WonenVlaanderen

HUURSUBSIDIE
- HUURPREMIE

Huursubsidie of huurpremie?
huursubsidie = maandelijkse tegemoetkoming
bij verhuis van een ‘slechte’ woning naar een conforme en eventueel
aangepaste woning op de private huurmarkt
bij verhuis naar een conforme woning van een sociaal
verhuurkantoor
bij verhuis naar een conforme woning na dakloosheid

huurpremie = maandelijkse tegemoetkoming voor
een zittende huurder die op de private woningmarkt huurt en reeds 4
jaar ingeschreven is op de wachtlijst voor een sociale huurwoning.
beide voordelen zijn niet cumuleerbaar
beide voordelen werden op elkaar afgestemd (aanvragen vanaf 1 mei 2014)

Huursubsidie – huurpremie:
bereik
huursubsidie: maandelijks ongeveer 17.000 rechthebbenden
huurpremie: maandelijks ongeveer 10.000 rechthebbenden
totaal 27.000 (x3 ten opzichte van 9.000 eind 2008)
aantal private huurwoningen volgens GWO 2013: 550.000
geeft dus een bereik van 4,90%
budget huursubsidie 2018: 36,5 miljoen euro
budget huurpremie 2018: 18,7 miljoen euro
totaal 55,2 miljoen euro (t.o.v. 15,4 miljoen eind 2008)
budget Vlaamse woonfiscaliteit 2018: 1,6 miljard euro

Huursubsidie: voor wie
huurder = particulieren die de huurovereenkomst
ondertekenen
met zeer laag inkomen
maximaal € 17.830, te verhogen met € 1.600 per persoon ten
laste (voor aanvragen in 2018)
gezamenlijk belastbaar inkomen
inkomen van de huurder(s) en alle inwonende gezinsleden van
3e jaar vóór de aanvraag (recenter aanslagbiljet kan)
persoon ten laste (op de aanvraagdatum)
gedomicilieerd kind of kind van de huurder dat niet gedomicilieerd is maar wel op
regelmatige wijze bij de huurder verblijft
< 18 jaar
≥ 18 met kinderbijslag of wezentoelage
persoon erkend als ernstig gehandicapt: ≥ 66% of gelijkwaardig

Huursubsidie: voor wie
geen woning volledig in volle eigendom of volledig in
vruchtgebruik
in de periode van 3 jaar voor de aanvraag
de termijn van 3 jaar wordt verlengd tot 10 jaar indien
verhuisd wordt vanuit een onaangepaste huurwoning naar
een aangepaste huurwoning
uitzonderingen:
woning is voorwerp van onteigeningsbesluit
woning is op aanvraagdatum gesloopt of verbintenis van eigenaar om ze te slopen
verlaten woning is onbewoonbaar/ongeschikt/overbewoond of te klein en wordt
vervreemd of herbestemd
eigenaar of vruchtgebruiker kan niet beschikken over woning omwille van wettelijke
regeling of rechterlijk vonnis

Huursubsidie: voor wie
de huurder moet tijdig (binnen 6 maand) ingeschreven zijn
op de wachtlijst voor een sociale woning van een SHM
welke SHM
een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeente waar de
kandidaat-huurder woont (de zgn. domiciliemaatschappij)
enkel SHM’s worden bedoeld, dus niet de andere sociale verhuurders zoals SVK’s,
(sociaal verhuurkantoor), VWF (Vlaams woningfonds), gemeenten, OCMW’s,…

wanneer
indien reeds verhuisd: binnen de 6 maand na de aanvraagdatum
indien nog niet verhuisd: binnen 6 maand na startdatum huurcontract

zijn vrijgesteld van deze inschrijvingsverplichting
bejaarde (65+) en gehandicapte (≥66%) huurders die verhuizen vanuit een
onaangepaste woning naar een aangepaste woning
huurders van een assistentiewoning

Huursubsidie: wanneer
bij verhuis naar een conforme woning en voor zover:
de aanvrager dakloos was (case 1)
de verlaten woning ‘slecht’ was (case 2)
de aanvrager een woning van een SVK in huur neemt
(case 3)

Case 1. Aanvrager was dakloos
de dakloosheid moet geattesteerd zijn. Feitelijke
dakloosheid is onvoldoende
de huurder was dakloos en ontvangt voor de
inhuurname van zijn huidige woning
hetzij de verhoging van het leefloon (art. 14, §3 wet
van 26/05/2002)
hetzij de installatiepremie (KB van 21/09/2004 in
uitvoering van wet van 23/08/2004)
hetzij een attest waarin het OCMW verklaart dat het
genoemde voordeel niet kan verkregen worden
uitsluitend omdat de huurder dit in het verleden al
gekregen heeft voor een andere woning

Case 2. Verlaten woning
onaangepast fysiek
huurwoning onaangepast aan de fysieke mogelijkheden van een
inwonende bejaarde (65+) of persoon met een handicap (≥66%)

de onaangepastheid wordt beoordeeld op basis van
4 mobiliteitscriteria en (eventueel) een medisch attest
uit het medisch attest zal blijken of betrokkene een
mobiliteitsprobleem heeft

Case 2. Verlaten woning
onaangepast fysiek
mobiliteitscriteria:
1.

2.

3.

4.

de woning beschikt over voldoende technische uitrusting die de zelfredzaamheid
van de huurder of het inwonende gezinslid bevordert met het oog op zelfstandig
wonen en maatschappelijke integratie;
de keuken, de badkamer, de slaapkamer, de leefkamer en het toilet zijn
toegankelijk via verbindingen zonder noemenswaardige niveauverschillen en als
er een rolstoelgebruiker in de woning woont, is er voldoende circulatieruimte in
en tussen de verschillende lokalen;
de woning is veilig bereikbaar vanaf de openbare weg via een voldoende brede
toegangsweg zonder noemenswaardige trappen of hellingen en als er een
rolstoelgebruiker in de woning woont, is de toegang vanaf de openbare weg tot
de woning aangepast voor zelfstandig rolstoelgebruik;
binnen een loopafstand van 600 meter is er een aanbod van voorzieningen, zoals
functies van openbaar vervoer, commerciële functies waaronder winkels voor
dagelijkse producten, zoals bakker, slager en kruidenier en functies voor
gezondheidszorg zoals apotheek en huisarts.

Case 2. Verlaten woning
onaangepast fysiek

Mobiliteitscriteria:
alle 4 in orde

Mobiliteitscriteria:
niet alle 4 in orde

Medisch attest:
geen beperking

Medisch attest:
beperking

Geen medisch
attest

AANGEPAST

AANGEPAST

AANGEPAST

AANGEPAST

ONAANGEPAST

ONAANGEPAST

Case 2. Verlaten woning o/o/o
onbewoonbaar of overbewoond
besluit van de burgemeester of tenminste vastgesteld tijdens een
conformiteitsonderzoek terwijl de aanvrager er zijn hoofdverblijfplaats had
bij overbewoning moet de gezinssamenstelling in de verlaten woning
dezelfde zijn als deze in de nieuwe woning

ongeschikt
besluit van de burgemeester of tenminste vastgesteld tijdens een
conformiteitsonderzoek terwijl de aanvrager er zijn hoofdverblijfplaats had
en voor zover op technisch verslag woningcontroleur
3 gebreken categorie III in rubrieken ‘omhulsel’ of ‘binnenstructuur’
(vooral algemene vocht- en stabiliteitsproblemen)
OF 3 gebreken van categorie IV én 60 strafpunten
(vooral veiligheidsrisico’s zoals elektrocutie, CO, brand, en of ontbreken
basisvoorzieningen zoals wc, bad, gootsteen, …)

Case 2. Verlaten woning o/o/o
Opgelet: de ‘slechte’ woning komt enkel in aanmerking indien:
gelegen in het Vlaamse Gewest
de vaststellingen gebeurden vóór de verhuis (dus terwijl de
huurder er nog woonde)
worden de vastgestelde gebreken hersteld vooraleer de
huurder verhuist naar de nieuwe woning, dan wordt er geen
rekening meer mee gehouden
vaststellingen door de bevoegde ambtenaar :
gewestelijk ambtenaar en aangestelden
door de burgemeester aangewezen
wooninspectie

Case 2. Verlaten woning huisjesmelkerij
onroerend goed dat niet hoofdzakelijk bestemd is voor
wonen (b.v. loods, garage, stal,…)
wordt toch verhuurd met oog op bewoning
ernstig veiligheids- en/of gezondheidsrisico
proces-verbaal van de Wooninspectie

Case 2. Verlaten woning te klein
de woning is te klein voor het gezin

(onaangepast aan de gezinsgrootte)

voor zover gelegen in het Vlaamse Gewest
voor zover de gezinssamenstelling in de verlaten woning
dezelfde is als deze in de nieuwe woning
voor zover de huurder en alle eventuele gezinsleden minstens 1
jaar in de verlaten woning hebben gewoond
enkel de woonvertrekken worden gemeten (eet-, zit-,
slaapkamer en keuken)

Case 2. Verlaten woning te klein
BEREKENING
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Vanaf 96 m ² netto-vloeroppervlakte geldt elke bijkom ende 8m ² voor één bijkom ende persoon.
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Vanaf 6 w oonlokalen geldt elk bijkom end lokaal voor één bijkom ende persoon.

BESLUIT
Deze w oning is aangepast voor een bezetting van

5 personen (= kleinste aantal)

Case 2. Verlaten woning gesloopt
de woning is gesloopt
praktische afspraak:
er kan enkel een geldige aanvraag gedaan worden
indien de woning gesloopt is binnen de 9 maanden
na aanvang van het nieuwe huurcontract
een sloopvergunning op zich volstaat niet
sloop = afbraak tot de grond

Case 2. Verlaten woning camping
woning gelegen in openluchtrecreatief verblijf
(Vlaams logiesdecreet 10 juli 2008)
indien gedomicilieerd sinds 1/1/2001
beperkt aantal campings (opgenomen in Vlaams
Logiesinformatiesysteem) komt in aanmerking

Case 3. SVK-woning
de huurder verhuist naar een woning verhuurd door
een sociaal verhuurkantoor (SVK)
in dit geval worden er geen eisen gesteld aan de
woning die verlaten werd
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Huursubidie: nieuwe woning
1.

altijd: conform aan de Vlaamse
woningkwaliteitsnormen:
hetzij op basis van bestaand conformiteitsattest
hetzij via vaststelling ter plaatse door Wonen-Vlaanderen (met gratis
conformiteitsattest aan verhuurder)

indien niet conform : weigering huursubsidie, tenzij werken worden
uitgevoerd

2.

enkel voor bejaarden (65+) en personen met een
handicap (≥66%): aangepast
de aangepastheid wordt beoordeeld op basis van
4 mobiliteitscriteria en (eventueel) een medisch attest
uit het medisch attest zal blijken of betrokkene een
mobiliteitsprobleem heeft

Huursubsidie: nieuwe woning
3.

huurprijs :
maximaal € 600 (aanvang huurcontract in 2018)
te verhogen met € 75 per persoon ten laste (max. 4 personen)
te verhogen met € 60 in bepaalde gemeenten
13 centrumsteden
Vlabinvest-gemeenten (arr. Halle en Vilvoorde, arr. Leuven deels)
grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent

zonder de kosten voor garage, beroepslokalen, levering van
goederen of diensten

4.

geen sociale huurwoning
SHM of VMSW
VWF, gemeente, IGS, OCMW, voor zover gesubsidieerd
wel toegelaten: indien via SVK of in sociaal beheer

Huursubsidie: nieuwe woning
5. gelegen in het Vlaamse Gewest
6.

dient als hoofdverblijfplaats

7.

mag niet te klein zijn voor het gezin dat de
huursubsidie aanvraagt

Huursubsidie: bedrag en looptijd
bedrag van de tegemoetkoming
huursubsidie = 1/3 maandelijkse huurprijs (maximaal € 127,96)
supplement = € 21,33 per persoon ten laste (geen beperking in aantal
personen ten laste)
eenmalige installatiepremie = 3 x bedrag huursubsidie
€ 127,96 en € 21,33 worden verhoogd met 10 % in bepaalde gemeenten
(Vlabinvest-gemeenten, centrumsteden en grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent)

looptijd van de tegemoetkoming
vanaf startdatum huurcontract
maximaal 9 jaar
van onbepaalde duur voor bejaarde en gehandicapte huurders zolang ze een
conforme woning bewonen die voldoet aan de 4 mobiliteitscriteria
termijn zal in veel gevallen beperkt zijn tot 4 jaar door overschakeling naar de
huurpremie

Huursubsidie: procedure
1. aanvraag gebeurt
bij voorkeur vóór de verhuis
vanaf dan heeft men 9 maanden om een woning te vinden
uiterlijk binnen 9 maanden ná aanvang huurovereenkomst
waar: centraal bij Wonen-Vlaanderen
(adres zie aanvraagformulier)

met documenten:
▪
▪
▪
▪

ondertekend aanvraagformulier
kopie huurcontract voor zover al beschikbaar
attesten handicap, installatiepremie en/of kinderbijslag voor zover van
toepassing
een bewijs van actueel inkomen voor zover de huurder nog geen 25 jaar
oud is op de aanvraagdatum

Huursubsidie: procedure
2. de aanvragen worden centraal per post ingediend maar na

digitalisatie en een eerste centraal nazicht verder behandeld en
beslist door de decentrale dienst

3.

beroep tegen beslissing of tegen ‘stilzitten’
binnen 2 maanden na beslissing of verstrijken termijn
aangetekend naar centraal adres Wonen-Vlaanderen
beslissing in beroep binnen 3 maanden (4 maanden in geval van
onderzoek ter plaatse) na aangetekend schrijven

Huursubsidie: procedure
4.

uitbetaling
eerste maal : binnen 4 maanden na toekenning
daarna per maand
aan
de huurder
of SVK
of aan een begunstigde via afstandsverklaring

Huursubsidie: stopzetting
als de huurder rechthebbend wordt op de huurpremie
als de huurder een sociale woning krijgt toegewezen
als inkomen bij evaluatie na 2 jaar te hoog is
als inkomen bij evaluatie na 6 jaar te hoog is (niet voor
huurders die de huursubsidie voor onbepaalde duur krijgen)
indien geschrapt uit het inschrijvingsregister van de
domiciliemaatschappij (bv. bij 2e maal aanbod weigeren)
als de huurder verhuist naar een niet-conforme of
onaangepaste woning
als de huurder verhuist naar een woning met een te hoge
huurprijs
als de huurder verhuist naar een andere gemeente en zich
niet binnen de zes maand inschrijft bij de nieuwe
domiciliemaatschappij

Huursubsidie: controle en cumul
controles :
maandelijks: bewoning
na 2 jaar : belastbaar inkomen 1 jaar vóór aanvraag
na 6 jaar : belastbaar inkomen 3 jaar na aanvraag

cumulverbod :
geen huursubsidie indien de afgelopen 10 jaar
reeds huursubsidie volgens vroegere regeling (BVR 11-12-1991)
reeds huursubsidie volgens huidige regeling (BVR 2-2-2007)
reeds huurpremie (BVR 4-5-2012)

Overgang huursubsidie naar
huurpremie
gebeurt automatisch
na 4 jaar onafgebroken ingeschreven te zijn voor een
sociale woning bij een SHM
subsidiebedrag blijft (meestal) hetzelfde (feitelijke situatie
op aanvraagdatum bij huursubsidie versus gewenste situatie
bij SHM)

Huurpremie: voor wie
kandidaat-huurder = particulieren die als
referentiehuurder staan ingeschreven in het
inschrijvingsregister van de SHM
met zeer laag inkomen
maximaal € 17.830, te verhogen met € 1.600 per persoon ten
laste (in 2018)
gezamenlijk belastbaar inkomen zoals gekend bij de
domiciliemaatschappij
van de kandidaat-huurder
van het jaar waarmee door de domiciliemaatschappij rekening
werd gehouden bij de laatste actualisatie
aantal personen ten laste: zoals bepaald door de
domiciliemaatschappij

Huurpremie: voor wie
geen woning of perceel voor woningbouw volledig in
volle eigendom of in vruchtgebruik
dezelfde uitzonderingen als binnen sociale huur zijn
van toepassing
woning binnen de grenzen van een vastgesteld
onteigeningsplan
woning is ongeschikt of onbewoonbaar verklaard
woning is onaangepast en wordt bewoond door een
persoon met een fysieke handicap
…

Huurpremie: voor welke woning
1.

gelegen in het Vlaamse gewest

2.

verhuurd als hoofdverblijfplaats (niet door een familielid tot

3.

geen sociale huurwoning

en met de 2e graad dat op hetzelfde adres woont)

SHM of VMSW
VWF, gemeente, IGS, OCMW, voor zover gesubsidieerd
wel toegelaten: via SVK of in sociaal beheer

Huurpremie: voor welke woning
4.

huurprijs (idem als bij huursubsidie):
maximaal € 600

(in 2018)

van het laatste huurcontract (geïndexeerd volgens huurcalculator van
de FOD Economie)

te verhogen met € 75 per persoon ten laste (max. 4 personen)
te verhogen met € 60 in bepaalde gemeenten
13 centrumsteden
Vlabinvest-gemeenten
Grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent

5.

conform aan Vlaamse woningkwaliteitsnormen
vervat in Vlaamse Wooncode (art. 5), behalve de
bezettingsnorm

Huurpremie: bedrag en looptijd
maandelijkse tegemoetkoming (idem huursubsidie):
basishuurpremie bedraagt 1/3 van de huurprijs: maximaal
€ 127,96
te vermeerderen met € 21,33 per persoon ten laste
verhoogd bedrag in Vlabinvest-gemeenten, centrumsteden en
grootstedelijk gebied Antwerpen en Gent
maandelijks uitbetaald
gedurende maximaal 6 jaar vanaf startdatum

uitzonderlijk verlengbaar na 6 jaar tot een aanbod
gedaan wordt voor een sociale huurwoning (met
herberekening van de premie)

Huurpremie: procedure
1.

Wonen-Vlaanderen (Brussel) vertrekt van de gegevens over de kandidaat-

2.

de potentieel rechthebbende huurder krijgt een toelichtingsbrochure en

3.

de potentieel rechthebbende huurder stuurt aangevuld en ondertekend

4.

Wonen-Vlaanderen gaat na of de huurder rechthebbend is en deelt de

5.

beroep is mogelijk

huurders zoals gekend bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. Hieruit worden
potentieel rechthebbenden geselecteerd (vanaf 3 jaar en 11 maanden op de wachtlijst)

invulformulier

invulformulier en huurcontract naar Wonen-Vlaanderen

beslissing mee (max. 2 maand na ontvangst huurcontract en volledig aangevuld
en ondertekend invulformulier)

door huurder bij betwisting over duur inschrijving via SHM of afdeling Toezicht van
agentschap Wonen-Vlaanderen
door de domiciliemaatschappij indien de toekenning berust op foutieve gegevens

Huurpremie: opschorting
de huurwoning is niet conform
blijkt uit onderzoeksverslag van Wonen-Vlaanderen
gevolg: 9 maanden tijd na opsturen onderzoeksverslag om de
woning in orde te (laten) maken, ondertussen wordt de
huurpremie wel verder uitbetaald
indien na 9 maanden nog steeds niet conform: opschorting
uitbetaling huurpremie
uitbetaling wordt herstart wanneer conformiteit aangetoond
wordt
hetzij vanaf het moment dat de niet-conforme woning opnieuw
conform is
hetzij vanaf de verhuizing naar een woning die wel conform is

bij verhuizing van niet-conforme naar conforme woning: extra
installatiepremie (3x maandbedrag huurpremie)

Huurpremie: stopzetting
vanaf inhuurneming van een sociale huurwoning
bij schrapping uit het inschrijvingsregister
als uitbetaling 3 maanden is opgeschort omwille van
een verhuis buiten het werkingsgebied van de
oorspronkelijke domiciliemaatschappij
bij eerste weigering van aanbod gepaste sociale
huurwoning
wanneer men eigenaar wordt van conforme woning of
bouwgrond
zodra inkomen bij actualisatie boven maximumgrens
stijgt
bij verhuizing naar een woning met een te hoge
huurprijs

Huurpremie: cumulatieregeling
niet combineerbaar met:
•

huursubsidie volgens BVR 11-12-1991
•

•

lopende huursubsidie wordt onmiddellijk stopgezet

huursubsidie volgens BVR van 02-02-2007
•
•

lopende periode van huursubsidie aangevraagd voor 1 mei 2014 wordt
uitgedaan zolang deze voordeliger is
lopende huursubsidie aangevraagd vanaf 1 mei 2014 wordt onmiddellijk
stopgezet

wie al eens huurpremie heeft genoten, komt niet meer
in aanmerking (behalve als deze werd stopgezet omwille
van te hoog inkomen of te hoge huurprijs)

Nieuw stelsel vanaf xx/xx/2019
Onder voorbehoud!
nieuwe berekening van het huursubsidiebedrag

referentiehuurprijs bepalen: 75% van de maximale huurprijs
inkomen bepalen: gezamenlijk + afzonderlijk belastbaar
inkomen + leefloon + inkomensvervangende tegemoetkoming +
eventueel buitenlands inkomen
huursubsidie = referentiehuurprijs min 1/55 inkomen
maximumhuursubsidie: 150 euro + 25 euro per persoon ten laste tot en met
de vierde. 10% verhoging voor kernsteden blijft gelden

hogere inkomensgrenzen, afgesteld op deze binnen
sociale huur
eigendomsvoorwaarde enkel van toepassing op
aanvraagdatum
snellere stijging maximumhuurprijs: plus 20% per
persoon ten laste tot maximaal 50%

Nieuw stelsel vanaf xx/xx/2019
Onder voorbehoud!
kamers komen voortaan in aanmerking
ze hebben wel een lagere maximale huurprijs: 80% van
die voor zelfstandige woningen
extra voordelen voor SVK-huurders
huursubsidie van onbepaalde duur (maar stopzetting
zodra men de SVK-woning verlaat)
geen beperking qua termijn van aanvraag (kan dus ook
voor oude huurcontracten)
vrijstelling van inschrijving bij een domicilieSHM
bestaande SVK-huurpremiegenieters zullen automatisch
worden overgezet naar huursubsidie

Nieuw stelsel vanaf xx/xx/2019
Onder voorbehoud!
cumulverbod van 10 jaar vervalt
geen mogelijkheid meer om aanvraag voor verhuis in
te dienen (vooronderzoeken vallen weg)
recht ontstaat op startdatum huurcontract maar nooit
meer dan 2 maand voor aanvraagdatum
jaarlijkse controles op inkomen en eigendom
inkomen te hoog: opschorting tot uit volgende jaarlijkse
controle blijkt dat het inkomen terug onder het maximum zit
woning of perceel voor woningbouw volledig in volle
eigendom of vruchtgebruik verworven: opschorting tot uit
volgende jaarlijkse controle blijkt dat de woning of het perceel
vervreemd is

Vragen?
Algemene vragen: 1700
Specifieke vragen:
huursubsidie.wonen@vlaanderen.be
huurpremie.wonen@vlaanderen.be

