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Nieuw vanaf 1 januari 2020

Wie is huurder?

 Huurprijsberekening – marktwaarde, 

inkomen en energiecorrectie 

 Strengere eigendomsvoorwaarde

 Aangepaste voorrangsregels



Wie is huurder?

➔ referentiehuurder

➔ gehuwde partner of wettelijke samenwoner 
die mee in de sociale woning woont

➔ feitelijke partner

• die bij start huurcontract de sociale woning bewoont

• die één jaar duurzaam in de sociale woning woont 
en samen met de referentiehuurder voldoet aan de 
voorwaarden



Bijwonen NA start huurovereenkomst



Huurprijsberekening

Marktwaarde - sociale huurschatter

Wijziging inkomen

Energiecorrectie



Marktwaarde

= de huurprijs die een huurder op de private 
huurmarkt zou betalen

NU: schatting door notaris

Vanaf 01/01/2020:  

huurschatter = schattingsmodel volgens 
woningkenmerken ligging, bouwjaar, 
oppervlakte, aantal slaapkamers, isolatie, …

Alle SHM hebben dezelfde berekening



Marktwaarde



Inkomen 

inkomen van WIE?

▪ Huurder(s) + 
▪ meerderjarige gezinsleden = kinderen, 

ouders, invalide personen,…

→ uitzondering: Inkomen van meerderjarige 
kinderen die nog kinderbijslag krijgen



Inkomen 

WELK inkomen?
Som van:
▪ Gezamenlijk belastbaar inkomen en 

afzonderlijk belastbare inkomsten
▪ Leefloon
▪ Inkomensvervangende tegemoetkoming 

aan personen met handicap
▪ De van belasting vrijgestelde 

beroepsinkomsten uit buitenland of 
verworven bij Europese of internationale 
instelling



Inkomen 

WELK Inkomensjaar?

Meest actuele aanslagbiljet: 2017 of 2018

Gezinsinkomen (2017-2018) = 0€ 

 huidig inkomen



Vraag

Mijn inwonende zoon heeft een inkomen. Hij is 
jonger dan 25 jaar. NU telt zijn inkomen niet mee.

Verandert dit vanaf 2020?
Ja, zijn inkomen telt mee.

Inkomen van kinderen die nog kinderbijslag 
krijgen, telt niet mee.



Vraag

Mijn ouders wonen bij mij.  
NU telt hun inkomen niet (65+) of voor de helft 
mee (jonger dan 65j)  

Verandert dit vanaf 2020?
Ja, het inkomen van inwonende ouders telt mee.



Vraag

Mijn dochter is invalide en ontvangt een 
inkomensvervangende tegemoetkoming.  
NU telt haar inkomen niet mee.

Verandert dit vanaf 2020?
Ja, haar inkomen telt mee.



Vraag

Mijn zoon is invalide en ontvangt een integratie-
tegemoetkoming.  
NU telt deze uitkering niet mee.

Verandert dit vanaf 2020?
Nee, dit telt niet mee.



Vraag

Mijn inkomen wijzigt. Kan mijn huurprijs nog 
steeds aangepast worden op basis van mijn huidig 
inkomen?

Ja, bezorg de gegevens van de laatste 3 maanden 
van alle gezinsleden.  
20% lager  huurprijs aanpassen.



Energiecorrectie = toeslag

Waarom?

1. Huurders oude woning hoog 
energieverbruik

2. Compensatie isolatiekosten voor nieuwe 
en gerenoveerde woningen

WIE betaalt toeslag?

Huurders van een woning met een laag 
energiepeil (EPC)



Huurprijsberekening - berekeningsnota 

I. GEGEVENS Afdrukdatum :

Referentie huurder :

Referentie w oning : 

A) HUURDER

Gezinsinkomen :

Geïndexeerd inkomen : 

Aantal personen ten laste :

B) WONING

Marktw aarde :

Basishuurprijs (BH) : 

Patrimoniumkorting :

Minimale huurprijs :

II. GEZIN Naam Ptl Inv

0,00

0,00

0,00

Inkomen

0,00

12/11/2019

0,00

0,00

0,00

Jaar Geboortedatum Relatie tov ref.huurder



Huurprijsberekening - berekeningsnota 
III. BEREKENINGEN

1) 1/55 van het inkomen 9) Te betalen huurprijs =

2) Energiecorrectie + 10) Huurlasten

3) Patrimoniumkorting - Vergoedingen +

4) Gezinskorting - o.a.

5) Aangepaste huurprijs =

6) Begrenzingen

1) max. basishuurprijs -

2) min. minimale hp + energiecorrectie +

7) Reële huur =

8) Huurtoelagen -

o.a.

9) Te betalen huurprijs = Onderhoud +

o.a.

IV. ANDERE VERHURINGEN

Garage 

Verbruiken +

o.a.

Sociale korting 11) Andere verhuringen +

12) Aandelen +

Gestructureerde mededeling 13) Maandelijks te betalen huur     Euro =

OGM-nr : ++000/0000/00000++

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Onderh. boiler                          

0,00

Onderh. centr. verw arming               

Brandverzek.:afstand verh.              

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Strengere eigendomsvoorwaarde

Wat mag vanaf 01/01/2020 NIET?

Geen woning of bouwgrond
▪ Volledig of gedeeltelijk in volle eigendom (VE)
▪ Volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik (VG)
▪ Volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal hebben
▪ Volledig of gedeeltelijk zelf in VG gegeven 
▪ Volledig of gedeeltelijk zelf of door een derde in 

erfpacht of opstal gegeven

Had je deze eigendom reeds voor 01/01/2020, moet  je 
niets doen!



Vraag

Ik heb het vruchtgebruik (VG) kosteloos 
verworven.  Moet ik mijn woning verlaten?

Neen, Je hebt een jaar de tijd om aan de 
eigendomsvoorwaarde te voldoen.

Bij gegronde reden, verlenging mogelijk.
Contacteer ons hiervoor



Voorrangsregels : mutatie
(rationele bezetting)

NU

 Te klein

 Te groot

 Fysische reden 

Vanaf 1/1/2020

 enkel nog bij gezinsuitbreiding door 
geboorte, adoptie of pleegzorg

 geen voorrang meer als je: 

❑ na bijwoning te klein woont

❑ te groot woont maar niet onderbezet

❑ fysische problemen hebt



voorrangsregels

Voorrang ‘geen huurder van een sociale 
woning’ verdwijnt.

➔ Je plaats op de wachtlijst kan veranderen! 



VRAGEN?

Openingsuren: maandag tot vrijdag 10u00-12u30
Elke dag telefonisch bereikbaar vanaf 9u30


