op deze rationele bezetting kunnen mits uitdrukkelijke verantwoording worden 
toegestaan door de Raad van Bestuur. 
 
Elke woning die niet rationeel bezet wordt, wordt beschouwd als zijnde onaangepast aan de 
gezinssituatie van de huurder of kandidaat-huurder. 
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RATIONELE BEZETTING :    

Studio : alleenstaande. Eventueel kan partner komen bijwonen 
 
Appartement 1 slaapkamer : Alleenstaande of koppel 
 
Appartement 2 slaapkamers :   1 of 2 personen 
 
Appartement 3 slaapkamers :  2 of 3 personen 
 
Woning 2 slaapkamers :  

- 2 personen of koppel 
- Alleenstaande met 1 gedomicilieerd kind  
- Koppel met 1 gedomicilieerd kind 
- 2 volwassenen zonder partnerrelatie 

 
Woning 3 slaapkamers 
(bouwjaar voor 1990)  
 

- Alleenstaande met minimum 1 gedomicilieerd kind  
- Koppel met minimum 1 gedomicilieerd kind 
- Driegeneratiegezin 

 
Woning 3 slaapkamers 
(bouwjaar na 1990) 
 

- Alleenstaande met minimum 2 gedomicilieerde kinderen  
- Koppel met minimum 2 gedomicilieerde kinderen 
- Driegeneratiegezin 

 
Woning  4 slaapkamers 
(bouwjaar voor 1990) 
 

- Alleenstaande met minimum 2 gedomicilieerde kinderen 
- Koppel met minimum 2 gedomicilieerde kinderen 
- Driegeneratiegezin 

 
Woning 4 slaapkamers 
(bouwjaar na 1990)  
 

- Alleenstaande met minimum 3 gedomicilieerde kinderen 
- Koppel met minimum 3 gedomicilieerde kinderen 
- Driegeneratiegezin 
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IV.2 Bijlage 2 – Rationele bezetting Zwijndrecht 

Volgens art. 18 KSH: Rationele bezetting van de woning 
 
Zwijndrecht 

P. Coplaan:  
18 woningen met 2 slaapkamers    

→  woning met 2 slaapkamers 
 aan gezinnen met 1 inwonende persoon 
 
Heidestraat/V.Heirweghstraat:  
1 woning met 1 slaapkamer 
5 woningen met 2 slaapkamers 
1 woning met 3 slaapkamers 

→  woning met 1 slaapkamer 
 aan gezinnen zonder inwonende persoon 

→ woning met 2 slaapkamers 
 aan gezinnen met 1 inwonende persoon 

→  woning met 3 slaapkamers 
    aan gezinnen met 2 inwonende personen 
 
Wijk Laarkouter:  
2 woningen met 2 slaapkamers 
51 woningen met 3 slaapkamers 
1 woning met 4 slaapkamers 
8 duplexen met 1 slaapkamer 

→ woning met 2 slaapkamers 
 aan gezinnen met 1 inwonende persoon 

→ woning met 3 slaapkamers 
 aan gezinnen met 2 of 3 inwonende personen 

→ woning met 4 slaapkamers 
 aan gezinnen met 3 of 4 inwonende personen 

→ duplex met 1 slaapkamer (gelijkvloers of  1e verdieping) 
 aan gezinnen zonder inwonende personen 
 
Wijk Nieuwland (fase 1 + 2 + 3):  
8 woningen met 2 slaapkamers 
118 woningen met 3 slaapkamers 
20 woningen met 4 slaapkamers  

→ woningen met 2 slaapkamers 
 aan gezinnen zonder inwonende persoon  

→ woning met 3 slaapkamers 
 aan gezinnen met 2 of 3 inwonende personen 

→ woning met 4 slaapkamers 
 aan gezinnen met 3 of 4 inwonende personen  
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Wijk Nieuwland (fase 4 + 5):  
30 appartementen met 2 slaapkamers 
7 woningen met 2 slaapkamers 

→  appartement met 2 slaapkamers 
 aan gezinnen met 1 of zonder inwonende personen 

→  woning met 2 slaapkamers 
 aan gezinnen met 1 of zonder inwonende personen 
 
Dorp Oost 6:  
3 appartementen gelijkvloers met 1 slaapkamer  
4 appartementen 1ste verdieping met 1 slaapkamer 
4 appartementen 2de verdieping met 2 slaapkamers 

→ appartement gelijkvloers met 1 slaapkamer 
 aan gezinnen zonder inwonende personen  
 De huurder of een van zijn gezinsleden moet volgende fysieke handicap of beperking hebben: 

een blijvende beperking van de onderste ledematen. Deze beperking moet aangetoond worden 
d.m.v. attest FOD Sociale Zekerheid, attest geneesheer, attest ziekenfonds waaruit blijkt dat KH 
of gezinslid een blijvende invaliditeit of beperking van 50% aan de onderste ledematen heeft of 
een beperkte stapfunctie in combinatie met een hulpmiddel.  Bv. rolstoel-gebonden, 
verplaatsen met behulp van looprek, …. 

→ appartement op de 1ste verdieping met 1 slaapkamer 
 aan gezinnen zonder inwonende personen 

→ appartement met 2 slaapkamers (op de 2de verdieping) 
 aan gezinnen met 1 inwonende persoon 
 
Suikerdijkstraat/Polderstraat:  
10 appartementen met 1 slaapkamer (type 1/2) 
5 appartementen met 2 slaapkamers (type 2/3) 

→ appartementen met 1 slaapkamer  
   (gelijkvloers of 1ste of 2de verdieping) 
    aan gezinnen zonder inwonende personen; 

→  appartement met 2 slaapkamers 
   (gelijkvloers of 1ste of 2de verdieping) 
    aan gezinnen met 1 inwonende persoon 
 
Houtmere 1 t.e.m. 26: 
26 bejaardenwoningen met 1 slaapkamer 

→ woningen met 1 slaapkamer  
 aan gezinnen zonder inwonende persoon 

→ verhuring volgens lokaal toewijzingsreglement (zie bijlage 1), 
 overeenkomstig art. 26 BVR dd. 12/10/2007, 
 goedgekeurd door Vlaams minister Pascal Smet op 24/07/2012 

met referte WB701-3-090 i.o. van Vlaams minister  
F. Van den Bossche 

→ toewijzing aan de doelgroep “ouderen”: 
- ouderen: personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het     
  dat 1 van beide partners 65 jaar of ouder is); 

 - volgens het volgende cascadesysteem: eerst voorrang voor personen vanaf 75 jaar, 
   dan voorrang voor personen vanaf 70 jaar en dan personen vanaf 65 jaar. 
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Laarstraat 15:  
11 appartementen met 1 slaapkamer (type 1/2) 
6 appartementen met 2 slaapkamers (type 2/3) 

→ 5 appartementen met 1 slaapkamer (gelijkvloers) 
    aan gezinnen zonder inwonende personen 
 De huurder of een van zijn gezinsleden moet volgende fysieke handicap of beperking hebben: 
 een blijvende beperking van de onderste ledematen. 

Deze beperking moet aangetoond worden d.m.v. attest FOD Sociale Zekerheid, attest 
geneesheer, attest ziekenfonds waaruit blijkt dat KH of gezinslid een blijvende invaliditeit of 
beperking van 50% aan de onderste ledematen heeft of een beperkte stapfunctie in combinatie 
met een hulpmiddel. Bv. rolstoel-gebonden, verplaatsen met behulp van looprek, …. 

→  6 appartementen met 1 slaapkamer (1ste verdieping) 
    aan gezinnen zonder inwonende persoon 

→  6 appartementen met 2 slaapkamers (2de verdieping) 
    aan gezinnen met 1 inwonende persoon 
 
Statiestraat 69: 
2 appartementen met 1 slaapkamer (type 1/2) 

→  2 appartementen met 1 slaapkamer (1ste en 2de verdieping) 
    aan gezinnen zonder inwonende persoon  
 
Dorp West 77: 
5 appartementen met 1 slaapkamer (type 1/2) 

→  2 appartementen met 1 slaapkamer (gelijkvloers, 1ste en 2de verdieping) 
    aan gezinnen zonder inwonende persoon  
 
 
Wijk Nieuwland (fase 4 + 5) - ADL-cluster:  
- 10 ADL-woningen met 2 slaapkamers 
-  2 ADL-woningen met 3 slaapkamers 
DOELGROEP: 
- voor de 10 woningen met 2 slaapkamers:  
Deze worden toegekend aan gezinnen zonder of met één kind/inwonende persoon.  
- voor de 2 woningen met 3 slaapkamers: 
Deze worden toegekend aan gezinnen met 2 of 3 inwonende kinderen/personen.  
Bij gebrek hieraan kunnen zij ook toegekend worden aan: 
een gemeenschap van cliënten (wanneer daar kandidaten voor zijn):  
de woning wordt toegewezen aan 2 of 3 cliënten die de wens hebben samen te wonen.  
Eén cliënt is referentiehuurder, de andere(n) bijwoners.  
      
Bijkomende voorwaarde voor de verhuur van een woning met drie slaapkamers aan meerdere 
personen met een beperking:  
1) zolang er geen oplossingen uitgewerkt zijn door de Vlaamse overheid om het huren door 
meerdere personen met een beperking mogelijk te maken, doet Zewopa een sluitend  
voorstel aan Woonpunt Schelde-Rupel tot oplossing voor de cliënten in geval van stopzetting van het 
gemeenschapswonen.  Zewopa legt hierover een ondertekende overeenkomst met alle partijen voor.   
Zewopa geeft aan cliënten die samenwonen garanties dat wanneer er iets misloopt in het 
samenwonen, Zewopa een woning in de buurt of in een ander project ter beschikking zal stellen van 
de cliënt.  
Deze garantie wordt mee opgenomen in de overeenkomst tussen Zewopa en alle cliënten die zullen 
samenwonen in het project.     
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Indien er geen kandidaten zijn, zoals hierboven vermeld, kan in uitzonderlijke omstandigheden ook 
worden verhuurd aan gezinnen zonder of met één kind/inwonende persoon.  
 
TOEWIJZINGREGELS ADL: 
- de bepalingen uit de Vlaamse Wooncode en Kaderbesluit Sociale Huur zijn hier van toepassing. 
Burcht 
 
P. Leopoldstraat 9 – 11 – 13:  
20 appartementen gelijkvloers/verdieping met 1 slaapkamer 
 3 appartementen gelijkvloers/verdieping met 2 slaapkamers 

→  appartement met 1 slaapkamer 
 aan gezinnen zonder inwonende personen 

→  appartement met 2 slaapkamers 
 aan gezinnen met 1 of zonder inwonende personen 
 
Antwerpsesteenweg 208 – 214 – 218 – 224 - 236:  
16 appartementen met 1 slaapkamer 
1 appartement gelijkvloers met 2 slaapkamers 
2 appartementen met 2 slaapkamers 

→ appartement met 1 slaapkamer (gelijkvloers of verdieping) 
 aan gezinnen zonder inwonende personen 

→ appartement gelijkvloers met 2 slaapkamers  
 aan gezinnen met 1 inwonende persoon 

→ appartement met 2 slaapkamers 
 aan gezinnen met 1 inwonende persoon 
 
Antwerpsesteenweg 228 – 232/234: 
3 gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer 
1 appartement met 2 slaapkamers 
3 appartementen verdieping met 1 slaapkamer 

→ appartement gelijkvloers met 1 slaapkamer 
 aan gezinnen zonder inwonende persoon 

→ appartement verdieping met 1 slaapkamer 
 aan gezinnen zonder inwonende persoon 

→ appartement met 2 slaapkamers 
 aan gezinnen met 1 inwonende persoon 
 
Veldwijk (fase 1 + 2):  
28 woningen met 1 slaapkamer 
19 woningen met 2 slaapkamers 
48 woningen met 3 slaapkamers 

→ woning met 1 slaapkamer 
 aan gezinnen zonder inwonende persoon 

→ woning met 2 slaapkamers 
 aan gezinnen met 1 inwonende persoon 

→ woning met 3 slaapkamers 
 aan gezinnen met 2 of 3 inwonende personen 
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Wilgenlaan 21 t.e.m. 31 – Wilgenlaan 48 t.e.m. 64: 
5 bejaardenwoningen met 2 slaapkamers 
5 duplexen gelijkvloers met 1 slaapkamer 
5 duplexen met 2 slaapkamers 

→ woning met 2 slaapkamers (waarvan 1 op het gelijkvloers) 
 aan gezinnen met 1 of zonder inwonende persoon 
 De huurder of een van zijn gezinsleden moet volgende fysieke handicap of beperking hebben: 
 een blijvende beperking van de onderste ledematen. 

Deze beperking moet aangetoond worden d.m.v. attest FOD Sociale Zekerheid, attest 
geneesheer, attest ziekenfonds waaruit blijkt dat KH of gezinslid een blijvende invaliditeit of 
beperking van 50% aan de onderste ledematen heeft of een beperkte stapfunctie in combinatie 
met een hulpmiddel. Bv. rolstoel-gebonden, verplaatsen met behulp van looprek, …. 

→ duplex gelijkvloers met 1 slaapkamer  
 aan gezinnen zonder inwonende personen 
 De huurder of een van zijn gezinsleden moet volgende fysieke handicap of beperking hebben: 
 een blijvende beperking van de onderste ledematen. 

Deze beperking moet aangetoond worden d.m.v. attest FOD Sociale Zekerheid, attest 
geneesheer, attest ziekenfonds waaruit blijkt dat KH of gezinslid een blijvende invaliditeit of 
beperking van 50% aan de onderste ledematen heeft of een beperkte stapfunctie in combinatie 
met een hulpmiddel. Bv. rolstoel-gebonden, verplaatsen met behulp van looprek, …. 

→ duplex 1e verdieping met 2 slaapkamers 
 aan gezinnen met 1 inwonende persoon 
 
Seefhoeklaan 2 – 4 – 6 - 8:  
12 appartementen met 1 slaapkamer 
10 appartementen met 2 slaapkamers 

→ appartement met 1 slaapkamer 
 aan gezinnen zonder inwonende personen 

→ appartement met 2 slaapkamers 
 aan gezinnen met 1 inwonende persoon 
 
Kerkstraat 63 t.e.m. 81:  
4 appartementen gelijkvloers met 1 slaapkamer 
1 appartement gelijkvloers met 2 slaapkamers 
11 appartementen met 2 slaapkamers 

→ appartement gelijkvloers met 1 slaapkamer 
 aan gezinnen zonder inwonende personen  
 De huurder of een van zijn gezinsleden moet volgende fysieke handicap of beperking hebben: 
 een blijvende beperking van de onderste ledematen. 

Deze beperking moet aangetoond worden d.m.v. attest FOD Sociale Zekerheid, attest 
geneesheer, attest ziekenfonds waaruit blijkt dat KH of gezinslid een blijvende invaliditeit of 
beperking van 50% aan de onderste ledematen heeft of een beperkte stapfunctie in 
 combinatie met een hulpmiddel. Bv. rolstoel-gebonden, verplaatsen met behulp van looprek, 
…. 

→ appartement gelijkvloers met 2 slaapkamers  
 aan gezinnen zonder inwonende personen 

→ appartement met 2 slaapkamers 
 aan gezinnen met 1 inwonende persoon 
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Mouterij:  
13 appartementen met 2 slaapkamers 
3 appartementen met 1 slaapkamer 
3 woningen met 2 slaapkamers 

→ appartement met 2 slaapkamers (gelijkvloers of verdieping) 
 aan gezinnen met 1 inwonende persoon 

→ appartement met 1 slaapkamer (gelijkvloers of verdieping) 
 aan gezinnen zonder inwonende personen 

→ woning met 2 slaapkamers  
 aan gezinnen zonder inwonende personen 
 
Heirbaan 169:  
1 appartement gelijkvloers met 1 slaapkamer 
1 appartement gelijkvloers met 2 slaapkamers 
4 appartementen verdieping met 1 slaapkamer 
1 studio (verdieping)  

→ appartement (gelijkvloers + verdieping) met 1 slaapkamer 
 aan gezinnen zonder inwonende persoon 

→ appartement gelijkvloers met 2 slaapkamers 
 aan gezinnen met 1 inwonende persoon 

→ studio (verdieping)  
 aan een alleenstaande persoon 
 
Kerkstraat 53:  
5 appartementen met 1 slaapkamer (type 1/2) 
3 appartementen met 2 slaapkamers (type 2/3) 

→ appartementen met 1 slaapkamer 
 (gelijkvloers of 1ste of 2de verdieping) 
 aan gezinnen zonder inwonende personen 

→ appartement met 2 slaapkamers 
 (gelijkvloers of 1ste verdieping) 
 aan gezinnen met 1 inwonende persoon 
 
J. Tulpinckstraat 1-13:  
7 woningen met 2 slaapkamers (type 2/3) 

→ woningen met 2 slaapkamers 
 aan gezinnen met 1 inwonende persoon 
 
J. Tulpinckstraat 2:  
2 appartementen met 1 slaapkamer (type 1/2) 
3 appartementen met 2 slaapkamers (type 2/3) 

→ appartementen met 1 slaapkamer 
 (2de verdieping, met binnentrap) 
 aan gezinnen zonder inwonende personen 

→ appartementen met 2 slaapkamers 
 (2 op het gelijkvloers, waarvan 1 met binnentrap en 1 op de 1ste verdieping) 
 aan gezinnen met 1 inwonende persoon 
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P. Van Goethemstraat:  
39 appartementen met 2 slaapkamers (type 2/3) 

→  appartementen met 2 slaapkamers (gelijkvloers) 
   aan gezinnen zonder of met 1 inwonende persoon 
 De huurder of een van zijn gezinsleden moet volgende fysieke handicap of beperking hebben: 
 een blijvende beperking van de onderste ledematen. 

Deze beperking moet aangetoond worden d.m.v. attest FOD Sociale Zekerheid, attest 
geneesheer, attest ziekenfonds waaruit blijkt dat KH of gezinslid een blijvende invaliditeit of 
beperking van 50% aan de onderste ledematen heeft of een beperkte stapfunctie in combinatie 
met een hulpmiddel. Bv. rolstoel-gebonden, verplaatsen met behulp van looprek, …. 

→  appartementen met 2 slaapkamers (1ste, 2de en 3de verdieping) 
 aan gezinnen zonder of met 1 inwonende persoon    
 
 
 
Legende: 
Gezin = éénoudergezin (1 persoon) of koppel (2 personen). 
Inwonende persoon = kind of andere (vader, moeder, zus, broer, geen verwant,…). 

  



38 
 

IV.3 Bijlage 3 – Lokaal toewijzingsreglement Schelle 
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IV.4 Bijlage 4 – Lokaal toewijzingsreglement Zwijndrecht 
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IV.5 Bijlage 5 – Samenwerkingsovereenkomst tussen SBS en Pegode 
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IV.6 Bijlage 6 – Kosten en lasten (bijlage III KSH) 

Kosten en lasten ten laste van de huurder en de verhuurder 

 

Artikel 1. § 1. De kosten en lasten welke ten laste van de huurder vallen, zijn deze verbonden aan het 

gebruik, het genot en de bewoning, meer bepaald: 

1° de kosten verbonden aan het individuele verbruik van water, gas, stookolie, elektriciteit en andere 

energie, met inbegrip van de kosten betreffende de huur, het onderhoud en de opname van de 

individuele tellers of meettoestellen; 

2° de kosten verbonden aan het verbruik van water, gas, stookolie, elektriciteit en andere energie in de 

gemeenschappelijke delen en het gebruik van de liften; 

3° de kosten verbonden aan: 

a) het normaal onderhoud en het schoonmaken van de gemene delen en de groenruimten, met inbegrip 

van de werkingskosten van de verhuurder betreffende de organisatie ervan en de kost van kuismateriaal; 

b) het ophalen en verwerken van huisvuil en het reinigen van vuilnislokalen- en containers; 

c) het reinigen en ontstoppen van septische putten, controleputten, afvoerleidingen en rioleringen; 

d) ongediertebestrijding en het ontsmetten van lokalen; 

e) het normaal onderhoud en de controle van liften, centrale verwarmingsinstallaties met inbegrip van 

het reinigen van schouwen, ventilatiesystemen, regenwaterinstallaties, drukopvoerinstallaties, 

geautomatiseerde systemen van toegang, warmwatertoestellen, zonne-energiesystemen en 

branddetectie-, brandbestrijdings- en beveiligingssystemen; 

4° de door de verhuurder aan de conciërge of huisbewaarder betaalde bezoldiging en sociale bijdragen, 

met inbegrip van de voordelen van alle aard; 

5° de premiekost van de clausule afstand van verhaal op de huurder en het uitbreiden van het verhaal van 

derden ten voordele van de huurders in de omnium brandverzekering die door de verhuurder werd 

afgesloten, evenals de werkingskosten van de verhuurder betreffende het behandelen van 

schadedossiers; 

6° de kosten verbonden aan de huur, de aansluiting en het gewone onderhoud van de collectieve schotel- 

televisie- of radio-antenne; 

7° de belastingen, heffingen en retributies verbonden aan het genot of het gebruik van de woning, zoals 

de milieuheffing op waterverbruik, de bijdrage voor groene stroom en de huisvuilbelasting; 

8° elke andere kost en last verbonden aan het gebruik en genot van de woning die het gevolg is van 

nieuwe technologische ontwikkelingen waarmee op het ogenblik van het in werking treden van dit besluit 

geen rekening kon worden gehouden. 

 

De werkingskosten van de verhuurder voor het behandelen van de verhuisaanvragen van de huurder die 

niet vallen onder de toepassing van artikel 19, eerste lid, artikel 37bis, of artikel 37ter van het besluit van 

de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering 

van titel VII van de Vlaamse Wooncode, vallen ten laste van de huurder. 
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§ 2. De kosten en lasten welke ten laste van de verhuurder vallen, zijn deze verbonden aan de eigendom 

van de woning, zoals: 

1° de kosten verbonden aan het berekenen en opvolgen van de maandelijkse voorafbetalingen en de 

jaarlijkse afrekening betreffende de kosten en lasten uit art. 1, § 1; 

2° de kosten verbonden aan: 

a) de aanleg van groenruimten; 

b) grote onderhoudswerken in de gemeenschappelijke delen en groenruimten, zoals bijvoorbeeld het 

volledig (her)schilderen van de gemeenschappelijke delen en traphallen; 

c) de aankoop, de installatie, het herstellen en het groot onderhoud van liften, centrale 

verwarmingsinstallaties, ventilatiesystemen, regenwaterinstallaties, warmwatertoestellen, zonne-

energiesystemen, zonneweersystemen en branddetectie-, brandbestrijdings- en beveiligingssystemen; 

3° de belastingen, heffingen en retributies verbonden aan het bezit van de woning. 

 

Art. 2. Als de verhuurder een onderhoudscontract heeft afgesloten, kan het gedeelte van de kosten dat 

ten laste valt van de huurder, aan hem worden doorgerekend. 

 

Art. 3. De aan de huurder aangerekende kosten en lasten moeten overeenstemmen met reële uitgaven 

van de verhuurder en worden aangerekend op basis van bewijskrachtige documenten. 

Art. 4. Als de verhuurder de kosten of lasten, vermeld in artikel 1, § 1, moet verdelen onder meerdere 

huurders, gebeurt dit op de hierna vermelde wijze: 

1° Voor de kosten, vermeld in artikel 1, § 1, 1°, wordt het verbruik per woningcomplex of per kostenplaats 

(als er individuele tellers per woning bestaan) bepaald aan de hand van de tellerstand. De kost van de 

huur, het onderhoud en het gebruik van de tellers wordt gelijk verdeeld over de woningen. 

(als er enkel een collectieve teller staat met individuele meettoestellen in de woningen) verdeeld op basis 

van de opname van de individuele meterstand of op basis van de verdeelsleutel die wordt aanbevolen 

door de firma die de meters installeerde. De kostprijs van de huur, het onderhoud en de opname van de 

meettoestellen wordt gelijk verdeeld over het aantal woningen, evenals eventuele andere vaste kosten. 

(als er enkel een collectieve teller staat zonder individuele meettoestellen) van water verdeeld volgens 

het aantal bewoners per woning. Het verbruik van gas, stookolie, elektriciteit en andere energie wordt 

gelijk of proportioneel op basis van de oppervlakte van de woningen verdeeld en dit naargelang de 

beslissing van de verhuurder. 

2° De kosten, vermeld in artikel 1, § 1, 2°, worden per woningcomplex gelijk verdeeld over het aantal 

woningen. Indien er enkel een collectieve teller staat zonder individuele meettoestellen en het verbruik 

van de gemene delen niet kan worden vastgesteld, wordt de totale verbruikskost per woningcomplex 

verdeeld overeenkomstig de werkwijze vermeld in 1°. 

3° De kosten, vermeld in artikel 1, § 1, 3° en 4°, worden gelijk verdeeld over het aantal woningen 

waarvoor ze werden gemaakt. 

4° Als de omnium brandverzekering, vermeld in artikel 1, § 1, 5°, betrekking heeft op meerdere woningen, 

verdeelt de verhuurder de kostprijs van de premie van de afstand van verhaal en de uitbreiding van het 

verhaal van derden gelijk over het aantal woningen, of volgens de sleutel die de verzekeraar aanbeveelt. 

5° De kosten, vermeld in artikel 1, § 1, 6°, worden gelijk verdeeld onder de huurders die van de antenne 

gebruik maken. 

6° Als de kosten, vermeld in artikel 1, § 1, 7° en 8°, samenhangen met de kosten, vermeld in artikel 1, § 1, 

1°, worden ze per woningcomplex verdeeld conform de verdeling van de desbetreffende verbruikspost. In 

de andere gevallen worden zij gelijk of proportioneel op basis van het aantal bewoners of de oppervlakte 

van de woningen verdeeld over het aantal woningen waarvoor de kosten werden gemaakt en dit 

naargelang de beslissing van de verhuurder. 

 


