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De Vlaamse huurpremie

Een woordje uitleg bij deze infobrochure.
Deze infobrochure geeft je meer informatie bij je aanvraag voor een
sociale huurwoning. Lees deze brochure goed voor je je inschrijft. Er staat
veel praktische informatie in. Ook op onze website www.woningent.be
vind je veel informatie terug. Deze brochure is een samenvatting van de
belangrijkste regels. Voor de volledige wetgeving lees je het Kaderbesluit
Sociale Huur en ons intern huurreglement. Het intern huurreglement kan je
inkijken aan onze balies en lezen op onze website.

INSCHRIJVEN

1. Je schrijft in voor een sociale
woning

›› Je voldoet aan de voorwaarden.
›› Je hebt de juiste documenten.
›› Je kiest in welke wijk je wil wonen.
›› Je kiest het type woning waarin je wil wonen.

2. Je komt op de wachtlijst
›› Je bevestigt elke 2 jaar je inschrijving. We noemen dit de actualisering.
›› Je informeert WoninGent binnen de maand over elke verandering in
adres of gezinssituatie.

›› Na 4 jaar wachten kan je de Vlaamse huurpremie krijgen.

3. Je krijgt een sociale huurwoning

›› Je krijgt een uitnodiging om een woning te bekijken.
›› Je aanvaardt of weigert de woning.
Je mag 1 keer weigeren.

›› Je ondertekent je huurcontract. Je regelt enkele
praktische zaken. Je leert ook over de huisregels van
WoninGent.
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1. Inschrijven.

INSCHRIJVEN

Wie kan een sociale woning huren?
Niet iedereen kan een sociale woning huren. Er zijn 4 belangrijke voorwaarden.
Je moet aan alle voorwaarden voldoen om je te kunnen inschrijven.

1. Ingeschreven in het register
Jij en je gezinsleden zijn ingeschreven:

›› In het bevolkingsregister
›› In het vreemdelingenregister
›› Op een referentieadres

Het is niet voldoende om ingeschreven te zijn in het wachtregister of om een
verblijfsvergunning te hebben van minder dan 3 maanden.

2. Leeftijd
Je bent minimum 18 jaar.

›› Iedereen in het gezin ouder dan 18 jaar moet het inschrijvingsformulier
ondertekenen.

Je bent nog geen 18 jaar, maar je bent ontvoogd of je woont
zelfstandig onder begeleiding.

›› Dan kan je ook inschrijven. Je moet dit bewijzen.
Wil je je inschrijven voor een sociale assistentiewoning?

›› Dan moet jij zelf of een van je gezinsleden minimum 65 jaar oud zijn.
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3. Inkomen
Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we:

›› Het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of het vervangingsinkomen.
›› Het inkomen van alle inwonende gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar en
niet ten laste zijn.

›› Een uitzondering zijn ongehuwde kinderen jonger dan 25 jaar, als zij zonder
onderbreking bij jou hebben gewoond.

›› Wij kijken naar het inkomen van 3 jaar geleden.

Om in te schrijven in 2018, kijken we naar het inkomen van 2015:

Je inkomen mag niet hoger zijn dan:

›› € 23.533 voor alleenstaanden zonder personen ten laste.
›› € 25.504 voor een alleenstaande persoon met een handicap.
›› € 35.298 in alle andere gevallen.
›› Voor elke persoon ten laste komt hier € 1.973 bij.
Je kan ook inschrijven als:

›› Je inkomen in 2015 hoger was dan de maximumgrens, maar nu veel lager is.
›› Je in 2015 geen inkomen had, maar het jaar erna wel.
›› Je geen inkomen had tussen 2015 en vandaag.
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4. Eigendom
Je mag geen eigendom of bouwgrond hebben:
Je kan niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk
in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebt.

›› Je mag dus geen woning of bouwgrond bezitten in België of in het buitenland.
Deze regel geldt voor iedereen die bij je woont of bij je komt wonen.
Voor een sociale assistentiewoning mag je de laatste 10 jaar geen woning
hebben gehad.
Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of
bouwgrond in een vennootschap in?

›› Dan kan je ook niet inschrijven.
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Er zijn een paar uitzonderingen:
Je verkoopt in deze gevallen je woning maximum 1 jaar nadat je een sociale woning kreeg:

›› Je deelt je woning met je ex-partner met wie de echtscheidingsprocedure is gestart of
het huwelijk onherstelbaar ontwricht is.

›› Je kreeg de woning of bouwgrond kosteloos, bijvoorbeeld via een erfenis of
schenking. Je moet dan binnen het jaar zorgen dat je geen (gedeeltelijke) eigenaar
meer bent van de woning of bouwgrond. Duurt dit langer, bijvoorbeeld om juridische
redenen? Dan kan WoninGent je meer tijd geven.

›› Je woning of bouwgrond ligt in het Vlaams Gewest en wordt onteigend.
Je kan er dus niet blijven wonen.

›› Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd.
Dit gebeurde maximum 2 maanden voor je inschrijving voor een sociale woning.

›› Je woning is niet aangepast aan je fysieke handicap.
›› Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL -woning.
›› Je woning ligt in een zone in België waar wonen niet toegelaten is (zoals
1

een campingverblijf in het Vlaams Gewest).

›› Je bent het beheer over je woning verloren door een faillissement.

1

ADL = Activiteiten van het Dagelijks Leven
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Welke documenten heb je nodig?
Bij je inschrijving moet je bewijzen dat je aan de 4 voorwaarden voldoet. Je moet de juiste
documenten hebben. In veel gevallen kunnen wij die documenten zelf elektronisch opvragen.
In sommige gevallen moet je ons de documenten zelf bezorgen.

1. Inkomen
We kijken naar je inkomen van 3 jaar geleden.

›› Schrijf je in 2018 in, dan kijken we naar je inkomen in 2015. Wij kunnen je inkomen
in de meeste gevallen zelf elektronisch opvragen. Alleen in bepaalde uitzonderingen
moet je ons extra documenten bezorgen.
We kijken naar het inkomen van alle gezinsleden die 18 jaar of ouder zijn.

››

Een uitzondering zijn ongehuwde kinderen jonger dan 25 jaar, als zij zonder
onderbreking bij je hebben gewoond.
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Je hebt werk

››

We bekijken je aanslagbiljet.

›› Schrijf je in 2018 in, dan bekijken we je aanslagbiljet van de belastingen van 2015,
aanslagjaar 2016. Wij kunnen dit document zelf elektronisch opvragen.

››

Uitzonderingen:

››
››
››

Werkte je drie jaar geleden nog niet, maar nu wel? Bezorg ons dan een attest van
het eerste jaar dat er inkomsten waren sinds 2015.
Heb je geen volledig jaar gewerkt? Dan moet je naast je inkomstenattest ook
een ‘verklaring op eer geen inkomsten’ indienen voor die maanden waarin je
geen inkomen had.
Werk je pas sinds dit jaar? Bezorg ons je loonfiches van dit jaar.

Je brengt deze documenten mee bij je inschrijving of mailt ze naar
verhuur@woningent.be

Je hebt een vervangingsinkomen

››

Wij kijken naar de attesten die voor jou van toepassing zijn:

›› Attest OCMW leefloon.
›› Attest van uitkering bij ziekte.
›› Attest van invaliditeitsuitkering.
›› Attest van uitkering bij werkloosheid.
›› Pensioenfiche met het volledige bedrag voor 1 jaar.
Wij kunnen deze attesten zelf elektronisch opvragen.

Schrijf je in 2018 in, dan hebben we de attesten van het jaar 2015 nodig
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Uitzonderingen:
Had je 3 jaar geleden geen vervangingsinkomen maar nu wel?

››

Bezorg ons dan een attest van het eerste jaar dat er inkomsten waren sinds 2015.

Krijg je maar sinds dit jaar een vervangingsinkomen?

›› Bezorg ons een attest van je huidige vervangingsinkomen.
›› Attesten die van toepassing kunnen zijn:
›› Attest OCMW leefloon.
›› Attest van uitkering bij ziekte.
›› Attest van invaliditeitsuitkering.
›› Attest van uitkering bij werkloosheid.
Je brengt deze documenten mee bij je inschrijving of mailt ze naar
verhuur@woningent.be

Je hebt geen inkomen
Je moet een ‘verklaring op eer geen inkomsten’ invullen.

››
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Deze verklaring kan je vragen aan onze balies of downloaden via onze website
www.woningent.be.
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2. Gezin
Wij vragen het attest van je gezinssamenstelling elektronisch op. In sommige gevallen moet je
ons extra documenten bezorgen:

Co-ouderschap of omgangsrecht
Je hebt kinderen die niet bij jou gedomicilieerd zijn maar wel regelmatig bij jou verblijven.
Bezorg ons de attesten die voor jou van toepassing zijn:

›› Een kopie van het vonnis bij co-ouderschap of omgangsrecht.
›› Een uitspraak dringende en voorlopige maatregelen van de vrederechter of
kortgedingrechter of de notariële akte.

›› Als er geen vonnis is, dan moeten jij en de andere ouder van het kind een verklaring
op erewoord ondertekenen. Deze verklaring kan je downloaden via onze website of
vragen aan onze balies.

Je bent wettelijk getrouwd of samenwonend, maar je wil apart inschrijven
Bezorg ons de attesten die voor jou van toepassing zijn:

›› Een verklaring van je advocaat of notaris dat je huwelijk onherstelbaar is ontwricht.
›› Een bewijs van de burgerlijke stand dat je niet langer wettelijk samenwoont.
›› Een bewijs dat je minimum een jaar feitelijk gescheiden leeft.
›› Een bewijs van de vrederechter dat er dringende en voorlopige maatregelen zijn genomen.
›› Bij partnergeweld: een proces-verbaal, bewijs van slagen en verwondingen of
verblijfsverklaring van het opvangtehuis waar je verblijft.
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Je hebt een handicap
WoninGent heeft aangepaste woningen voor personen met een handicap.
Om in aanmerking te komen voor een aangepaste woning moet je ons de juiste
documenten bezorgen.
Bezorg ons de attesten die voor jou of je gezinsleden van toepassing zijn:

›› Een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 9 punten of met de zin
‘een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder’.

›› Een attest van de mutualiteit met:
›› De periode.
›› Het percentage invaliditeit (geldig vanaf 66%).
›› Het riziv-nummer.
›› Een medisch attest dat jij of een van je gezinsleden in een rolstoel zit en dat
een aangepaste woning noodzakelijk is.
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3. Leeftijd
›› Breng de identiteitskaart van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar mee.
›› In sommige gevallen moet je extra documenten bezorgen:
›› Je bent 75 jaar of ouder en je moet je huidige woning verlaten? Bezorg ons
de opzegbrief die je ontvangen hebt.

›› Je ben een minderjarige ontvoogde persoon? Of je bent een minderjarige persoon
die zelfstandig woont/gaat wonen met begeleiding van een erkende dienst?
Bezorg ons de attesten om dit te bewijzen.

4. Eigendom
Woning of bouwgrond

›› Je mag geen woning of bouwgrond (gedeeltelijk of volledig) hebben in het
binnen- of buitenland.

›› Alle gezinsleden ouder dan 18 jaar moeten een verklaring op eer invullen.
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Uitzonderingen
Er zijn enkele uitzonderingen. Is een van de uitzonderingen op jou van toepassing?
Bezorg ons de juiste documenten.
Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard.

›› Bezorg ons binnen de 2 maanden:
›› Het besluit van ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring.
›› Het advies tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring samen met het technisch
verslag.
Je woning is niet aangepast aan je fysieke handicap.

›› Bezorg ons de documenten die op jou of je gezinsleden van toepassing zijn:
›› Een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 9 punten of met
de zin ‘een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder’.

›› Een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid dat jij of een van je
gezinsleden minimum 50% immobiel is aan de onderste ledematen.

›› Een medische verklaring van de handicap.
›› Een sociaal verslag dat je woning niet aangepast is aan de fysieke handicap van
jezelf of een van je gezinsleden.
Je woning of bouwgrond wordt onteigend.

›› Bezorg ons het definitief onteigeningsplan.
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Je woning ligt in een zone in België waar wonen niet toegelaten is.

›› Bezorg ons volgende zaken:
›› Het uittreksel uit het plannenregister.
›› De perceelinformatie.
›› Het bestemmingsvoorschrift.
Je bent het beheer over je woning verloren door een faillissement.

›› Bezorg ons het vonnis van de rechtbank.
Je deelt je woning met je ex-partner.
Je deelt je woning met je ex-partner met wie de echtscheidingsprocedure is gestart of
het huwelijk onherstelbaar ontwricht is.

›› Bezorg ons documenten die bewijzen dat het huwelijk ontwricht is.
Je kreeg een woning of bouwgrond kosteloos (bv. via erfenis).

›› Bezorg ons documenten van de notaris.
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Heb je een basisniveau Nederlands?
Voor alle huurders die na 1 november 2017 bij WoninGent kwamen wonen, geldt een
taalkennisvereiste. Na één jaar sociaal huren moet je verplicht een basisniveau Nederlands
hebben. Een basisniveau Nederlands is het niveau A1 van het Europees Referentiekader voor
Moderne Vreemde Talen.
De wet bepaalt dat je Nederlands moet kunnen, maar het is ook belangrijk dat je Nederlands
kan om op een vlotte manier bij ons te huren. Want als je naar ons belt of bij ons langskomt,
spreken wij Nederlands. Ook al onze communicatie is in het Nederlands.

Boete
Heb je het basisniveau Nederlands niet na één jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder
je een boete doen betalen. Deze boete ligt tussen 25 euro en 5.000 euro.
Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn, waarbinnen je het basisniveau
Nederlands moet behalen. Deze termijn is maximum 1 jaar. De toezichthouder volgt
jouw dossier op. Maar WoninGent zal je huurovereenkomst niet stoppen, omdat je geen
Nederlands spreekt.
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Vrijstelling: geen basisniveau Nederlands nodig
Soms moet je dit basisniveau Nederlands niet behalen.
Dit kan in de volgende situaties:

›› Je hebt een verklaring van uitgeleerdheid.
›› Je hebt een medisch attest of bewijs waarin staat dat je door een ernstige ziekte,
mentale of fysieke handicap het basisniveau Nederlands nooit kan halen of geen
opleiding moet volgen.

Uitstel: je mag het basisniveau Nederlands later halen
Soms krijg je uitstel van de taalkennisverplichting: dan mag je het basisniveau Nederlands
later behalen. Dit kan in de volgende situaties:

›› Je kon de opleiding Nederlands nog niet starten of eindigen. Dit komt door je beroep,
medische of persoonlijke redenen.

›› Er was geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar.
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Hoe bewijzen dat je Nederlands kan?
Ken je nog geen Nederlands? Dan kan je je wel inschrijven voor een sociale woning.
Want voldoende kennis van het Nederlands is enkel verplicht voor wie sociaal huurt.
Toch gaan wij al bij je inschrijving testen of je genoeg Nederlands kan. Ook als je een woning
krijgt, kijken we dit na.
Je toont aan onze medewerkers bij je inschrijving dat je genoeg Nederlands kan tijdens
een gesprek of met een sneltest Nederlands.

›› Kan je genoeg Nederlands?
›› Dan zetten we dat zo in je dossier. We zullen je later dan niet opnieuw testen.
›› Spreek je geen Nederlands of spreek je het Nederlands niet goed genoeg?
›› Dan kijken we of je bij de overheid gekende bewijzen of een vrijstellingen hebt.
›› Is dat niet het geval, dan moet je ons de juiste documenten bezorgen als bewijs
of dan moet je Nederlands gaan leren. Want één jaar nadat je een sociale woning
van ons kreeg, moet je wel genoeg Nederlands kunnen.

Moet je nog Nederlands leren? Neem dan contact op met IN-Gent. Zij geven je
informatie over taalcursussen.
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Welke woningen verhuurt WoninGent?
Onze sociale woningen
Wij verhuren sociale woningen in Gent, Gentbrugge,
Ledeberg, Sint-Amandsberg en Mariakerke.
Wij verhuren appartementen en huizen.

Sociale assistentiewoningen
Wij verhuren een aantal sociale assistentiewoningen.
Dat zijn woningen voor ouderen die zelfstandig willen
wonen, maar af en toe zorg nodig hebben.

›› Voor de zorg werken we samen met een zorgverlener.
›› Je betaalt hiervoor een maandelijkse bijdrage.
›› De zorgverlening voor de sociale assistentiewoningen in de Jozef
Vervaenestraat 2-12 gebeurt door OCMW Gent.

Aangepaste woningen
Dat zijn woningen die aangepast zijn voor mensen met
een fysieke beperking of handicap.
Woningen die aangepast zijn voor rolstoelgebruikers.

›› Je moet ons de juiste documenten bezorgen als bewijs dat je recht
hebt op een aangepaste woning.

›› Wij werken in sommige gebouwen samen met Focus-Plus vzw.
Kom je in aanmerking voor de dienst zelfstandig wonen van
Focus-Plus vzw en wil je bij WoninGent huren? Dan moet je je bij
ons inschrijven.
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Op onze website kan je al onze sociale woningen bekijken:
www.woningent.be

Je kan bovendien je zoekopdracht filteren op:
Wijk.
Huis of appartement.
Aantal slaapkamers.
Of de woning is aangepast aan een zorgbehoefte of niet.
Zo kan je een geïnformeerde wijkkeuze maken bij je inschrijving op de wachtlijst.
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Een woning kiezen
Je kiest de wijk.
Je kiest bij je inschrijving in welke wijk(en) je wil wonen.

›› Schrijf je je in voor een wijk, dan schrijf je je in voor alle straten in die wijk.
›› Je kan niet kiezen voor één bepaalde straat of voor één bepaald gebouw.
Wij raden aan om minimum 3 verschillende wijken op te geven.
Hoe minder wijken je opgeeft, hoe langer je zal moeten wachten tot je aan de beurt bent.

Je keuze mag niet te beperkt zijn. Is je wijkkeuze te beperkt? Zorgt jouw beperkte keuze
ervoor dat het onmogelijk wordt om een woning voor je te vinden? Dan weigeren we je
wijkkeuze. Enkel bij mantelzorg en bij de keuze voor een sociale assistentiewoning mag je
selectief zijn.

Je kiest het type woning.
Je kiest bij je inschrijving voor een huis en/of een appartement.

›› Hou er rekening mee dat WoninGent veel minder huizen heeft dan appartementen.
›› Wil je enkel in een huis wonen? Dan zal je langer moeten wachten tot je aan de beurt bent.
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Je kiest niet de grootte van de woning.
Je kan het aantal slaapkamers niet kiezen.
Hoe groot de woning is die je kan huren, hangt af van je gezin.
Dit noemen we de rationele bezetting. Als koppel zonder kinderen kan je bijvoorbeeld
geen huis of appartement met drie slaapkamers huren. Die zijn voor grote gezinnen.

›› Co-ouderschapsregeling of omgangsrecht:
›› Wij houden rekening met kinderen die geplaatst zijn en met kinderen die op
regelmatige basis bij jou verblijven.

›› Wil je een gezinshereniging met kinderen in het buitenland?
›› Dan zeg je dit het beste bij je inschrijving.
›› Krijg je een woning toegewezen voor je gezin herenigd is?
›› Dan kijken we naar je gezinssamenstelling op het moment dat je de woning
toegewezen krijgt. Je kan dan later een grotere woning aanvragen, eens je gezin
herenigd is.

Breng WoninGent altijd binnen de 30 dagen op de hoogte als je gezinssituatie
verandert.
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Jouw gezin

Welke woning kan je huren?

Studio of appartement
met 1 slaapkamer

Alleenstaande persoon

x1

Appartement of huis met
1 slaapkamer

Koppel

x1

Aangepaste of niet aangepaste studio
Alleenstaande persoon

Aangepast of niet aangepast
appartement met 1 slaapkamer of
1,5 slaapkamer

met invaliteit

x1 / 1,5

Aangepast of niet aangepast
appartement met 1 slaapkamer
of 1,5 slaapkamer

Koppel
met invaliteit
x1 / 1,5

Koppel met medisch attest
(samen slapen onmogelijk)

Appartement of huis met
2 slaapkamers
x2
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Jouw gezin

Welke woning kan je huren?

Appartement met
1 slaapkamer

Alleenstaande of koppel
van minimum 65 jaar
x1

Alleenstaande
persoon of
koppel met 1
kind

Aangepaste seniorenwoning
of aangepast huis met
1 slaapkamer

Appartement of huis
met 2 slaapkamers
x2

Appartement of huis met 3
slaapkamers

Alleenstaande persoon of
koppel met 2 kinderen
x3

Appartement of huis met 3
of 4 slaapkamers

Alleenstaande persoon of
koppel met 3 kinderen
x3 / 4
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Jouw gezin

Welke woning kan je huren?

Appartement of huis met 3,
4 of 5 slaapkamers

Alleenstaande persoon of
koppel met 4 kinderen

x3 / 4 / 5

Alleenstaande persoon
of koppel met 5 of 6
kinderen

Appartement of huis met 4
of 5 slaapkamers
x4 / 5

Alleenstaande persoon of
koppel met meer dan
6 kinderen

Appartement of huis met 5
slaapkamers
x5

27

INSCHRIJVEN

Jouw gezin

Welke woning kan je huren?

2 volwassenen die
geen partners zijn

Appartement of huis met 2
slaapkamers
x2

3 volwassenen die
geen partners zijn

Appartement of huis met 3
slaapkamers
x3

4 volwassenen die
geen partners zijn

Appartement of huis met 4
slaapkamers
x4

5 volwassenen die
geen partners zijn

Appartement of huis met 5
slaapkamers
x5
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Woningen voor bepaalde doelgroepen
›› WoninGent heeft ook woningen die voorbehouden zijn voor een bepaalde
doelgroep:

›› Zo zijn aangepaste woningen bedoeld voor mensen met een handicap of
een mobiliteitsbeperking.

›› Aangepaste seniorenwoningen zijn voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar.
›› Gelijkvloerse appartementen met één slaapkamer voorzien wij voor mensen
die ouder zijn dan 65 jaar.

›› Sociale assistentiewoningen zijn voor ouderen vanaf 65 jaar die zelfstandig
willen wonen, maar toch occasioneel zorg nodig hebben.

Ook voor deze woningen zijn er voorrangsregels. Welke voorrangsregels
er zijn, lees je verder in deze folder.
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Hoe inschrijven
Wie schrijft zich in en hoe?
Alle gezinsleden ouder dan 18 jaar moeten het inschrijvingsformulier mee
ondertekenen. Er zijn twee opties:

›› Je drukt het inschrijvingsformulier zelf af en laat alle gezinsleden ouder dan 18 jaar
1.
dit invullen en ondertekenen.

›› Je brengt het ondertekende inschrijvingsformulier, een kopie van de
identiteitskaart van iedereen die het document heeft ondertekend en de juiste
documenten mee naar je inschrijving.

2.
›› Alle gezinsleden ouder dan 18 jaar komen mee naar de inschrijving en tekenen ter
plaatse het inschrijvingsformulier.

›› Vergeet niet om van iedereen de identiteitskaart en de nodige documenten mee
te brengen.
Moet er nog een taaltest gebeuren?

›› Dan moeten alle gezinsleden ouder dan 18 jaar aanwezig zijn bij de inschrijving.
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INSCHRIJVEN

Waar inschrijven?
Inschrijven voor een sociale woning doe je in ons kantoor in de Kikvorsstraat 113, 9000 Gent.
Inschrijven is gratis. Je moet geen afspraak maken.

Kikvorsstraat 113, 9000 Gent (Nieuw Gent)
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Op afspraak
Bus & tram:

8.30 u - 11.30 u
8.30 u - 11.30 u
8.30 u - 11.30 u		
8.30 u - 11.30 u
(09 235 99 60)
2

Halte Rerum Novarumplein

5

Halte Salamanderstraat

Bewijs van inschrijving
›› Je krijgt van WoninGent een inschrijvingsbewijs
›› Je krijgt een inschrijvingsnummer.
›› Houd deze zeer goed bij.
Waar nog inschrijven?
Het is slim je ook in te schrijven in bij andere Gentse sociale
huisvestingsmaatschappijen.

›› De sociale woningmarkt is nogal krap. Dat wil zeggen dat er meer aanvragen zijn dan
woningen. De Dienst Wonen van de Stad Gent kan je meer informatie geven over
de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Gent.
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2. Wachtperiode.

WACHTPERIODE

Je staat op de wachtlijst
Hoe lang moet je wachten?
›› Je bent ingeschreven voor een sociale woning.
›› Je komt nu op de wachtlijst van WoninGent.
›› Je krijgt niet direct een woning.
›› Je zit in een wachttijd tot het jouw beurt is om een woning te huren.
Volgende zaken bepalen wanneer je aan de beurt bent:

›› Wat is je plaats op de wachtlijst?
›› Zijn er woningen vrij die passen bij jouw gezinssituatie?
›› Krijg je voorrang volgens de wettelijke voorrangsregels?
›› Huur je al een sociale woning? Want WoninGent geeft voorrang aan kandidaat-huurders
die nog geen sociale woning huren. Tenzij je om bepaalde redenen voorrang hebt.

Hoe lang je nog precies moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we
niet voorspellen. Dat hangt af van veel zaken zoals jouw wijkkeuze, het aantal
kandidaten dat voorrang krijgt, het type woning dat je hebt gekozen, het aantal
woningen dat vrijkomt …

Als je geen voorrang krijgt op basis van de wettelijke voorrangsregels, dan kan de
wachttijd voor een sociale woning jammer genoeg hoog oplopen. Van zodra wij
een geschikte sociale woning voor je hebben, brengen we je op de hoogte.
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Wie heeft voorrang?
›› De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van inschrijven.
›› Er zijn wel verschuivingen mogelijk.
›› In verschillende situaties moeten we voorrang geven.
De voorrangsregels zijn bepaald door de Vlaamse overheid en de Stad Gent.
Ze staan in volgorde van belangrijkheid:

1. Ouderen (65 tot 75-plussers) voor gelijkvloerse appartementen en seniorenwoningen
met 1 slaapkamer.

Mensen ouder dan 75 jaar die hun woning moeten verlaten, komen eerst aan de beurt.

2. Personen met een fysieke handicap of een ernstige mobiliteitsbeperking voor
aangepaste woningen. Of huurders die ingeschreven zijn voor een sociale
assistentiewoning en er komt zo’n assistentiewoning vrij.

3. Huurders van wie de sociale woning overbezet is.
4. Personen die verplicht hun sociale (assistentie)woning moeten verlaten. Deze persoon
huurt momenteel een ADL- of assistentiewoning, maar de inwonende persoon die
recht had op dit type van woning woont er niet meer.

5. Personen van wie het beroep tegen een onterecht(e) (geweigerde) toewijzing
ontvankelijk en gegrond werd verklaard.
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WACHTPERIODE

6. Personen die door een officiële instantie verplicht hun private huurwoning moeten
verlaten, omdat deze onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard of in het kader van
sociaal beheersrecht. Deze officiële instantie beslist daarbij dat de persoon
een voorrang voor een sociale woning krijgt.

7. Huurders van WoninGent die in een woning wonen die niet genoeg of te veel
slaapkamers telt volgens het aantal personen dat in de woning woont (rationele
bezetting).

8. Personen van wie de familieleden nog in het buitenland wonen op het moment dat zij
een sociale woning kregen en waarvan de gezinshereniging gemeld is bij de inschrijving.

9. Personen van wie de woning niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen.
10. Personen die wonen in een woning die ongeschikt of onbewoonbaar is verklaard.
11. Personen van wie de woning onteigend wordt.
12. Ontvoogde minderjarige personen.
13. Personen die nog geen huurovereenkomst hebben met een sociale
huisvestingsmaatschappij.

Naast deze regels kan het zijn dat wij ook uitzonderlijk voorrang geven aan mensen
die via het OCMW worden doorgestuurd (daklozen, begeleid zelfstandig wonen…).
Maar het aantal mensen dat op die manier voorrang kan krijgen, is beperkt.
Ook sociale huurders van WoninGent die moeten verhuizen, omdat hun sociale
woning wordt gerenoveerd, krijgen voorrang.
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Hoe wordt een sociale woning toegewezen?
01

Bij de toewijzing van een woning moet WoninGent rekening houden met je plaats op
de wachtlijst. Daarnaast zijn er ook voorrangsregels die WoninGent moet volgen.

02

We nodigen verschillende kandidaten uit als er een woning vrijkomt.
Zo kunnen we de woning sneller verhuren.

03

Het is de kandidaat die het hoogst op de wachtlijst staat die eerste keuze heeft.

Nodigen we je uit om een woning te bezichtigen?
Dan informeren we je duidelijk wat jouw plaats is op de wachtlijst.
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Je dossier in orde houden tijdens je wachttijd
De actualisering = bevestig je inschrijving elke 2 jaar
WoninGent actualiseert de wachtlijst elke 2 jaar.

›› We vragen of je nog altijd een sociale woning wil huren.
›› We controleren of je nog voldoet aan de 4 voorwaarden.
›› Je kan je woningkeuze aanvullen of veranderen.
Aan je inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum verandert er niets.

Bij elke actualisering moet je op tijd bevestigen dat je nog altijd een sociale woning
wil huren. Doe je dit niet, dan moeten we jouw inschrijving schrappen. Je verliest je
plaats op de wachtlijst.
Reageerde je niet, maar wil je toch wel kandidaat blijven? Dan moet je opnieuw
inschrijven. Je komt weer helemaal onderaan de wachtlijst.

Tip

Wij informeren op verschillende manieren dat de actualisering eraan komt.
Hou dus onze website en je brievenbus in de gaten.

37

WACHTPERIODE

Je gezin verandert
Je gezin wordt groter of kleiner

›› Als je gezin groter of kleiner wordt, kan het zijn dat je voor een andere woning in
aanmerking komt dan op het moment van je inschrijving. Laat het ons weten als er
een kindje bijkomt in je gezin, als er iemand bij je gezin komt wonen of als iemand je
gezin verlaat.

Jij en je partner gaan uit elkaar

›› Als je samen met je partner onder hetzelfde inschrijvingsnummer bent ingeschreven
en je wil je niet langer samen kandidaat stellen, is de afspraak:

›› Eén partner wil de inschrijving behouden: deze partner behoudt het
oorspronkelijke inschrijvingsnummer. De andere partner doet afstand van het
inschrijvingsnummer.

›› Beide partners willen de inschrijving behouden: de referentiehuurder
behoudt het inschrijvingsnummer en de inschrijvingsdatum. De partner krijgt
een nieuw inschrijvingsnummer, maar behoudt de inschrijvingsdatum waarop hij
ingeschreven werd in het dossier. Beide partners behouden dus de wachttijd die
ze opgebouwd hebben.
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Je adres verandert
Wij sturen onze brieven naar het laatst gekende adres volgens het Rijksregister.
Wil je dat wij de brieven naar een ander adres sturen? Dan moet je ons dit vragen.

Het is belangrijk dat je inschrijvingsdossier in orde blijft, anders kan je inschrijving
geschrapt worden. Reageer dus altijd op brieven van WoninGent.

Laat ons altijd binnen de 30 dagen weten als

je gezin verandert, je verhuist, een tijd in het buitenland
bent of niet bereikbaar bent via:
verhuur@woningent.be
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De Vlaamse huurpremie
Tip

Gezinnen met een heel laag inkomen die al 4 jaar of langer wachten op een sociale
woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking
komen voor een maandelijkse huurpremie van de Vlaamse Overheid. Kom je in
aanmerking? Dan zal WoninGent jouw gegevens bezorgen aan Wonen-Vlaanderen.
Je ontvangt dan automatisch de papieren om je huurpremie aan te vragen.

Tip

Ontvang je al een huursubsidie? Dan kan je toch de huurpremie aanvragen. Als je ook voor
de huurpremie in aanmerking komt, stopt jouw huursubsidie en krijg je de huurpremie.

De huurpremie is bestemd voor kandidaat-huurders die:

›› In het Vlaams Gewest een woning huren als hoofdverblijfplaats.
›› Een huurcontract op hun naam hebben.
›› Minimaal vier jaar ononderbroken zijn ingeschreven bij een sociale
huisvestingsmaatschappij.

›› Voldoen aan bepaalde inkomstenvoorwaarden.

Wil je weten of je al dan niet in aanmerking komt?
Op de website van de Vlaamse overheid www.wonenvlaanderen.be
vind je alle informatie.
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3. Je krijgt een
sociale woning.

JE SOCIALE WONING

Aanvaarden of weigeren?
Als je aan de beurt bent voor een sociale woning dan nemen we contact met je op.
Je gaat de woning bezoeken die we voor jou hebben gereserveerd.

Max. één week na de bezichtiging, laat je ons jouw keuze weten:
Je bent tevreden met de woning en wil die huren

›› Je komt op afspraak naar ons kantoor om het huurcontract te tekenen en
de praktische zaken te regelen.

Je vindt de woning niet goed en weigert ze

›› Je mag één keer een woning weigeren. Weiger je ook een tweede keer? Dan
schrappen we je aanvraag. Als je dan nog bij WoninGent wil huren, dan moet je je
opnieuw inschrijven.

›› Je komt opnieuw onderaan de wachtlijst.
Bij sommige voorrangsregels verlies je je voorrang als je een woning weigert.
Je verliest ook je huurpremie als je een woning weigert.

Je wil de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke
omstandigheden kan dat nu niet

›› Dat kan bijvoorbeeld bij een langdurig verblijf in het ziekenhuis of de gevangenis.
Dit zijn grondige redenen. Je bezorgt ons hiervan een bewijs.

›› Je vermeldt als dat mogelijk is ook de einddatum van je ziekenhuisopname of
gevangenisverblijf.
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JE SOCIALE WONING

Kon je bij je inschrijving nog niet genoeg Nederlands?

›› Dan gaan we nu opnieuw testen of je genoeg Nederlands kan.
Kan je bij de toewijs van je sociale woning nog niet genoeg
Nederlands?

›› Neem contact op met IN-Gent. Zij geven je informatie over taalcursussen. Wist je
dat je gratis lessen kan volgen bij het Centrum voor Basiseducatie en het Centrum
voor Volwassenenonderwijs?

›› Je moet één jaar nadat je je sociale woning kreeg, bewijzen dat je wel voldoende
Nederlands kent.

Heb je het basisniveau Nederlands niet na één jaar sociaal huren?

›› Dan kan de toezichthouder je een boete doen betalen. Deze boete ligt tussen 25
euro en 5.000 euro.

›› Je krijgt als dat nodig is ook een nieuwe termijn, waarbinnen je het basisniveau
Nederlands moet behalen. Deze termijn is maximum 1 jaar. De toezichthouder
volgt jouw dossier op. Maar WoninGent zal je huurovereenkomst niet stoppen
omdat je geen Nederlands spreekt.
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JE SOCIALE WONING

Je huurcontract
Hoe lang loopt mijn huurcontract?
Alle contracten na 1 maart 2017 zijn voor 9 jaar. Na 9 jaar kijken we of je nog aan twee
voorwaarden voldoet:

01

Is je inkomen niet te hoog?
Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen.

02

Is je woning niet te groot?
Je woning mag maximaal één extra slaapkamer hebben volgens het aantal inwoners.

Is het antwoord 2x neen?

›› Dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen.
›› Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd.
›› Na 3 jaar controleren we opnieuw of je nog aan de voorwaarden voldoet.
In alle andere situaties doen we extra controles.
Is je woning te groot, dan kunnen we je vragen om te verhuizen naar
een andere sociale woning.

››

›› Weiger je om te verhuizen of is je inkomen te hoog, dan kunnen we je
huurcontract stopzetten.
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JE SOCIALE WONING

Waarom is een huurcontract belangrijk?
Krijg je een woning toegewezen, dan moet je het huurcontract ondertekenen.
Het huurcontract is belangrijk. Daarin staan belangrijke regels tussen jij als huurder en
WoninGent als verhuurder. Door het contract te ondertekenen ga je akkoord met
de regels. Bij het huurcontract horen ook de huisregels van WoninGent.

Wie moet het contract ondertekenen?
WoninGent maakt een afspraak om het contract te ondertekenen. Je tekent het contract in
het kantoor van WoninGent. Alle gezinsleden ouder dan 18 jaar ondertekenen het contract.
Huur je al en wordt je kind 18 jaar?
Dan moet je kind de huurovereenkomst niet meer ondertekenen.

Wat moet je betalen?
Samen met de ondertekening van je huurcontract betaal je 3 dingen,
je betaalt dit via bancontact:

›› Huurwaarborg.
›› De waarborg is twee keer de marktwaarde van je woning met een maximum
van 967 euro.

›› Kan je de huurwaarborg niet betalen, ga dan eerst naar het OCMW.
Het OCMW kan je helpen.

›› Je kan ook vragen om je huurwaarborg niet in één keer te betalen. Je betaalt
je waarborg dan in verschillende keren. Je betaalt hiervoor een administratieve
vergoeding van 13 euro.

›› 66 euro voor de plaatsbeschrijving (zowel ingaande als uitgaande).
›› Eerste maand huur.
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NUTTIGE CONTACTINFORMATIE

Nuttige contactinformatie
Dienst Wonen Stad Gent
Voor informatie over wonen, woonpremies, sociale
verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen in Gent:
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
09 266 76 40
wonen@stad.gent
www.stadgent.be
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12.30 uur
woensdag ook van 14 tot 16 uur,
dinsdag ook na afspraak tussen 16.30 en 19 uur.

IN-Gent
Voor lessen Nederlands:
nederlands@in-gent.be
09 235 26 70

Voor inburgeringstraject:
Ga langs bij IN-Gent voor meer uitleg over het inburgeringsprogramma:
Kongostraat 42, 9000 Gent
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9u-11u30 en van 13u-16u30
Maandag van 9u-11u30
09 265 78 40
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Voel je je als kandidaat-huurder benadeeld door beslissingen
die WoninGent neemt over toewijs, afwijkingen op de
inschrijvingsvoorwaarden, schrapping uit het register of weigering
om je voorkeur te beperken? Dan kan je met een aangetekende en
gemotiveerde brief binnen de 30 dagen een beoordeling vragen aan
de toezichthouder:

Agentschap Wonen-Vlaanderen, Afdeling Toezicht
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel
toezicht@rwo.vlaanderen.be

Voor vragen over de Vlaamse huurpremie:

Wonen Vlaanderen, cel huurpremie
Havenlaan 88 bus 40B, 1000 Brussel
huurpremie.wonen@vlaanderen.be
1700 (gratis)
www.wonenvlaanderen.be
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