
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERN HUURREGLEMENT 
 
 
 
Verwijzend naar het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 12 oktober 2007 tot reglementering van het 

sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, heeft de raad van bestuur 
van de woonmaatschappij !Mpuls op 11 december 2019, haar goedkeuring gehecht aan het 

hiernavolgend intern huurreglement. 
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1 ALGEMEEN 

 
Het intern huurreglement is openbaar en kan bijgevolg door iedereen worden opgevraagd. 
Woonmaatschappij !Mpuls zal het intern huurreglement als volgt bekend maken : 

a) In de brieven naar de kandidaat-huurders zal hiernaar worden verwezen;   
b) Het is online raadpleegbaar op de website van woonmaatschappij !Mpuls  

www.wm-impuls.be 

 
Het intern huurreglement geldt voor onbepaalde duur. Het is de bedoeling dat een 
evaluatie van het heersende intern huurreglement eventueel kan leiden tot bijsturing. De 
raad van bestuur kan beslissen om het intern huurreglement te wijzigen. 
Woonmaatschappij !Mpuls zal de wijzigingen aan het intern huurreglement bekend maken 
aan de kandidaat-huurders, huurders en derden op een gelijkaardige manier als hierboven 
geschetst. 
 

http://www.wm-impuls.be/
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2 KANDIDAAT-HUURDERS 

 
Vooreerst wordt er hierna een bondig en vereenvoudigd overzicht gegeven van de 
toewijzingsvoorwaarden en -regels zoals vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 
12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII 
van de Vlaamse Wooncode (hierna genoemd: “kaderbesluit sociale huur”). 

 
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 woonmaatschappij !Mpuls 
dan ook formeel naar de integrale tekst van “kaderbesluit sociale huur”. 

2.1 Inschrijvingsvoorwaarden 

Om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning, moet een kandidaat-
huurder eerst opgenomen worden in het inschrijvingsregister (wachtlijst). Hiervoor moet de 
kandidaat-huurder 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 Woonmaatschappij !Mpuls die opvragen bij de bevoegde 
overheden en instellingen. Door zich in te schrijven geeft de kandidaat-huurder de 
toestemming aan Woonmaatschappij !Mpuls om die bewijsstukken op te vragen. 
 
Het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale 
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode bepaalt vier voorwaarden 
te voldoen door de kandidaat-huurder, en één vereiste om ingeschreven te kunnen worden 
voor een sociale huurwoning (artikel 3 §1 kaderbesluit sociale huur).  
Deze voorwaarden worden op verschillende momenten afgetoetst:  

a) Moment van inschrijving; 

b) Moment van toewijzing; 

c) Moment van toetreding tot de lopende huurovereenkomst. 

2.1.1 De leeftijdsvoorwaarde 

De kandidaat-huurder moet minstens 18 jaar zijn op het ogenblik van de inschrijving.  
 
In een aantal situaties kan woonmaatschappij !Mpuls hiervan afwijken:   

a) een minderjarige, ontvoogde persoon; 

b) een minderjarige persoon die zelfstandig woont of alleen gaat wonen met begeleiding 
door een erkende dienst of het OCMW; 

c) personen die verlengd minderjarig werden verklaard (art. 487 bis BW) met begeleiding 
door een erkende dienst.  

2.1.2 De inkomensvoorwaarde 

Bij inschrijving wordt er rekening gehouden met alle gezinsleden die woonrecht krijgen. Dit 
zijn: 

- De persoon die zich bij inschrijving opgaf als toekomstig referentiehuurder; 
- De persoon die met de referentiehuurder huwde of wettelijk samenwoont, op 
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voorwaarde dat hij of zij mee in de sociale huurwoning gaat wonen; 
- De feitelijke partner van de referentiehuurder, op voorwaard at hij of zij mee in de 

sociale huurwoning gaat wonen. 
 
Het netto-belastbaar inkomen van de kandidaat-huurder (en de partner) mag bepaalde 
maximumgrenzen niet overstijgen. Deze inkomensgrenzen zijn wettelijk bepaald. 
 
Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen, is het inkomen van het "referentiejaar". 
Met referentiejaar wordt bedoeld het meest recente jaar waarvoor een aanslagbiljet 
beschikbaar is. Het inkomen is gedefinieerd in artikel 1, 15° van het kaderbesluit sociale huur 
en wordt telkens geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de maand juni van het jaar 
dat voorafgaat aan de toepassing. 
 
Op de strikte inkomensgrenzen zijn een aantal uitzonderingen mogelijk : 

a) Indien het gezinsinkomen van het referentiejaar te hoog is, wordt het huidig inkomen 
(van de laatste drie maanden) gehanteerd. Dit wordt geëxtrapoleerd naar een 
jaarinkomen. Indien het huidig inkomen onder de maximumgrens ligt, kan de 
kandidaat-huurder alsnog ingeschreven worden. 

b) Personen waarvoor de echtscheiding werd ingeleid, die hun wettelijke samenwoning 
gaan beëindigen, of feitelijke partners die uit elkaar gaan, worden bij inschrijving 
beschouwd als alleenstaanden. Er wordt dan geen rekening gehouden met het 
gezinsinkomen, maar wel met het eigen inkomen van de kandidaat-huurder alleen.  

c) Indien de kandidaat-huurder toegelaten is tot collectieve schuldenregeling (art. 1675/6 
GW) of budgetbegeleiding of- beheer bij OCMW of andere erkende instelling voor 
schuldbemiddeling, kan de verhuurder autonoom beslissen om het actueel 
besteedbaar inkomen in aanmerking te nemen.  

2.1.3 De eigendomsvoorwaarde 

De kandidaat- huurder heeft, samen met zijn of haar partner, geen woning of geen perceel 
dat bestemd is voor woningbouw volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in 
vruchtgebruik in binnen- of buitenland, tenzij het een in het Vlaams Gewest gevestigd 
campingverblijf betreft. Daarnaast mag je als kandidaat-huurder geen volledig of gedeeltelijk 
recht op erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebben op een woning of bouwgrond. Ook mag 
de woning of bouwgrond niet volledig of gedeeltelijk in erfpacht, opstal of vruchtgebruik 
gegeven zijn.  
 
Een kandidaat- huurder mag, samen met zijn of haar partner, geen zaakvoerder, bestuurder 
of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij een woning of een perceel, bestemd 
voor woningbouw, werd ingebracht.  

 

De verhuurder kan deze voorwaarde nagaan via een bevraging bij de FOD Financiën of via de 
Kruispuntbank. De bevraging via de FOD Financiën gebeurt via een standaarddocument. Via 
de Kruispuntbank zien we automatisch indien er al dan niet een eigendom verworven werd. 
Omdat het niet evident is om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet hebben van een 
buitenlands eigendom volstaat een verklaring op eer voor wat betreft de onroerende 
goederen in het buitenland. 
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Men kan wel worden ingeschreven met een eigendom wanneer het gaat om een woning 
gelegen in het Vlaams Gewest: 

a) Die bewoond is door de kandidaat-huurder maar onbewoonbaar of ongeschikt 
verklaard wordt en moet ontruimd worden. De kandidaat-huurder moet zich binnen 
de twee maanden na de verklaring komen inschrijven; 

b) Die bewoond is door de kandidaat-huurder met een fysieke handicap en die niet 
aangepast is aan zijn of haar handicap; 

c) Die bewoond is door de kandidaat-huurder met een handicap en ook ingeschreven is 
voor een ADL-woning. (m.a.w. opgericht gebruik makend van de specifieke subsidies 
voor projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in 
sociale woonwijken); 

d) Die in een ruimtelijke bestemmingszone ligt in België en waar permanent wonen niet 
is toegelaten (bv. vakantieverblijf); 

e) Die de kandidaat-huurder gedeeltelijk in volle eigendom heeft en die deel uitmaakt van 
een huwelijksgemeenschap. De kandidaat-huurder moet wel kunnen aantonen dat het 
huwelijk onherstelbaar ontwricht is; 

f)  Die de kandidaat-huurder kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom heeft verworven 
(bv.: schenking, erfenis); 

g) Die ontruimd moet worden omwille van 1) een herhuisvesting in het kader van de 
woonkwaliteitsbewaking; 2) een verrichting in een sociale woonorganisatie of 3) in het 
kader van het sociaal beheersrecht; 

h) Die door een faillietverklaring de woning heeft verloren. 

De kandidaat-huurder die het beheer over zijn eigen woning is verloren door een 
collectieve schuldenregeling, voldoet aan de eigendomsvoorwaarde. De huurder moet 
één jaar na toewijzing voldoen aan de eigendomsvoorwaarde. Bij gegronde redenen 
kan deze termijn verlengd worden.  

2.1.4 De taalkennisvereiste 

Sinds 1 november 2017 maakte de taal- en inburgeringsbereidheid plaats voor de 
taalkennisvereiste.  
 
Gelden voor: 

a) De zittende huurders die vóór 1 november 2017 een sociale woning huurden, met 
uitzondering van de huurders. De vroegere taalbereidheidsverplichting blijft die op 1 
januari 2008 al huurder waren van een sociale huurwoning 

b) Kandidaat-huurders die vóór 1 november 2017 hun huurovereenkomst 
ondertekenden. 

De taalkennisverplichting geldt voor: 
a) Alle nieuwe kandidaat-huurders die vanaf 1 november 2017 inschrijven. 
b) Alle kandidaat-huurders die vanaf 1 november 2017 hun huurovereenkomst tekenen. 

De taalkennisvereiste is geen inschrijvings- of toelatingsvoorwaarde, maar alleen nog een 
huurdersverplichting. Een inschrijving kan dus niet geweigerd worden omdat de 
kandidaat-huurder niet voldoet aan de basistaalvaardigheid Nederlands. Toch moet bij 
inschrijving al nagegaan worden of de kandidaat-huurder voldoet aan de 
basistaalvaardigheid Nederlands. Met basistaalvaardigheid Nederlands wordt het niveau van 
Nederlands bedoeld dat overeenstemt met niveau A1 van het Europees Referentiekader 
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voor Moderne Vreemde Talen (hetzelfde niveau dat al bij de taalbereidheidsvoorwaarde 
gold).  
 
Een basistaalvaardigheid Nederlands kan op drie manieren vastgesteld worden: de 
verhuurder stelt dit meteen vast, doet een sneltest of controleert de Kruispuntbank 
Inburgering.  

a) De kandidaat huurder voldoet aan het vereiste niveau: geen verdere opvolging nodig. 
De verhuurder duidt in het softwaresysteem aan dat hij beantwoordt aan de 
taalkennisvereiste.  

b) De kandidaat-huurder voldoet niet aan het vereiste niveau: de verhuurder informeert 

de kandidaat dat hij dit na één jaar sociaal huren wél moet hebben. De verhuurder 

bezorgt de kandidaat de contactgegevens van de organisaties die het Vlaamse 

integratie- en inburgeringsbeleid uitvoeren. De organisaties die het Vlaams 

integratie- en inburgeringsbeleid uitvoeren zijn: 

1. Het agentschap Integratie en Inburgering; 

2. Het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering 

Antwerpen vzw; 

3. Het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering 

Gent vzw; 

4. Huis van het Nederlands Brussel vzw. 

De kandidaat is niet verplicht om zich aan te melden bij de vermelde organisaties. 

Binnen de zeven dagen meldt de verhuurder via de Kruispuntbank Inburgering (KBI) 

de identiteitsgegevens van de kandidaten die niet voldoen.  

2.1.5 De verblijfsvoorwaarde 

De kandidaat-huurder en zijn gezinsleden moeten ingeschreven zijn in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister. De inschrijving in het wachtregister is niet voldoende. Indien een 
kandidaat-huurder van ambtswege uit het bevolkings- of vreemdelingenregister geschrapt is, zal 
Woonmaatschappij !Mpuls de kandidaat-huurder niet inschrijven. 
 
Er zien hierop twee uitzonderingen:  

a) Erkende vluchtelingen kunnen wel inschrijven voor een sociale woning met het 
vluchtelingenattest en een brief met een positieve beslissing van het CGVS. 

b) Personen die bij gebrek aan bestaansmiddelen niet in het bevolkings-of 
vreemdelingenregister staan en zich laten inschrijven op een referentieadres in de 
gemeente waar ze verblijven, kunnen ingeschreven worden (bv.: referentieadres OCMW 
of familie).  
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2.2 Gezinsbegrip en persoon ten laste. 

De kandidaat-huurder moet aan Woonmaatschappij !Mpuls laten weten wie de woning gaat 
bewonen. Er wordt enkel rekening gehouden met de gehuwde of wettelijke partner als deze 
ook in de sociale woning wil wonen.  

2.2.1 Gezinsbegrip  

Het gezin wordt in de Vlaamse Wooncode gedefinieerd als ‘meerdere personen die op 
duurzame wijze in dezelfde woning samenwonen en daar hun hoofdverblijfplaats hebben.’ 
Uitzonderingen hierop zijn:  

a) Personen die duidelijk de sociale woning niet mee gaan bewonen, maar wel 
samenwonen met de aanvrager, worden niet als gezinsleden beschouwd.  

b) Als de kandidaat-huurder nog wettelijk samenwoont, maar zonder zijn wettelijke 
partner wil inschrijven, dan kan dit. Enkel de kandidaat-huurder dient dan te voldoen 
aan de voorwaarden.  

c) Gezinshereniging: de kandidaat-huurder moet Woonmaatschappij !Mpuls op de 
hoogte brengen van een eventuele geplande gezinshereniging.  

Als de kandidaat-huurder getrouwd is, maar zonder zijn partner wil inschrijven, dan 
kan dit. Enkel de kandidaat-huurder dient dan te voldoen aan de voorwaarden.  

2.2.2 Persoon ten laste 

Volgende personen worden als ten laste beschouwd:  
a) Het minderjarige kind dat bij de kandidaat- huurder gedomicilieerd is, waarvoor er 

kinderbijslag wordt betaald of door de minister als ten laste wordt beschouwd.  

b) Kinderen in een co-ouderschapsregeling die niet gedomicilieerd zijn bij de kandidaat- 
huurder, maar die wel op regelmatige basis verblijven bij de kandidaat- huurder, 
worden als ten laste beschouwd. Dit kan aangetoond worden door een formele 
beslissing of een verklaring op eer.  

c) Personen, meerder- of minderjarig, die erkend zijn als ernstig gehandicapt, of erkend 
was als ernstig gehandicapt op het ogenblik van pensionering.  
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2.3  Hoe wordt de woningkeuze bepaald?   

Om de kandidaat-huurder in te schrijven voor een bepaalde woning of appartement, wordt 
er rekening gehouden met een aantal factoren. Deze worden hieronder beschreven.  

2.3.1 Woninggrootte  

Er zijn twee factoren die de bezettingsgraad van een woning bepalen in functie van het 
woningtype en de woninggrootte. 
Dat zijn : 

a) De woningoppervlakte van een woning (zie hoofdstuk 15 “Oppervlakte en 
prijsnormen”) van de C 2001 van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen). 

b) De typologie van de woning in functie van het aantal slaapkamers en de grootte ervan. 
Overeenkomstig Hoofdstuk 15 “Oppervlakte en prijsnormen” van deel 1 Plan en 
ontwerpcriteria van de C 2001 van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, zal 
Woonmaatschappij !Mpuls aan elke verhuurde woning een typesoort toekennen. Deze 
typesoort vermeldt het aantal slaapkamers en het maximaal aantal personen dat 
volgens de oppervlaktenormen van de VMSW in die woning kan wonen. (Bijvoorbeeld 
een typesoort 2/3 is een woning met twee slaapkamers bedoeld voor de huisvesting 
van maximaal 3 personen). Als algemene regel geldt : een slaapkamer is geschikt voor 
twee personen indien de afmeting groter is dan 11 m², een slaapkamer is geschikt voor 
één persoon indien de afmeting kleiner is dan 11 m².  

2.3.2 Woningtype naargelang de gezinssituatie en fysieke toestand 

Bij de inschrijving van de kandidaat-huurder(s) wordt meegedeeld welke woningen er aan 
hun gezinssituatie aangepast zijn. Een kandidaat-huurder kan zich enkel inschrijven volgens 
de woningtypes die hij rationeel kan bezetten. 
 
Stel dat een kandidaat-huurder aangeeft dat er een extra kamer noodzakelijk is wegens 
medische redenen, dan kan er een uitzondering gemaakt worden op de rationele bezetting. 
Er wordt als bewijs gevraagd om een attest van een specialist te bezorgen (Vb. Gezin met 
drie kinderen en één zoon is zwaar autistisch. Mits attest van een specialist kan er 
ingeschreven worden voor een woning met vier slaapkamers.). 
 
Wanneer een kind van een kandidaat-huurder een partner heeft die komt inwonen, dan 
wordt er geen bijkomende slaapkamer toegekend. Zij worden gezien als een koppel.  
 
De woningen in het Project Levenslang Wonen zijn aangepast voor rolstoelgebruikers. Met 
voorrang worden deze woningen toegekend aan rolstoelgebruikers. Indien deze wachtlijst 
uitgeput is, krijgen personen met een beperkte stapfunctie een toekenning. Is ook deze 
wachtlijst uitgeput, komen senioren in aanmerking. Bij inschrijving wordt een attest van een 
specialist opgevraagd om recht te hebben op een bepaalde voorrang.  

2.3.2.1 Appartementsgebouwen 

a) 105 – GELIJKVLOERSE WOONGELEGENHEID MET GEM.INGANG - 1 SLAAPKAMER (521) 

 Mensen met beperkte stapfunctie, mits attest van specialist; 

 Alleenstaanden/koppels. 
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b) 1050 – LTR GELIJKVLOERSE WOONGELEGENHEID MET GEM.INGANG - 1 SLAAPKAMER (521) 

 Specifieke voorrang voor 65 + (volgens Lokaal Toewijzingsreglement); 

 Alleenstaanden/koppels. 
 

c) 106 - GELIJKVLOERSE WOONGELEGENHEID MET GEM.INGANG - 2 SLAAPKAMERS (548)  

 Mensen met beperkte stapfunctie, mits attest van specialist; 

 Koppels /Alleenstaanden met 1 kind ten laste; 

 Koppels. 
  

d) 1060 – LTR GELIJKVLOERSE WOONGELEGENHEID MET GEM.INGANG - 2 SLAAPKAMERS (548) 

 Specifieke voorrang voor 65+: (volgens Lokaal Toewijzingsreglement); 

 Koppels/alleenstaanden met 1 kind ten laste; 

 Koppels. 
 

e) 107 – WOONGELEGENHEID OP VERDIEP  MET GEM. INGANG - 1 SLAAPKAMER (421) 

 Alleenstaande /koppels.  
 

f) 1070 – LTR WOONGELEGENHEID OP VERDIEP  MET GEM. INGANG - 1 SLAAPKAMER (421) 

 Specifieke voorrang voor 65+; 

 Alleenstaanden/koppels. 
 

g) 108 – WOONGELEGENHEID OP VERDIEP MET GEM. INGANG  - 2 SLAAPKAMERS (548) 

 Koppels / Alleenstaanden met 1 kind ten laste;  

 Koppels. 
 

h) 1080 –LTR WOONGELEGENHEID OP VERDIEP MET GEM. INGANG  - 2 SLAAPKAMERS (548) 

 Specifieke voorrang voor 65+; 

 Koppels/ alleenstaanden met 1 kind ten laste; 

 Koppels. 
 

i) 109 – STUDIO –MEIBLOEM, lift (25) 

 Alleenstaanden; 

 Specifieke voorrang voor 65+ 
 

j) 119 – Appartement - 3 slp  

 Alleenstaanden/Koppels met 2 of 3 kinderen ten laste. 
 

k) 200 – appartement - 1 slp – Project Levenslang Wonen     

 Alleenstaanden/Koppels – Specifieke voorrang voor Rolstoelgebruiker(s); 

 Alleenstaanden/Koppels – Voorrang indien beperkte stapfunctie; 

 Alleenstaanden/Koppels – Voorrang 65+ 

 Alleenstaanden/Koppels. 
 

l) 201 – appartement - 1 slp - Project Levenslang Wonen     

 Alleenstaanden/Koppels – Specifieke voorrang voor Rolstoelgebruiker(s); 

 Alleenstaanden/Koppels – Voorrang indien beperkte stapfunctie; 

 Alleenstaanden/Koppels – Voorrang 65+ 

 Alleenstaanden/Koppels. 
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m) 202 – appartement - 2 slp - Project Levenslang Wonen         

 Koppels/ Alleenstaanden met 1 kind ten laste – Specifieke voorrang voor 
Rolstoelgebruiker(s); 

 Koppels/ Alleenstaanden met 1 kind ten laste – Voorrang indien beperkte stapfunctie; 

 Koppels/ Alleenstaanden met 1 kind ten laste – Voorrang 65+  

 Koppels/ Alleenstaanden met 1 kind ten laste. 

2.3.2.2 Duplexen 

a) 100 – GELIJKVLOERSE WOONGELEGENHEID - 1 SLAAPKAMER (527) 

 Mensen met beperkte stapfunctie, mits attest van specialist; 

 Alleenstaanden/koppels. 
 

b) 1000 – LTR GELIJKVLOERSE WOONGELEGENHEID - 1 SLAAPKAMER (527) 

 Specifieke voorrang voor 65+ (volgens Lokaal toewijzingsreglement); 

 Alleenstaanden/koppels. 
 

c) 101 – GELIJKVLOERSE WOONGELEGENHEID - 2 SLAAPKAMERS (474) 

 Koppels/ Alleenstaanden met 1 kind ten laste; 

 Koppels. 
 

d) 1010 – LTR GELIJKVLOERSE WOONGELEGENHEID - 2 SLAAPKAMERS (474) 

 Specifieke voorrang voor 65+:(volgens Lokaal toewijzingsreglement); 

 Alleenstaanden/koppels met 1 kind ten laste;  

 Koppels. 
 

e) 102 – WOONGELEGENHEID OP VERDIEP - 1 SLAAPKAMER (421) 

 Alleenstaanden of koppels.  
 

f) 103 – WOONGELEGENHEID OP VERDIEP - 2 SLAAPKAMERS (516) 

 Koppels / Alleenstaanden met 1 kind ten laste  

 Koppels. 
 

g) 104 – WOONGELEGENHEID OP VERDIEP - 3 SLAAPKAMERS (474) 

 Alleenstaande of koppels met 2 of 3 kinderen ten laste. 
 

h) 203 – duplex – 1 slp – Project Levenslang Wonen     

 Alleenstaanden/Koppels – Specifieke voorrang voor Rolstoelgebruiker(s); 

 Alleenstaanden/Koppels – Voorrang indien beperkte stapfunctie; 

 Alleenstaanden/Koppels – Voorrang 65+ 

 Alleenstaanden/Koppels. 

2.3.2.3 Woningen 

a) 111 – WOONGELEGENHEID – 1 SLAAPKAMER (385): ± 3 woningen 
1 Alleenstaanden of koppel. 

  
b) 112 – WOONGELEGENHEID – 2 SLAAPKAMERS (474): ± 33 woningen 

1 Alleenstaanden of koppel met 1 kind ten laste. 
  

c) 113 – WOONGELEGENHEID – 3 SLAAPKAMERS (583) : ± 435 woningen  
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1 Alleenstaanden of koppel met 2 of 3 kinderen. 
  

d) 114 – WOONGELEGENHEID – 4 SLAAPKAMERS (558): ± 41 woningen 
1 Alleenstaanden of koppel met 4 of 5 kinderen. 

  
e) 115 – WOONGELEGENHEID – 5 SLAAPKAMERS (553): ± 4 woningen 

1 Alleenstaanden of koppel met 6 of 7 kinderen. 
  

f) 116 - ADL-WONING (670) 
 

g) 117 – WOONGELEGENHEID – 6 SLAAPKAMERS (553): 1 woning 
1 Alleenstaanden of koppel met 8 of 9 kinderen. 

2.3.3 Fysieke toestand van de huurder 

De fysieke toestand van de huurder kan ertoe leiden dat een woning specifiek aangepast of 
toegankelijk moet zijn. Als er dergelijke aangepaste of specifieke toegankelijke woningen 
zijn, is het ook aangewezen dat deze ook rationeel bezet worden. Woonmaatschappij 
!Mpuls vult de rationele bezetting van de beschikbare aangepaste woningen als volgt in met 
toepassing van de wettelijk voorziene voorrangsregel voor gehandicapten: 

a) Woningen, waarbij de gelijkvloerse verdieping (inclusief een badkamer en slaapkamer) 
aangepast is voor rolstoelgebruikers of rolstoeltoegankelijk is, zullen met prioriteit 
toegewezen worden aan kandidaat-huurders die motorisch gehandicapt zijn en 
permanent of periodiek dienen gebruik te maken van een rolstoel;  

b) Woningen of appartementen zullen met prioriteit toegewezen worden aan kandidaat-
huurders met een moeilijkheid inzake motoriek en kandidaat-huurders indien ze 
voldoen aan volgende minimale voorwaarden:  

1 Er zijn geen niveauverschillen in de woning (met uitzondering van een eventuele 
berging en tweede slaapkamer op een andere verdieping); 

2 Er is een keuken, badkamer en een slaapkamer op het niveau van de leefruimte 
en de inkom; 

3 De deurbreedtes naar alle slaap- en leefruimtes alsook naar de badkamer zijn 
minstens 93 cm breed (1 meter dagmaat). 

Indien een huidige huurder wenst te verhuizen naar een aangepaste woongelegenheid 
volgens de rationele bezetting, is een medisch attest van een specialist noodzakelijk.  
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2.3.4 Keuze gemeente  

De kandidaat-huurders kunnen bij inschrijving hun voorkeur van ligging aangeven. Deze keuze 
van ligging beperkt zich tot: 

a) Menen; 

b) Lauwe; 

c) Rekkem. 

Of een combinatie van één of meerdere keuzes. 
De kandidaat-huurder kan niet kiezen voor specifieke straten of wijken.  

2.3.5 Specifieke situaties  

2.3.5.1 Regelmatig verblijf kinderen 

Overeenkomstig artikel 18 van het kaderbesluit sociale huur wordt bij het beoordelen van de 
rationele bezetting ook rekening gehouden met kinderen die geplaatst zijn en/of bij wie de 
kandidaat-huurder een omgangsrecht heeft of co-ouderschap uitoefent en die derhalve niet 
permanent in de woning zullen verblijven. De kandidaat- huurder kan schriftelijk verzaken aan 
de toepassing van dit recht. Hij kan de verzaking van dit recht op elk ogenblik herroepen. 
 
Co- ouderschap/omgangsrecht: verblijfsregeling waar kinderen effectief op regelmatige basis 
blijven slapen.  
Bezoekrecht. Kinderen komen op bezoek, maar blijven NIET slapen. Kinderen zijn nooit ten laste. 
Er wordt geen rekening gehouden met het aantal kinderen in functie van het aantal kamers. 
De huurder is verplicht om wijzigingen betreft bezoekregeling te melden aan Woonmaatschappij 
!Mpuls.  

2.3.5.2 Zwangerschap  

Indien de kandidaat-huurder zwanger is, wordt bij de keuze van de woning geen rekening gehouden 
met het ongeboren kind. De kandidaat- huurder en zijn gezinsleden worden ingeschreven voor een 
woning of appartement die voldoet aan de gezinssituatie op het moment van inschrijving.  
 

De kandidaat-huurder moet de geboorte melden aan Woonmaatschappij !Mpuls d.m.v. een 
geboorteattest. Op dat moment zal Woonmaatschappij !Mpuls de kandidaat-huurder uitnodigen om 
de woningkeuze te komen aanpassen.  
 
Bij mutatie-aanvragen door een zwangerschap, wordt er pas ingeschreven bij de geboorte van het 
kind.  

2.3.5.3 Gezinshereniging 

De kandidaat-huurder moet Woonmaatschappij !Mpuls op de hoogte brengen van een eventueel 
geplande gezinshereniging. Voor de inschrijving van de woningkeuze wordt rekening gehouden met 
het voltallige gezin na de gezinshereniging.  
 
Vb. Een man waarvan zijn vrouw en twee kinderen in het buitenland verblijven en er is een geplande 
gezinshereniging, komt dus in aanmerking voor een woning of appartement met drie slaapkamers.  
 

Wanneer de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden op het moment van een 
toewijzing van een (grotere) woning (die hij gevraagd heeft in functie van die toekomstige 
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gezinshereniging), zal de kandidaat-huurder geen recht hebben op de toewijzing van die 
grotere woning. Hij krijgt dan een woning toegewezen die aan zijn huidige 
gezinssamenstelling en fysieke toestand aangepast is. 

2.4 Wijzigingen aan de aanvraag 

De situatie van de kandidaat-huurder kan veranderen. Sommige gegevens kan 
Woonmaatschappij !Mpuls zelf opzoeken, andere niet. Daarom verwacht 
Woonmaatschappij !Mpuls dat de kandidaat-huurder elke adreswijziging en elke wijziging 
aan de gezinstoestand binnen de maand meedeelt. De kandidaat-huurder heeft bij 
wijzigingen in de gezinstoestand het recht om zijn woonwensen te veranderen. Dit heeft als 
gevolg dat de volgorde voor toewijzing zal veranderen. Zowel voor de kandidaat-huurder, als 
voor de andere kandidaat-huurders. Wijzigingen aan de aanvraag kunnen slechts schriftelijk 
(gedateerd en ondertekend) gebeuren. Een mondelinge, telefonische, of een andere 
aanvraag tot wijziging zal niet aanvaard worden. Voor elke gekozen woning wordt een 
datum van keuze bijgehouden. De datum van keuze kunnen onderling verschillen 
(Ministerieel besluit van 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen van, de 
wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor 
kandidaat-huurders). 

 
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. Hierbij behoudt de kandidaat-
huurder zijn inschrijvingsnummer.  
Gegronde redenen zijn voor Woonmaatschappij !Mpuls:  

a) Een wijziging in gezinssamenstelling die tot gevolg heeft dat de kandidaat-huurder een 
ander type woning nodig heeft (vb.: geboorte, overlijden, nieuw samengesteld gezin, 
…); 

b) Een wijziging van de situatie die een invloed heeft op de prioriteiten bij toewijzing (vb.: 
onbewoonbaarverklaring). 

c) Een wijziging in de fysieke toestand van de kandidaat-huurder waardoor het vereist is 
om de woningkeuze aan te passen. Het is hierbij noodzakelijk dat de kandidaat-
huurder een attest van een specialist bezorgt.  

 
De kandidaat-huurder mag altijd op andere momenten zijn voorkeur wijzigen, maar dan 
krijgt de kandidaat een nieuwe inschrijvingsdatum en verliest hij zijn opgebouwde wachttijd. 
(= volledig nieuwe inschrijving). 

 
Wanneer de uitbreiding van de aanvraag om een nieuwe woninggroep (nieuw project) gaat 
waar er nog geen andere woningen aangeboden werden, wordt de oorspronkelijke 
inschrijvingsdatum als keuzedatum ingevuld. De kandidaat-huurders hadden in het verleden 
immers nog geen mogelijkheid om voor dit nieuwe keuzegebied in te schrijven.  

 
Wanneer het om een nieuwe woninggroep gaat die in een bestaand keuzegebied gelegen is, 
wordt de oudste keuzedatum in dit keuzegebied ingevuld.   

2.5 Het inschrijvings- en openbaar register.  

Het inschrijvingsregister omvat de gegevens (inschrijvingsnummer, identiteit, woningkeuze, 
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…) van alle kandidaat-huurders. De kandidaat-huurders worden op een chronologische wijze 
ingeschreven in het inschrijvingsregister.  
 
Naast het inschrijvingsregister houdt Woonmaatschappij !Mpuls ook een openbaar 
inschrijvingsregister bij. Dit register bevat geen persoonsgebonden gegevens. Er zijn dus 
geen namen in vermeld, enkel inschrijvingsnummers. Overeenkomstig artikel 7 van het 
kaderbesluit sociale huur van 12 oktober 2007 ligt dit ter inzage van de kandidaat-huurder 
tijdens de openingsuren. De openingsuren staan vermeld op de website.  

2.6 Referentiehuurder 

Gehuwden of samenwonenden dienen meestal een gemeenschappelijke aanvraag in om een 
sociale huurwoning te betrekken. Wie zich samen inschrijft, krijgt ook samen één 
inschrijvingsnummer. Bij de inschrijving duidt het gezin de toekomstige referentiehuurder 
aan. Deze aanduiding is definitief en kan niet meer gewijzigd worden (ook niet in geval van 
interne mutatie). De referentiehuurder speelt een belangrijke rol om vast te stellen wie 
rechten kan doen gelden op de woning.  
Indien personen met een gemeenschappelijke inschrijving na verloop van tijd beslissen om 
toch niet meer samen kandidaat-huurder te zijn, zijn er twee mogelijkheden: 

a) In het geval dat een van de twee partners niet langer kandidaat-huurder is, dan wordt 
de huuraanvraag overgezet op diegene die overblijft en kan deze het 
inschrijvingsnummer behouden. De melding dat één van de twee partners niet langer 
kandidaat-huurder is, waardoor de huuraanvraag over mag gaan op de andere partner, 
moet uiteraard schriftelijk gebeuren door de betrokken partner die zijn rechten 
afstaat. Een mondelinge of telefonische melding van de betrokken persoon alsook een 
schriftelijke melding van de begunstigde partner alleen, zal niet aanvaard worden.  

b) Indien de twee partners (of eventuele andere personen) elk nog kandidaat-huurder 
willen blijven, kan de referentiehuurder de oorspronkelijke huuraanvraag behouden. 
De andere partner zal het laatste inschrijvingsnummer krijgen met behoud van 
oorspronkelijke inschrijvingsdatum.  

2.7 Actualisatie 

De inschrijvingsregisters worden minstens in elk oneven jaar geactualiseerd. Daarbij wordt 
nagegaan of minstens de kandidaat-huurders die het tweede kalenderjaar ervoor al waren 
ingeschreven, nog voldoen aan de inkomensvoorwaarden, behalve als die controle al in het 
kalenderjaar ervoor werd uitgevoerd (artikel 8 van het kaderbesluit sociale huur) 
Woonmaatschappij !Mpuls controleert via actualisatie jaarlijks alle inschrijvingen tot en met 
het vorige kalenderjaar.  
Woonmaatschappij !Mpuls verzendt de brief van actualisatie naar het laatst gekende adres 
van de kandidaat-huurder dat gekend is in de Kruispuntbank, tenzij de kandidaat-huurder 
een ander adres heeft opgegeven.  
Er wordt ook een lijst van alle kandidaat- huurders die een brief hebben ontvangen, 
doorgestuurd naar het OCMW en de Stadsdiensten. Dit om te vermijden dat er onnodig 
mensen geschrapt worden omdat ze de brief niet begrijpen, niet hebben ontvangen, ed.  
 
Uiterlijk op 30 september van het jaar van de actualisering past Woonmaatschappij !Mpuls 
alle informatie in het inschrijvingsregister aan op basis van de gegevens, die verkregen zijn 
bij de actualisering. 
Op de eerste werkdag van het jaar volgend op de actualisering wordt het geactualiseerde 
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inschrijvingsregister vervangen door een nieuw inschrijvingsregister. Daarin worden alle 
gegevens over de kandidaat-huurders overgenomen, behalve de gegevens over de 
kandidaat-huurders die werden geschrapt voor 1 oktober van het jaar van actualisering, 
tenzij die schrapping het gevolg was van de aanvaarding van het aanbod van een woning die 
plaatsvond na 1 januari van het jaar van actualisering of als er een verhaalprocedure 
lopende is.  
 
Woonmaatschappij !Mpuls bewaart gedurende minimaal tien jaar een kopie van het 
geactualiseerde inschrijvingsregister zoals het was samengesteld op 31 december van het 
jaar van actualisering. Woonmaatschappij !Mpuls kan beslissen om ook op andere 
tijdstippen een actualisering door te voeren en om die actualisering te beperken tot een 
deel van de kandidatuurstellingen, rekening houdend met de inschrijvingsdatum of met de 
wachttijd voor de woningen waarvoor de kandidaat-huurders in aanmerking willen komen. 

2.8 Schrapping uit het inschrijvingsregister 

Woonmaatschappij !Mpuls kan een kandidaat-huurder uit het inschrijvingsregister 
schrappen (artikel 12 kaderbesluit sociale huur). Een schrapping zal gebeuren als: 

a) De kandidaat-huurder de aangeboden woning heeft aanvaard;  

b) De kandidaat-huurder niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarden op het 
moment van de actualisatie; 

c) De kandidaat-huurder bij een aanbod van een woning niet voldoet aan de 
toelatingsvoorwaarden; 

d) De kandidaat-huurder bij de inschrijving met opzet verkeerde of onvolledige gegevens 
heeft opgegeven; 

e) De kandidaat-huurder hier schriftelijk om verzoekt; 

f) Bij de tweede weigering of bij de tweede keer dat een kandidaat-huurder niet reageert 
als een woning hem wordt aangeboden die overeenkomt met zijn woonwensen, op 
voorwaarde dat tussen de eerste weigering of het uitblijven van een reactie en het 
volgende aanbod van een andere woning een periode is verlopen van ten minste drie 
maanden. De kandidaat-huurder moet dan wel minstens 15 kalenderdagen vanaf de 
postdatum van de brief waarin Woonmaatschappij !Mpuls het aanbod deed, de tijd 
gehad hebben om te reageren. Woonmaatschappij !Mpuls zal de kandidaat-huurder 
bij het tweede aanbod van een woning uitdrukkelijk meedelen dat de kandidaat-
huurder al een eerste keer geweigerd heeft en dat zijn kandidatuur zal geschrapt 
worden bij een tweede weigering of niet-reageren;  

g) De brief die Woonmaatschappij !Mpuls stuurt voor de actualisering van het 
inschrijvingsregister of voor het aanbieden van een woning onbestelbaar terugkeert. 
Dit kan alleen maar als de brief m.b.t. de actualisering van het register of bij het 
aanbod van een woning verstuurd werd naar het laatst bekende adres in het 
rijksregister tenzij de kandidaat-huurder uitdrukkelijk gevraagd heeft om de 
briefwisseling naar een ander adres te verzenden; 

h) De kandidaat-huurder niet of niet tijdig reageert op de brief en de herinneringsbrief 
die hem toegestuurd wordt naar aanleiding van de actualisatie van het 
inschrijvingsregister. De kandidaat moet dan wel minimaal een maand (te rekenen 
vanaf de postdatum van de brief) de tijd krijgen om te reageren en 15 kalenderdagen.  
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Als een kandidaat-huurder geschrapt wordt uit het inschrijvingsregister en nog steeds of 
opnieuw voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, heeft hij altijd het recht om zich opnieuw 
in te schrijven. De oude aanvraag met het oude inschrijvingsnummer (en de oude 
inschrijvingsdatum) kan dan echter niet behouden blijven of opnieuw opgehaald worden. Bij 
een herinschrijving krijgt een kandidaat-huurder een nieuw inschrijvingsnummer (en een 
nieuwe inschrijvingsdatum).  
 
Als een kandidaat-huurder meent dat hij onterecht geschrapt werd, kan hij overeenkomstig 
artikel 30 van het kaderbesluit sociale huur verhaal indienen bij de toezichthouder. 
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3 TOEWIJZING 

3.1 Toelatingsvoorwaarden 

Het kaderbesluit sociale huur bepaalt vijf voorwaarden, te voldoen door de kandidaat-
huurder, om toegelaten te kunnen worden tot een beschikbare sociale woning (artikel 14 §1 
kaderbesluit sociale huur). Deze staan uitgelegd bij de inschrijvingsvoorwaarden vanaf p. 7 in 
het intern huurreglement. Hieronder worden enkel de verschillen bij inschrijving en toelating 
uitgeschreven.  

3.1.1 De leeftijdsvoorwaarde 

Zie hoofdstuk 2.1.1. 

3.1.2 De inkomensvoorwaarde 

Zie hoofdstuk 2.1.2. 

3.1.3 De eigendomsvoorwaarde 

Zie hoofdstuk 2.1.3. 
In geval men bij inschrijving wel een eigendom mocht hebben, geldt de volgende regeling: 

 
De kandidaat-huurder zal binnen het jaar na de toewijzing van een sociale woning, de 
eigendom voor een periode van minstens negen jaar verhuren aan of, al dan niet kosteloos 
ter beschikking stellen van Woonmaatschappij !Mpuls, een sociaal verhuurkantoor of een 
andere sociale verhuurder. Woonmaatschappij !Mpuls, het sociaal verhuurkantoor of een 
andere sociale verhuurder is echter niet verplicht om op het aanbod van de kandidaat-
huurder in te gaan. Indien de woning verkocht wordt tijdens de looptijd van deze verhuring 
of terbeschikkingstelling, zal aan de sociale verhuurder contractueel een recht van voorkoop 
gegeven worden. 

3.1.4 De taalkennisvereiste  

Zie hoofdstuk 2.1.4. 
Als een woning vrijkomt, zal Woonmaatschappij !Mpuls opnieuw nagaan of de 
kandidaat-huurders aan wie de woning kan worden toegewezen, voldoen aan de 
taalkennisvereiste.  
 
De huurders die bij toewijzing of toetreden niet voldoen aan de basistaalvaardigheid 
Nederlands worden één jaar nadat zij huurder geworden zijn opnieuw gecontroleerd op de 
taalkennisverplichting.  
 
De verhuurder controleert eerst de elektronische gegevens uit de Kruispuntbank 
Inburgering. Indien er geen bewijzen worden gevonden en er is geen vrijstelling of 
uitstelregeling, dan moet de huurder zelf aantonen dat hij beantwoordt aan deze 
huurdersverplichting. De huurder kan dit bewijzen met bepaalde documenten (zie KBSH)  
 
Indien de huurder na één jaar niet voldoet en er geldt geen vrijstellings- of uitstelregeling, 
dan contacteert Woonmaatschappij !Mpuls de toezichthouder. De toezichthouder kan een 
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administratieve geldboete tussen de € 25,00 en € 5000,00 opleggen. Deze geldboete kan 
enkel opgelegd worden na aanmaning en ingebrekestelling. Niet voldoen aan het vereiste 
taalkennisniveau is geen opzeggrond om de huurovereenkomst te beëindigen.  
 
Een kandidaat-huurder kan vrijgesteld zijn en ook uitstel krijgen om te voldoen aan de 
taalkennisverplichting.   
 

3.1.5 De verblijfsvoorwaarde 

Zie hoofdstuk 2.1.5. 
De kandidaat-huurder en zijn of haar partner moeten ingeschreven zijn in het 
bevolkingsregister of vreemdelingenregister. De inschrijving in het wachtregister is hierbij 
niet voldoende. Ook indien een kandidaat-huurder van ambtswege uit het bevolkings- of 
vreemdelingenregister geschrapt is, zal Woonmaatschappij !Mpuls de kandidaat-huurder 
niet toelaten. 

3.2  Opmaak Directiecomité  

3.2.1 Bevoegd beslissingsorgaan 

Artikel 13 van het kaderbesluit sociale huur bepaalt dat de toewijzing van een sociale 
woongelegenheid gebeurt door de Raad van Bestuur of door het door haar aangestelde 
beslissingsorgaan. Bij beslissing van 11 april 2012 heeft de Raad van Bestuur van 
Woonmaatschappij !Mpuls het huishoudelijk reglement goedgekeurd waarbij de 
bevoegdheid over de toewijzingen van huurwoningen gedelegeerd werd aan het 
Directiecomité met dien verstande dat het Directiecomité periodiek aan de Raad van 
Bestuur verslag uitbrengt over de wijze waarop hij van zijn bevoegdheid heeft gebruik 
gemaakt. 

3.2.2 Opmaak voorstel van gemotiveerde beslissing 

De sociale dienst en de dienst verhuring zorgen voor de voorbereiding van de toewijzing van 
een vrijgekomen sociale woning. 
 
Dit voorstel van gemotiveerde beslissing bevat : 

a) De ligging en het type van de woning; 

b) De kandidaat-huurder aan wie de woning zal worden toegewezen volgens de 
prioriteitenlijst en de datum van inschrijving. Hierbij houden we rekening dat er 
telkens een aantal kandidaat-huurders als reserve worden genomen.  

c) Mededeling of de woning al dan niet voorbehouden is voor bijzondere doelgroepen; 

d) Mededeling als er al dan niet prioriteit moet gegeven worden omwille van wettelijke 
bepalingen (onbewoonbaarheid, mutatie, beroep, …); 

e) Mededeling dat er al dan niet kandidaat-huurders van deze lijst voorkomen op de lijst 
van debiteuren van Woonmaatschappij !Mpuls wegens huurachterstal of onbetaalde 
facturen indien zij reeds vroeger een woning van Woonmaatschappij !Mpuls zouden 
hebben gehuurd; 

f) Mededeling dat er al dan niet afwijkingen worden gevraagd voor de toewijzing van 
deze woning; 

g) Mededeling als de kandidaat-huurders een maximale huurprijs heeft opgegeven.  
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3.2.3 Beslissing van het Directiecomité 

Dit voorstel van gemotiveerde beslissing wordt voorgelegd aan de eerstvolgende 
vergadering van het Directiecomité. Nadat het Directiecomité –op basis van dit voorstel- een 
beslissing neemt over de toewijzing, ondertekenen alle aanwezige leden “voor akkoord” het 
document, waardoor dit voorstel van beslissing een effectieve beslissing wordt. 

3.3 Toezicht door de toezichthouder 

De toezichthouder kan, overeenkomstig artikel 47§ 1 van de Vlaamse Wooncode, bij de 
uitoefening van zijn toezicht op Woonmaatschappij !Mpuls, elke beslissing opschorten die hij 
in strijd acht met de wetten, decreten, statuten of het algemeen belang. Die opschorting 
volgt binnen twee dagen, vanaf de dag waarop hij kennis had van de beslissing. Die beslissing 
wordt opnieuw uitvoerbaar als de toezichthouder binnen twintig dagen vanaf de dag van de 
vergadering waarop de beslissing werd genomen niet de vernietiging van de beslissing heeft 
uitgesproken. Woonmaatschappij !Mpuls kan tegen de vernietiging binnen dertig dagen 
beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering moet een uitspraak doen 
over het beroep binnen dertig dagen vanaf de betekening van het beroep. De vernietiging is 
definitief als binnen dertig dagen geen beroep is ingesteld, bij een negatieve uitspraak over 
het beroep of bij gebrek aan een uitspraak binnen de gestelde termijn. Als een beslissing 
overeenkomstig de bepalingen van het tweede lid definitief werd vernietigd, kan de 
toezichthouder de aangelegenheid bepalen waarover het beheersorgaan van de sociale 
huisvestingsmaatschappij een beslissing moet nemen en hem ter goedkeuring moet 
voorleggen, en kan hij de termijn bepalen waarbinnen het beheersorgaan die beslissing 
moet nemen. Als binnen de gestelde termijn geen beslissing werd genomen, of als de 
toezichthouder de genomen beslissing niet goedkeurt, dan kan hij, na kennisgeving aan de 
Vlaamse Regering, de plaats innemen van het beheersorgaan. Bij elke beslissing van het 
Directiecomité wordt uitdrukkelijk genoteerd of de toezichthouder aanwezig/ afwezig was. 

3.4 Toewijzingsregels- algemeen principe 

De artikelen 18, 19 en 20 van het kaderbesluit sociale huur leggen toewijzingsregels voor 
sociale woongelegenheden vast. Woonmaatschappij !Mpuls moet bij de toewijzingen 
achtereenvolgens rekening houden met: 

a) De rationele bezetting van de woning;  

b) De verplichte voorrangsregels (artikel 19 van het kaderbesluit sociale huur);  

c) De optionele voorrangsregels (artikel 20 van het kaderbesluit sociale huur);  

d) De chronologische volgorde van de inschrijvingen.  

 
Woonmaatschappij !Mpuls hanteert het lokaal toewijzigingsreglement voor 65+ en is van toepassing 
bij het opmaken van de toewijzingen van opgelijste woningen vastgesteld door de gemeente. Hierbij 
wordt via een prioriteit voorrang gegeven aan ouderen boven 65 jaar.  

3.4.1 Verplichte voorrang 

Volgens de bepalingen van artikel 18 en 19 kaderbesluit sociale huur zal 
Woonmaatschappij !Mpuls verplicht voorrang verlenen aan de kandidaat-huurder: 

a) Die een fysieke handicap/beperking heeft en waarvoor de woning is aangepast aan deze 
handicap. Ook aanvragers die kandideren voor een sociaal assistentiewoning vallen 
onder deze voorrang (Ado-Icarus en Eigen Woonst). 
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b) Die woont in een overbezette woning en die niet voldoet aan de minimale 
bezettingsnorm, vermeld in artikel 5, paragraaf 1, derde lid van de Vlaamse Wooncode.  

c) Die verplicht zijn hun sociale (assistentie) woning te verlaten. 

d) Die omwille van een beroepsprocedure (verhaal overeenkomstig artikel 30 van het 
kaderbesluit sociale huur) werd in het gelijk gesteld.  

e) Die nog geen huurder is van een sociale huurwoning, en die overeenkomstig de Vlaamse 
Wooncode, door de initiatiefnemer moet worden herhuisvest. 

f) De huurder die te klein woont volgens de rationele bezetting, kan voorrang krijgen op 
voorwaarde dat er sprake is van gezinsuitbreiding door geboorte, adoptie of pleegzorg, 
of als een gemelde gezinshereniging heeft plaatsgevonden. Een toetreding die de 
rationele bezetting overschrijdt, leidt dus niet tot een voorrangsmutatie. Indien de 
woning te groot is, of niet aangepast aan de fysieke toestand van de huurder, kan deze 
voorrang niet gegeven worden.  

Een kandidaat-huurder kan na de tweede ongegronde weigering van een aanbod geen 
aanspraak meer maken op die voorrangsregel. Na een eerste weigering maakt 
Woonmaatschappij !Mpuls duidelijk dat de kandidaat- huurder bij een volgende 
weigering geen voorrang meer krijgt. Woonmaatschappij !Mpuls vermeldt dit duidelijk 
in de verklaring van weigering na het eerste aanbod.  

g) Die melding gegeven heeft van een geplande gezinshereniging, maar waarbij - op het 
moment van toewijzing - de gemelde gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden. 
Er wordt hem een woning toegewezen die aan zijn huidige gezinssamenstelling en 
fysieke toestand is aangepast.  

h) Die in de gemeente van de toe te wijzen woning woont, in een ruimte die niet 
(hoofdzakelijk) bestemd is voor wonen overeenkomstig de Vlaamse Wooncode, op het 
moment dat de wooninspecteur dat vaststelde.  

i) Die in een slechte woning woont inzake woonkwaliteit.  
De burgemeester of de minister dient de woning ongeschikt of onbewoonbaar te 
verklaren. Een conformiteitsonderzoek volstaat niet. De kandidaat-huurder kan enkel 
aanspraak maken op deze voorrang, als hij verklaart dat hij zelf niet verantwoordelijk is 
voor de vastgestelde gebreken.  
De voorrang geldt niet  

- Als het besluit tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring is opgeheven, 
tenzij de kandidaat-huurder in een noodwoning woont. 

- Als de kandidaat de woning niet langer bewoont, tenzij hij in een noodwoning 
woont.  

 
De woning kan eenmaal aanleiding geven tot de voorrang. Indien de kandidaat-
huurder een eerste aanbod weigert, verliest hij de voorrang.  
De kandidaat-huurder moet de woning ten minste zes maanden bewoond 
hebben en moet ten laatste twee maanden na de datum van ontvangst van het 
besluit zich komen inschrijven.  

j) Ontvoogde minderjarigen. 

k) Huurders die volgens de rationele bezetting (fysieke toestand) niet meer in de 
mogelijkheid zijn om in hun huidige sociale huurwoning te blijven (bv. trappen), 
kunnen mits de afgifte van een attest van een specialist intern muteren met voorrang.  
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3.4.2 Optionele voorrang 

Woonmaatschappij !Mpuls zal, na toepassing van de verplichte voorrangsregels voorrang 
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. 

 

3.4.3 Het (inter)gemeentelijk toewijzingsreglement 

Een gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband kan, in overleg met de relevante 
huisvestings- en welzijnsactoren, een specifiek toewijzingsreglement opstellen (artikel 25 tot 
en met 29 van het kaderbesluit sociale huur). Dit moet onderbouwd worden met objectieve 
gegevens en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister of zijn gemachtigde. Er 
mogen geen tegenstrijdigheden bestaan tussen het intern huurreglement en het 
(inter)gemeentelijk toewijzingsreglement. Het reglement kan (binnen duidelijk omschreven 
beperkingen) bepalingen bevatten betreffende: 

a) De lokale binding van de kandidaat-huurder met de gemeente (art. 27); 

b) De woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen in de gemeente (art. 28);  

c) Het bewaken of herstellen van de leefbaarheid in bepaalde wijken of wooncomplexen 
(art. 29). 

 
Er is een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen die 65 jaar of ouder zijn. Op een Lokaal 
woonoverleg werd beslist dat er voor bepaalde woningen een seniorentoewijzingssysteem 
wordt gebruikt, vooraleer overgestapt wordt naar de gewone wachtlijsten.  
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3.4.4 Versnelde toewijzing of afwijkingen.  

Woonmaatschappij !Mpuls kan aan een kandidaat-huurder versneld een woning toewijzen 
(artikel 24 kaderbesluit sociale huur) door af te wijken van de toewijzingsregels, vermeld in 
artikel 18 tot en met 21. De beslissing om versneld een woning toe te wijzen, moet 
gebaseerd zijn op bijzondere omstandigheden van sociale aard. De wachttijd voordat een 
woning kan worden toegewezen aan een kandidaat-huurder duurt vaak meer dan anderhalf 
jaar. Dit betekent dat het woonprobleem van een kandidaat-huurder dikwijls niet binnen 
een aanvaardbare termijn kan worden opgelost. Hierdoor krijgt Woonmaatschappij !Mpuls 
regelmatig te maken met dringende probleemdossiers, waarvoor men een prioritaire 
behandeling vraagt. Aangezien de meeste kandidaat-huurders vooral hun eigen woonnood 
wensen opgelost te krijgen, en ze hierdoor logischerwijze hun situatie als een prioritair 
probleemdossier willen opgelost krijgen, verbindt Woonmaatschappij !Mpuls een aantal 
voorwaarden aan het onderzoek of de bespreking van afwijkingen. Eén probleem (vb. te 
weinig inkomen om huidige woonkost te betalen) is onvoldoende voor een afwijking, 
aangezien doorgaans heel veel wachtenden ook met dit probleem te maken hebben. Om 
objectiever te kunnen oordelen over acute multi-probleemsituaties is daarom een sociaal 
onderzoek noodzakelijk. Dat sociaal onderzoek moet voldoende objectief gebeuren, en is 
dan bij voorkeur ook niet afkomstig van een maatschappelijke dienst van een organisatie die 
de betrokken kandidaat-huurder reeds langer of ook voor andere redenen begeleidt. 
Woonmaatschappij !Mpuls vraagt telkens naar een objectief verslag van het OCMW. Het 
OCMW kan ten behoeve van een dakloze aan Woonmaatschappij !Mpuls vragen om een 
versnelde toewijzing van een woning toe te staan. 

 
Woonmaatschappij !Mpuls zal dat toestaan mits: 

a) De dakloosheid grondig aangetoond wordt;  
b) Hieraan begeleidende maatregelen gekoppeld worden die geval per geval zullen 

worden bekeken;  
c) Het OCMW de financiële verantwoordelijkheid draagt en zich bijgevolg garant stelt 

voor de betaling van de huur, de huurlasten en de kosten die tot de 
huurdersaansprakelijkheid horen;  

d) Er niet meer dan 4% van de toewijzingen gebeurd zijn door middel van versnelde 
toewijzingen voor daklozen.  

 
Afwijkingen en versnelde toewijzingen kunnen enkel door de Raad van Bestuur beslist 
worden. Versnelde toewijzingen kunnen enkel voor kandidaat-huurders die voldoen aan de 
rationele bezetting van de vrijgekomen woning. 
 
De mogelijkheid bestaat dat de woning van een zittende huurder, niet (meer) aangepast is 
aan de fysieke gesteldheid van de huurder. Wanneer een huurder omwille van die reden een 
versnelde toewijzing van sociale aard aanvraagt, zal hij de onaangepastheid van zijn woning 
voldoende moeten staven: 

a) Hiervoor de nodige medische attesten (specialist) bezorgen;  

b) Zijn medewerking verlenen opdat Woonmaatschappij !Mpuls dit ook kan verifiëren;  
c) Duidelijk aangeven naar welk soort woning hij wil verhuizen, en motiveren waarom 

deze woningen beter aangepast zijn aan zijn fysieke mogelijkheden.  
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3.4.5 Andere toewijzingsregels 

3.4.5.1 Kandidaat- huurder willen voorlopig niet in aanmerking komen  

Niet alle kandidaat-huurders kunnen of willen op elk ogenblik een aanbod van een sociale 
woning aanvaarden. Kandidaat-huurders die tijdelijk door omstandigheden niet kunnen of 
willen in aanmerking komen voor toewijzing van een woning, kunnen dit kenbaar maken. 
Mits grondige motivatie waarom zij niet kunnen of willen in aanmerking komen voor de 
toewijzing van een woning, zullen zij tijdens de aangegeven periode niet gecontacteerd 
worden teneinde het aantal weigeringen te beperken. 

3.1.5.1 Toewijzing van garages, fietsstandplaatsen en autostandplaatsen 

Bij de toewijzing van losstaande garages zal voorrang gegeven worden aan de bewoners van 
ons patrimonium, waarbij rekening gehouden zal worden met de chronologische volgorde 
van de aanvraag. 
 
Indien er geen sociale huurders in de wachtlijsten aanwezig zijn, zal Woonmaatschappij 
!Mpuls eerst voorrang geven aan eigenaars van woningen die voorheen eigendom was van 
Woonmaatschappij !Mpuls.  
 
Pas daarna worden andere eigenaars of privé-huurders aangeschreven.  

3.5 Bezichtigen van een woning 

Op de toewijzigingsbrief staat vermeld op welke manier de kandidaat-huurder de woning kan 

bezichtigen (contact !Mpuls of contactgegevens vorige huurder).  

Op twee vaste momenten kunnen sleutels meegegeven worden van leegstaande woningen (af te 

halen in het onthaal) , bij nieuwbouw of renovatieprojecten kan de kandidaat-huurder de plannen 

inkijken.   

3.6 Weigeren van een toewijzing 

Het kaderbesluit sociale huur voorziet ook dat Woonmaatschappij !Mpuls een toewijzing 
kan weigeren (artikel 22 sociale huur). Deze weigering van toewijzing gebeurt voor de 
kandidaat-huurder die reeds huurder is, of geweest is, van een sociale verhuurder maar bij 
wie: 

a) Hetzij ernstige of blijvende tekortkomingen met betrekking tot zijn verplichtingen zijn 
vastgesteld ;  

b) Hetzij in uitzonderlijke gevallen als aangetoond wordt dat de toewijzing van de 
kandidaat-huurder een ernstige bedreiging vormt voor de fysische of psychische 
integriteit van de bewoners;  

c) Hetzij wanbetaling is vastgesteld, en wel voor zover de schulden bij deze verhuurder 
op het ogenblik van de toewijzing niet werden afgelost, behoudens in die 
uitzonderingen die specifiek in het kaderbesluit sociale huur zijn omschreven.  

 
De Raad van Bestuur beslist dat vertrokken huurders die nog een schuld hebben tegenover 
Woonmaatschappij !Mpuls, geen sociale woning krijgen toegewezen vooraleer de betrokken 
personen deze bedragen betaald hebben, zelfs al betwisten zij deze bedragen op dit 
moment. Als de kandidaat huurder in budgetbegeleiding of budgetbeheer is bij een OCMW 
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of een andere door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling voor schuldbemiddeling, 
kan de toewijzing slechts geweigerd worden, als op het ogenblik van de toewijzing minder 
dan 75% van de schulden bij de verhuurder zijn afgelost. De toewijzing kan niet worden 
geweigerd indien door de kandidaat-huurder een minnelijke of gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling overeenkomstig de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve 
schuldenregeling, werd aangegaan. Uitzonderlijk kan de Woonmaatschappij !Mpuls de 
toewijzing van een woning weigeren aan een kandidaat-huurder voor zover wordt 
aangetoond dat de kandidaat-huurder in de afgelopen drie jaar klaarblijkelijk zwaarwichtige 
feiten heeft gepleegd waarvan aangenomen wordt dat deze een rechtstreekse en ernstige 
bedreiging vormen voor de leefbaarheid. Een kandidaat-huurder die een eerste toewijzing 
van een aangepaste woning weigert, komt na drie maanden opnieuw in aanmerking voor 
een volgende toewijzing.  
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4 Huurder 

4.1 Definitie huurder 

 
Woonmaatschappij !Mpuls onderscheidt verschillende vormen van huurders, namelijk 
huurder en bijwoner.  
 

4.1.1 Huurder 

 
De persoon die zich bij de inschrijving voor de sociale huurwoning heeft opgegeven als 
referentiehuurder. 
EN de persoon die bij aanvang van de huurovereenkomst met hem/haar gehuwd is wettelijk 
samenwoont is. 
EN zijn/haar feitelijke partners mits hij bij aanvang de sociale woning bewoont OF minstens 
één jaar duurzaam samenwoont in de sociale huurwoning en voldoet aan voorwaarden. 

 

4.1.2 Bijwoner 

 
De feitelijke partner die gedurende het eerste jaar samenwoont in de sociale huurwoning, alsook 
andere personen die niet behoren onder de definitie ‘huurder’. 

 

4.1.3 Huurder versus bijwoner 

 
Huurder Bijwoner 

Hebben persoonlijk woonrecht Hebben geen persoonlijk woonrecht 

Moeten voldoen aan inschrijvings- en 

toelatingsvoorwaarden 

Moeten niet voldoen aan inschrijving- en 

toelatingsvoorwaarden 

Inkomsten tellen mee voor de 

inkomensvoorwaarde 

Inkomsten tellen niet mee voor de 

inkomensvoorwaarde 

Inkomsten tellen mee voor de 

huurprijsberekening 

Inkomsten tellen mee voor de huurprijsberekening, 

behalve dat van: 

Minderjarige bijwoners 

Meerderjarige kinderen die nog persoon ten laste  

Personen die niet duurzaam bijwonen 

Hun inkomsten tellen mee bij controle Hun inkomsten tellen niet mee bij controle 
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voorwaarden verlenging huurovereenkomst 

(enkel bij contracten van 9 jaar) 

 

voorwaarden verlenging huurovereenkomst (enkel bij 

contracten van 9 jaar) 

 

Moeten huurovereenkomst of bijvoegsel 

ondertekenen en zijn verantwoordelijk voor 

de personen die bij hen verblijven (art. 1735 

BW) 

 

Moeten huurovereenkomst of bijvoegsel niet 

ondertekenen. De huurders-verplichtingen gelden niet 

voor hen. 

 

Tellen mee voor het aantal bewoners (bv. bij 

onderbezetting) 

 

Tellen mee voor het aantal bewoners (bv. bij 

onderbezetting), behalve de personen die de sociale 

woning niet duurzaam bewonen 

 

Tellen mee voor de rationele bezetting 

 

Tellen mee voor de rationele bezetting, behalve 

personen die de sociale woning niet duurzaam 

bewonen 
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4.2 Huurder komt in huur  

4.2.1 Huurcontracten 

 
Sociale huurders die een huurovereenkomst afsloten voor 1 maart 2017 hebben een 

huurovereenkomst van onbepaalde duur. 

Huurders die een huurovereenkomst hebben afgesloten vanaf 1 maart 2017 hebben een 

huurovereenkomst die na negen jaar met driejarige periodes kan verlengd worden. 

Eenmaal de huurcontracten worden geregistreerd, worden de huurcontracten binnen de drie maand 

na huurintrede afgeleverd aan de huurder via een huisbezoek.  

4.2.2 Huurder ontvangt sleutel van de woning 

 
De huurder krijgt de sleutel van de woning nadat de plaatsbeschrijving bij intrede is uitgevoerd, het 

huurcontract is ondertekend door alle meerderjarige personen en nadat alle nodige betalingen zijn 

uitgevoerd (plaatsbeschrijvingskost, eerste maand huur, waarborg/zekerheidsstelling of schijf van 

waarborg). 

4.2.3 Huurprijs 

 

Om uw huurprijs te berekenen, kijken we naar het inkomen, de gezinssituatie en de 
marktwaarde van de woning.  
 

4.2.3.1 Inkomsten  

Uw inkomsten bepalen grotendeels uw huurprijs.  
 
Er wordt telkens gekeken naar het meest recente jaar van inkomsten waarvoor een aanslagbiljet 

beschikbaar is ( max 3 j).  

Huurders kunnen hun meest recente aanslagbiljet nog binnenbrengen tot 31/12 van het huidige jaar, 

erna wordt geen rekening meer gehouden met een recenter aanslagbiljet. 

Hierna wordt het inkomen gedeeld door 55.  

De huurprijs wordt berekend aan de hand van de inkomstengrens (inkomstengrenzen veranderen 

jaarlijks).  

Inkomen minder dan inkomensgrens: geïndexeerde inkomen gedeeld door 55.  

Inkomen meer dan inkomensgrens: gedeeld door 54-53-52 volgens volgende bepalingen:  

 Inkomen > inkomensgrens, maar < 125%  delen door 54 

 Inkomen > inkomensgrens, maar 125%>150%  delen door 53 
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 Inkomen > inkomensgrens, maar >150%  delen door 52  

 

Vanaf 1 januari 2020 verandert dit: Het inkomen van familieleden van de 1ste en 2de graad met een 

ernstige handicapt, of die 65 of ouder zijn, zal volledig meetellen. Hetzelfde geldt voor ascendenten. 

De uitzondering voor jongeren, namelijk de ongehuwde kinderen jonger dan 25j en sinds hun 18de 

ononderbroken deel uitmakend van het gezin is vernauwd tot de kinderen die 

kinderbijslaggerechtigd zijn.   

BELANGRIJKE WIJZIGING VANAF 1 JANUARI 2020 

Het inkomen wordt niet langer opgetrokken tot het toepasselijke leefloon!  

De bepaling van het inkomen houdt enkel geen rekening meer met het inkomen van de personen die 

nog kinderbijslaggerechtigd zijn.  Alle andere uitzonderingen zijn weggevallen! 

4.2.3.2 Kortingen gezinssituatie 

Per persoon ten laste betaal je 19 euro per maand minder. Indien er een verblijfsregeling is 
met co-ouderschap kan men aanspraak maken op een halve gezinskorting.  

4.2.3.3 Marktwaarde van de woning 

De huurder betaalt nooit minder dan de bepaalde minimale huurprijs en nooit meer dan de 
basishuur (maximum te betalen huurprijs). Hoe lager de markthuurwaarde (bv. oudere 
woning, minder aantrekkelijke buurt…) of dus hoe goedkoper de woning, hoe groter de extra 
korting. Dit noemen we de patrimoniumkorting. 
Vanaf 1 januari 2020 stelt !Mpuls  de marktwaarden vast met het schattingsmodel van het 
agentschap Wonen-Vlaanderen.  
Vanaf 1 oktober 2019 stellen we voor elke woning een rapport beschikbaar met daarin de 
woningkenmerken op basis waarvan de huurschatter de marktwaarde berekent.  
Het rapport/scorecard wordt niet automatisch meegeven met de huurders, maar is wel ter 
beschikking op het bureel mits afspraak.   
Via EPC-attesten worden bepaalde criteria opgelijst om tot een energiecorrectie te komen.  
Huurders waarvan het verwachte energieverbruik lager ligt dan het referentie-energieverbruik en 
waarvan de woning nieuwbouw/vervangingsbouw/renovatie en de bouwvergunning aangevraagd 
werd vanaf 2006 betalen vanaf 1 januari 2020 een toeslag. Dit is de energiecorrectie. De minister 
bepaalde in het MB van 7 juni 2019 de berekeningswijze van deze toeslag. 
 

4.2.3.4 huurlasten 

Ieder jaar worden de huurlasten opnieuw berekend op basis van de effectieve kosten van het sept 
vorig jaar naar dit kalender septme. Per factuur wordt een onderscheid gemaakt tussen het soort 
kost dat hier werd aangerekend en eventueel een adres indien het over een appartementsblok gaat. 
Hierna wordt de verdeling per soort kost (per huurlast) en per wijk/appartementsblok gemaakt. Door 
deze verdeling te delen door het aantal woningen per wijk/appartementsblok krijg je de effectieve 
kost. 
 

Volgende huurlasten worden aangerekend:  



 

Intern Huurreglement - 32 

Ventialtieonderhoud, Berging, blusapparaten, boiler warm water, centrale verwarming, 

groenonderhoud, liften, nutsvoorzieningen, onderbezettingsvergoeding, onderhoud algemeen, 

reiniging gemene delen, stiften, verzekeringen, …. 

 

 

4.2.4 Huurherziening 

 
De reële huurprijs kan aangepast worden als het gemiddelde inkomen van de huurder, berekend 

over drie opeenvolgende maanden, met minstens 20 procent gedaald is ten opzichte van het 

gezinsinkomen in het referentiejaar.  

Indien de huurder met pensioen gaat, moet het inkomen niet 20 % lager zijn dan het 

referentiejaar. 

Vanaf 01-01-2020 is dit referentiejaar het meest recente jaar waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar 

is max. tot drie jaar terug.  

De woonmaatschappij heeft alle inkomstenbewijzen nodig van alle meerderjarige personen 

(behalve de kinderbijslaggerechtigde kinderen en tijdelijke bijwoners).  van drie opeenvolgende 

maanden (vb. loonfiches, pensioen, leefloon, werkloosheidsuitkering, ziekte- en of 

invaliditeitsuitkering, …). 

Een huurprijsherziening is geldig voor maximum zes maanden en eindigt sowieso op de 31ste 
van de maand december. Hierna dient de huurder terug navraag te doen of de huurder in 
aanmerking komt. Een herziening op basis van pensioen, is het volledige jaar geldig en 
eindigt op de 31ste van de maand december.  
 
Een tussentijdse huurherziening kan aangevraagd worden en kan berekend worden na de 
huurprijsberekening op 1 januari en ook doorheen het werkjaar. Een aanpassing wegens 
pensionering, omvat een specifieke werkwijze.  
 

4.2.5 Waarborg 

 
De huurwaarborg m.b.t. de huurovereenkomst welke wordt afgesloten tussen de kandidaat-
huurder en de Woonmaatschappij !Mpuls bedraagt twee maal de basishuurprijs met een 
beperking die jaarlijks geïndexeerd wordt.  

a) Hetzij bij de aanvang van de huurovereenkomst gestort in handen van de verhuurder. 

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, vermeld in 

artikel 3, vierde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 

houdende de regeling inzake het beheer van de eigen middelen van de sociale 

huisvestingsmaatschappijen door de VMSW. 



 

Intern Huurreglement - 33 

b) Hetzij vervangen door een schriftelijke garantie van het OCMW in afwachting van een 

éénmalige doorstorting door het OCMW van het volledige bedrag binnen de achttien 

maanden na de ondertekening van de overeenkomst. In voorkomend geval wordt de 

waarborg ten vroegste pas met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de 

éénmalige doorstorting van het volledige bedrag door het OCMW, 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, vermeld in artikel 3, vierde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 2 december 2005 houdende de regeling inzake het beheer van de eigen middelen 

van de sociale huisvestingsmaatschappijen door de VMSW.  

c) Hetzij door een gespreide betaling van de waarborgsom aan de verhuurder. Er 

worden maandelijks afbetalingen van de waarborg betaald aan de verhuurder. De 

maximum afbetalingstermijn bedraagt achttien maanden. De eerste betaling om de 

waarborg samen te stellen, is gelijk aan minimum het bedrag dat overeenkomt met de 

reële huurprijs. Er wordt een kleine administratieve vergoeding gevraagd aan de 

huurder. Het saldo moet in de achttien daaropvolgende maanden betaald worden, 

samen met de betaling van de huurprijs en de huurlasten. De huurder kan het saldo of 

de vergoeding ook vervroegd betalen. Het betalingsplan wordt toegevoegd als bijlage 

bij de huurovereenkomst, dat de huurder voor kennisname ondertekenend. Ook hier 

wordt dezelfde interestregeling gehanteerd als de twee bovenstaande situaties.  

 
De verhuurder kan bij de beëindiging van de huurovereenkomst, van rechtswege van de 

gestelde waarborg, vermeld in het eerste lid, verhoogd met de gekapitaliseerde intresten, 

alle sommen afhouden die hem door de huurder verschuldigd zijn. De sommen die na het 

beëindigen van de huurovereenkomst en het ontruimen van de woning, na verrekening van 

alle aan de verhuurder verschuldigde bedragen overblijven, worden aan de rechthebbende 

terugbetaald, zijnde de laatst overblijvende huurder.  

4.2.6 Brandverzekering  

Woonmaatschappij !Mpuls sluit voor elke woning die ze in eigendom heeft een 
brandverzekering af, om haar aansprakelijkheid als eigenaar-verhuurder te dekken. Maar 
ook elke huurder moet verzekerd zijn tegen brand in zijn huurwoning. Dat staat in de 
huurovereenkomst. Deze brandverzekering dekt de huurdersaansprakelijkheid (= indien er 
schade ontstaat aan het gebouw door een “fout” van de huurder, moet de huurder deze 
schade betalen. De brandverzekering dekt deze kosten.) 
Het bewijs van de brandpolis dient bezorgd te worden op het kantoor tijdens het 
ondertekenen van het huurcontract. Indien de huurder de polis (nog) niet kan voorleggen, 
wordt dit doorgegeven aan de sociale dienst, daar zij een eerste huisbezoek plannen om het 
geregistreerde huurcontract te overhandigen. De sociale dienst vraagt bij dit huisbezoek 
naar de brandpolis.  

4.3 Wijziging gezinssituatie 
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Woonmaatschappij !Mpuls controleert alle gegevens (persoonsgegevens, gezinssituatie, adres, 

kinderbijslag, invaliditeit, inkomen en eigendom)  van huurders jaarlijks via KSZ opvraging op de 

eerste dag van het huidige jaar.   

Verschillen worden opgemerkt, ontbrekende gegevens worden door Woonmaatschappij !Mpuls 

opgevraagd aan de zittende huurder en na ontvangst gewijzigd in het dossier.  

Bij toekenning wordt de zittende huurder op de hoogte gesteld dat elke wijziging in de gezinssituatie 

(vertrek gezinslid/verblijfsregeling) binnen de maand moet gemeld worden. Rechtzettingen gebeuren 

met terugwerkende kracht.  

4.3.1 Duurzame bijwoner/tijdelijke bijwoner/lat-relatie 

 
Een bijwoner is een persoon die meewoont op het adres van de zittende huurder.  
 
Bij meewoning dient een onderscheid te worden gemaakt tussen een tijdelijke en duurzame 
meewoning.  Daarnaast onderscheiden we ook nog een LAT-relatie. 
 
De huurder heeft in alle bovenstaande gevallen meldingsplicht. Een duurzame/tijdelijke meewoning 
dient aangevraagd te worden.  
 

4.3.1.1 Duurzame bijwoner 

 
Een persoon die duurzaam wenst mee te wonen, treedt niet toe  tot de huurovereenkomst of 
moet niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. 
Hier gelden  wel een uitzonderingen.  Betreft het een wettelijke of gehuwde partner, dient 
men wel te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. 
Alsook dient een feitelijke partner één jaar na de duurzame samenwoonst  met de 
referentiehuurder te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.  
Daarbovenop mag elke meewoning bij de toetreding niet leiden tot een sociale huurwoning 
die een onaangepaste woning is.  
Hier verwijzen we naar de minimale bezettingsnomen uit de Vlaamse Wooncode (cf. het 
technisch verslag, dat rekening houdt met de netto vloeroppervlakte en het aantal 
woonlokalen – Deel D/bezettingsnormen).  
Voor een duurzame meewoner wordt huur/huurlasten aangerekend behalve dat van 
minderjarige bijwoners, meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten. 
 

https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/instrument-aan-de-slag-met-het-technisch-verslag
https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/instrument-aan-de-slag-met-het-technisch-verslag
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4.3.1.2  Tijdelijke bijwoner  

 

Personen die tijdelijk bijwonen en die hun hoofdverblijfplaats in de sociale huurwoning 
vestigen of er zich domiciliëren, dienen niet toe te treden tot de huurovereenkomst en 
hebben rechten noch plichten ten aanzien van Woonmaatschappij !Mpuls. De tijdelijke 
bijwoonst moet wel onmiddellijk gemeld worden aan Woonmaatschappij !Mpuls. De 
huurder zal moeten onderbouwen dat het om een tijdelijke situatie gaat. De tijdelijke 
bijwoonst wordt officieel aangevraagd en voorgelegd op het Directiecomité.  
De tijdelijke bijwoonst wordt in principe voor maximaal drie maanden toegestaan. Dit is de 
algemene regel. Elke situatie wordt echter individueel bekeken. Indien de huurder 
voldoende kan motiveren waarom drie maanden niet lang genoeg is, kan hiervan afgeweken 
worden.  
Deze motivering dient altijd schriftelijk te gebeuren en wordt voorgelegd aan het 
Directiecomité, die zal beslissen als de verlenging al dan niet wordt toegestaan. De huurder 
moet, wanneer Woonmaatschappij !Mpuls dit vraagt, kunnen blijven motiveren waarom het 
over een tijdelijke bijwoning gaat en niet over een duurzaam verblijf.  
Als de afgesproken termijn niet wordt gerespecteerd, kan de verhuurder stellen dat het om 
een duurzame bijwoonst gaat en wordt nagegaan of de persoon duurzaam kan bijwonen.  
Hierna wordt met terugwerkernde kracht, de huur/huurlasten aangerekend. Voor de 
tijdelijke bijwoner wordt geen huur/ huurlasten aangerekend.  

4.3.1.3 LAT-relatie  

 
Een LAT-relatie behoort niet tot een meewoning.   
Dagelijks leven in de woning wordt echter wel aanzien als duurzaam meewonen. 
Een LAT-relatie is dus een feitenkwestie, het is niet verboden om af en toe bij elkaar te 
overnachten.  
Indien er een regelmatig verblijf/overnachting wordt vastgesteld, wordt dit opgenomen in een 
verklaring op eer 
Door middel van een jaarlijks huisbezoek, opname van de meterstand  en indien noodzakelijk 
een buurtbevraging, wordt een  LAT-relatie op regelmatige basis gecontroleerd.  
Indien de relationele situatie  zou veranderen, moet de huurder dit onmiddellijk aangeven aan 
Woonmaatschappij !Mpuls. 
Indien er ook blijvende vermoedens zouden zijn gedurende dit eerste jaar, wordt er nader 
onderzocht. 

 

4.3.1.4 Vertrekkend gezinslid 

Verwittig !Mpuls, iMpuls kan slechts een nieuwe huurberekening maken indien het domicilieadres 
gewijzigd is. 
 

4.3.2 Persoon ontvangt geen kinderbijslag meer  

  
Bezorg aan !Mpuls een attest van stopzetting kinderbijslag.  
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4.3.3 Verandering verblijfsregeling 

 
Hou !Mpuls op de hoogte indien er een andere verblijfsregeling wordt toegepast in vergelijking met 
datum huurintrede. Elke wijziging moet door beide partijen worden verklaard door het invullen van 
het document  ‘ verklaring op eer verblijfsregeling’ opgemaakt door !Mpuls. 
 

4.3.4 Invaliditeit 

 
Indien u beschikt over een invaliditeit die bij !Mpuls nog niet gekend is, dient u als huurder dit zo snel 
mogelijk te bezorgen om te kunnen genieten van een mogelijke korting. Indien de huurder dit 
laattijdig indient kan men mogelijks enkele maanden korting ontlopen. 

 

4.4 Plaatsen van een referentieadres op een sociale woning.  

Als een persoon geen verblijfplaats heeft, kan hij zich laten inschrijven in de bevolkingsregisters met 
een referentieadres. Het referentieadres kan geplaatst worden op een sociale woning van 
Woonmaatschappij !Mpuls. De persoon die een referentieadres wil plaatsen, mag er wel niet 
duurzaam verblijven.  
De huurder en de persoon die zijn referentieadres wil plaatsen op het adres van de huurder, moet dit 
melden aan Woonmaatschappij !Mpuls, vooraleer het adres te plaatsen. 
 
NIEUW! Er kan geen maximumtermijn opgelegd worden. Wel wordt op regelmatige basis nagegaan 
als het referentieadres nog steeds van toepassing is.   
Daarnaast zal Woonmaatschappij !Mpuls controleren indien de persoon die een referentieadres 
heeft, er niet duurzaam verblijft. Indien dit wel zo is, kan Woonmaatschappij !Mpuls beslissen dat de 
persoon moet toetreden tot de huurovereenkomst, ofwel de woning moet verlaten en zijn 
referentieadres ergens anders moet plaatsen.  

4.5 Huisdieren 

 
Huisdieren houden mag, maar er wordt rekening gehouden met het type woning, de ligging en de 
mogelijke hinder voor buren.  
Volgende regels gelden (eerder motiverend):  
 
Duplex op het verdiep 1 vierpotig huisdier* en 1 gezelschapsdier** 

Duplex op het gelijkvloers 2 vierpotige huisdieren* en 1 gezelschapsdier** 

Woning 2 vierpotige huisdieren* en 1 gezelschapsdier** 

Appartementsgebouw 1 gezelschapsdier** 

*Een vierpotig huisdier: Hond, kat. 

**Een gezelschapsdier: Hamster, konijn, cavia,… (niet limitatieve opsomming).  
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Indien u wenst te weten of het aangewezen is om een bepaalde diersoort te houden in uw woning, kunt u ons steeds 

contacteren.   

Uitzonderlijk en na onderzoek door Woonmaatschappij !Mpuls kan hiervan afgeweken worden. De 
verhuurder heeft het recht gevaarlijke hondenrassen of hondenrassen die niet aarden in een 
appartement te weigeren. 
 
Bij inschrijving van de kandidaat- huurder wordt bovenstaande beperking uitgelegd. De kandidaat- 
huurders tekenen een verklaring dat ze bovenstaande uitleg hebben gehoord en begrepen. Er wordt 
echter geen rekening gehouden met het aantal huisdieren bij de keuze van het type woning. Het 
aantal huisdieren kan echter wijzigen gedurende de wachttijd.  
 
Bij toewijzing worden de aanwezige huisdieren geregistreerd aan de hand van een verklaring. Er 
wordt duidelijk gemaakt dat indien overlast (lawaai, geur, gevaarlijk gedrag, vuil), er kan gevraagd 
worden om het huisdier weg te doen. Weigert de huurder dit, dan kan er beslist worden om de 
huurovereenkomst te beëindigen (procedure leefbaarheid- overlast).  
 
Wat met huidige huurders?  
De huurder krijgen een algemene brief met uitleg over het houden van huisdieren (wat kan (niet), 
waarop letten, ed.).  
Huisdieren moeten gemeld worden zodat Woonmaatschappij !Mpuls op de hoogte is van het aantal 
huisdieren en het ras.   
Aangezien huisdieren vaak een belangrijke plaats innemen, zal niet verwacht worden dat huidige 
huurders met een teveel aan huisdieren, hun huisdieren verwijderen.  
Er geldt een overgangsbepaling. Huidige huurders met te veel huisdieren mogen geen extra 
huisdieren nemen. Bij mutatie-aanvragen wordt geen rekening gehouden met de overgangsbepaling.  

4.6 Aanvraag verbouwingen  

Elke verbouwing, binnenshuis en buitenshuis, moet worden aangevraagd. Een huurder mag 
geen veranderingen aanbrengen aan of rond de woning, zonder schriftelijke toestemming 
van Woonmaatschappij !Mpuls.  
De aanvraag wordt schriftelijk gedaan op het kantoor van Woonmaatschappij !Mpuls. De 
aanvraag tot verbouwing komt telkens voor op het eerstvolgende Directiecomité na de 
aanvraag.  
 
Het directiecomité beslist over deze aanvraag en motiveert voldoende waarom het al dan 
niet werd goedgekeurd.  
De huurder ontvangt binnen de maand na het Directiecomité een brief met de beslissing die 
werd genomen.  

4.7 Prioritaire mutatie 

Een huurder en zijn gezinsleden kunnen een aanvraag doen voor een andere sociale woning 
van Woonmaatschappij !Mpuls. 
In sommige gevallen geniet de huurder van een voorrang (= prioritaire mutatie):  

a) Overbezetting; 

b) Onderbezetting; 

  
Prioritaire mutatie (prioritaire ruiling) kan enkel voor het volledige gezin. Indien een deel van 
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het gezin een andere sociale huurwoning wenst, zal Woonmaatschappij !Mpuls dit (zelfs bij 
overbezetting) als een gewone toewijzing beschouwen. 

4.7.1 Overbezetting  

 
De sociale woning van de huurder is overbezet als die niet voldoet aan de minimale 

bezettingsnormen, vermeld in artikel 5, § 1, derde lid, van de Vlaamse Wooncode.  

 Merk op dat dit niet hetzelfde is als overschrijding van rationele bezettingsnorm ( zie intern 

huurreglement 2.3.2) door natuurlijke aangroei ( bv. geboorte) die bepaald wordt door de 

verhuurder zelf. 

Namelijk dat er meer personen wonen in de woning dan dat de typesoort (verhouding aantal 

slaapkamers tegenover het maximaal aantal personen = rationele bezetting) 

Het aantal /oppervlakte woonlokalen worden afgetoetst. Indien er sprake is van 
overschrijding rationele bezetting of minimale bezettingsnormen Vlaamse Wooncode neemt 
!Mpuls contact op voor een inschrijving van een grotere woning. Indien men tweemaal een 
toewijzing van een andere woning ongegrond weigert, kan dit de opzeg tot gevolg hebben. 
Stellen wij vast dat wij onvoldoende grote woningen hebben om binnen een redelijke 
termijn het gezin een toewijzing te geven, verwijzen wij hen door om een woning te zoeken 
op de private huurmarkt. Zodoende de overbezetting niet leidt tot onveilige 
woonomstandigheden.  

4.7.2 Onderbezetting 

Een woning is onderbezet vanaf het moment dat er tegelijkertijd minstens twee slaapkamers 
niet gebruikt worden als slaapkamer. Voorbeeld: een alleenstaande huurder woont 
onderbezet indien hij woont in een woning met drie slaapkamers. 
 
Woonmaatschappij !Mpuls zal volgende werkwijze hanteren om de onderbezetting aan te 
pakken:  

a) In een eerste fase wordt een analyse gemaakt van het patrimonium en het aantal 
onderbezette woningen.  

b) In een tweede fase wordt het aantal onderbezette woningen opgesplitst om zo een 
duidelijk beeld te hebben over welke woningen in kaart werden gebracht. 
Woonmaatschappij !Mpuls wil inspelen op de aanvragen van kandidaten en de 
kwaliteit van de woning i.k.v. renovatie.  
Voorstel:  
1 Woning vier en vijf slaapkamers met CV. (veel mutatie-aanvragen) 
2 Appartementen met drie slaapkamers. (beperkt aanbod voor specifieke 

gezinssituaties) 
3 Woningen met CV met drie slaapkamers volgens leeftijd, beginnend met <50 

jarigen. Hierna wordt per vijf jaar opgeschoven (<55 jaar, <60 jaar…) 
4 Woningen zonder CV (planning renovatie?)  

c) In een derde fase neemt de sociale dienst van Woonmaatschappij !Mpuls contact op 
met de huurders. In een eerste gesprek wordt aangekaart dat de woning onderbezet is 
en wordt er getracht de huurders te motiveren om een mutatie-aanvraag in te dienen. 
Er wordt gedurende één jaar rekening gehouden met de opgegeven woningkeuze. 
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Hierna worden zij ingeschreven voor ieder valabel aanbod.  Indien zij niet vrijwillig 
komen inschrijven, worden de huurders geïnformeerd over de mogelijke 
onderbezettingsvergoeding, en worden ze ingeschreven voor ieder valabel aanbod. Er 
wordt hierbij dan geen rekening gehouden met de voorkeur van regio.  

Bij toekenning werken we met een ritssysteem. De ene maand kunnen huurders ikv 
onderbezetting een aanbod krijgen. De daaropvolgende maand houden we geen 
rekening met inschrijvingen ikv onderbezetting en krijgen kandidaat-huurders op de 
gewone wachtlijst een toekenning.  

d) In een vierde fase wordt een valabel aanbod gedaan. De huurder kan akkoord gaan of 
weigeren. Tussen de eerste weigering en het tweede aanbod moet een periode van 
drie maanden verlopen zijn. Bij een tweede weigering, zal er een 
onderbezettingsvergoeding betaald moeten worden van € 31 (kan geïndexeerd 
worden) per overtollige kamer op de reële huurprijs worden gerekend. Om de huurder 
te motiveren om te verhuizen, kan er door Woonmaatschappij !Mpuls hulp geboden 
worden om te verhuizen.  

e) In een vijfde fase kan de huurder zich terug inschrijven voor een aangepaste woning. 
Na een eventuele verhuis, valt de onderbezettingsvergoeding weg.  
 

 
Daarenboven moet de kandidaat-ruiler steeds correct aan Woonmaatschappij !Mpuls : 

a) Onmiddellijke melding gedaan hebben indien : 
1 Een of meerdere kinderen geboren werden; 
2 Gezinsleden de woning verlieten;  
3 De partner van de huurder kwam bijwonen. 

b) De bepalingen inzake gezinshereniging correct hebben nageleefd. 
 
In bepaalde sociale situaties kan een gemotiveerde afwijking van deze rationele bezetting 
verantwoord zijn. Voor deze afwijkingen wordt dezelfde procedure gehanteerd als voor 
versnelde toewijzingen. Specifiek zal overbezetting die tot stand kwam door wijzigingen in 
de gezinssamenstelling waaraan Woonmaatschappij !Mpuls goedkeuring verleende, geen 
aanleiding geven tot prioritaire mutatie, maar daarentegen wel tot passende maatregelen 
ten aanzien van de huurder teneinde opnieuw een normale bezetting van de verhuurde 
woongelegenheid te bekomen. 
 

4.8 Afrekening huurlasten  

Woonmaatschappij !Mpuls splitst de kosten op. De ene kosten zijn kosten ten laste van 
de verhuurder. De andere zijn kosten voor de huurder. 

 
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 : 

a) 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; 

b) De kosten verbonden aan het verbruik van water, gas, stookolie, elektriciteit en 
andere energie in de gemeenschappelijke delen en het gebruik van de liften; 

c) De kosten verbonden aan : 
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1 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;  

2 Het ophalen en verwerken van huisvuil en het reinigen van vuilnislokalen-en 
containers;   

3 Het reinigen en ontstoppen van septische putten, controleputten, 
afvoerleidingen en rioleringen; 

4 Ongediertebestrijding en het ontsmetten van lokalen;  
5 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;  

 
d) De door de verhuurder aan de conciërge of huisbewaarder betaalde bezoldiging en 

sociale bijdragen, met inbegrip van de voordelen van alle aard; 

e) 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; 

f) De kosten verbonden aan de huur, de aansluiting en het gewone onderhoud van de 
collectieve schotel- televisie- of radioantenne; 

g) 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; 

h) 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. 

 
§ 2. De kosten en lasten welke ten laste van de verhuurder vallen, zijn deze 
verbonden aan de eigendom van de woning, zoals : 

a) 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; 

b) De kosten verbonden aan : 
1 De aanleg van groenruimten;  
2 Grote onderhoudswerken in de gemeenschappelijke delen en groenruimten, 

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

3 De aankoop, de installatie, het herstellen en het groot onderhoud van liften, 

centrale verwarmingsinstallaties, ventilatiesystemen, regenwaterinstallaties, 

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

c) 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 : 

a) 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 

wordt dit 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, 

wordt dit 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. 
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b) 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°. 

c) 3° De kosten, vermeld in artikel 1, § 1, 3° en 4°, worden gelijk verdeeld over het 
aantal woningen waarvoor ze werden gemaakt. 

d) 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. 

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

f) 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. 
 
De aan de huurder aangerekende kosten en lasten moeten overeenstemmen met reële uitgaven van 

de verhuurder en worden aangerekend op basis van bewijskrachtige documenten die een overzicht 

bieden van de totale kosten per uitgavenpost en van de betaalde voorafbetalingen. De huurder 

betaalt de kosten en lasten met maandelijkse betalingen op basis van de totale reële kosten van de 

meest recente jaarlijkse afrekening. Op het einde van het jaar volgt er een eindafrekening. 

Vanaf 2019 volgt er geen eindafrekening meer. De aan de huurder aangerekende kosten en lasten 

zullen overeenstemmen met reële uitgaven van de verhuurder en worden aangerekend op basis van 

bewijskrachtige documenten die een overzicht bieden van de totale kosten per uitgavenpost. De 

huurder betaalt de kosten en lasten met maandelijkse betalingen op basis van de totale reële kosten 

van het jaar voordien. 
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4.9 Plaatsbeschrijving/technische controle 

4.9.1 Technische controle woning 

De technische controle wordt uitgevoerd door onze technische dienst om de staat van de woning 

vast te stellen, nog voor de uittrede van de huurder die in de opzegperiode zit. Het doel hiervan is 

enerzijds de eventuele kosten voor herstellingswerken zo beperkt mogelijk te houden voor de 

vertrokken huurder. Of anderzijds om in geval van mutatie, de huurder die muteert, erop te wijzen 

dat de woning die hij verlaat in orde moet zijn vooraleer een nieuwe woning van de 

Woonmaatschappij !Mpuls te kunnen huren.   

De technische controle verloopt kosteloos. Indien u echter niet aanwezig bent, wordt wel een kost 

aangerekend. 

Indien een technische controle niet kan doorgaan op de afgesproken datum, dient de huurder echter 

€ 35,00 te betalen tenzij men de annulatie meldde minstens 24 uur vooraf.  

4.9.2 Plaatsbeschrijving woning/garage 

Zowel voor de plaatsbeschrijving IN als UIT wordt een kost van 34 euro aangerekend ten laste 
van de huurder voor de woning. Voor een garage bedraagt dit 20 euro. 
 Enkel bij een verplichte verhuis wegens renovatiewerken of onderbezetting van een woning, 
wordt geen kost aangerekend voor een PLB UIT. 
De kosten ‘plaatsbeschrijivng IN’ dienen betaald te worden vóór de huurintrede. Indien niet 
gebeurd is, kan men niet in huur gaan.  
De kosten ‘plaatbeschrijving UIT’ dienen betaald te worden vóór ‘de plaatbeschrijiving UIT’. 
Indien de opzeg op bureel gebeurd, wordt afgerekend op dit moment. Indien de opzeg per 
mail/brief gebeurd, wordt gevraagd te betalen voor de ‘plaatbeschrijving UIT’.  In de 
herinneringsbrief ‘plaatsbeschrijving UIT’, wordt extra vermelding gemaakt indien dit nog niet 
betaald werd. Indien huurder niet betaald na huuruittrede, wordt dit verrekend met de 
waarborg. 
 
Indien een plaatsbeschrijving niet kan doorgaan op de afgesproken datum, dient de huurder die 

echter € 75,00 te betalen voor een woning (€ 25,00 voor garage), tenzij men de annulatie meldde 

minstens 24 uur vooraf.  

 Enkel in uitzonderlijke situaties (bv: ziekenhuisopname, overlijden familielid,…) wordt dit 

kwijtgescholden. 

Een nieuw voorstel van de plaatsbeschrijving wordt steeds schriftelijk of per mail bevestigd. 

Indien de plaatsbeschrijving niet kan doorgaan in dezelfde maand en de sleutel niet wordt afgegeven, 

wordt een voorstel gedaan voor de volgende maand en wordt een bezettingsvergoeding betaald. 

Indien de tweede poging eveneens niet kan doorgaan, worden stappen gezet betreft het leeghalen 

van de woning/garage. 
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4.10 Einde huurovereenkomst 

4.10.1 Ontbinding door de huurder 

De huurder kan de huurovereenkomst op ieder moment opzeggen. Indien het ganse gezin de woning 
wil verlaten, dienen alle huurders samen de huurovereenkomst op te zeggen.  
De opzeggingstermijn is drie maanden, tenzij de huurder wordt opgenomen in een woonzorgcentrum 
of in een voorziening met residentiële opvang voor personen met een handicap. Dan geldt er een 
opzeggingstermijn van één maand.  
 
De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand 
waarin de huurder de huurovereenkomst heeft opgezegd.  

4.10.2 Ontbinding van rechtswege  

In volgende situaties wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden: 

a) Als de laatste huurder overlijdt; 
b) Als de laatste huurder de huurovereenkomst opzegt; 
c) Als de laatste huurder de woning niet langer als hoofdverblijfplaats betrekt, zonder 

hun opzeg te hebben gegeven; 
d) Als de huurders verhuizen naar een sociale huurwoning van dezelfde verhuurder en 

hiervoor een nieuwe huurovereenkomst afsluiten. 

4.10.3 Ontbinding door de verhuurder 

De verhuurder kan in volgende gevallen de huurovereenkomst opzeggen: 

a) Verwerven van een eigendom; 
b) Problemen met een huurder; 
c) Fraude; 
d) Doelgroep afbakening; 
e) Bezettingsgraad van de woning. 

  
!Mpuls is als verhuurder verplicht om vooraf steeds het OCMW te verwittigen. 

4.11 Overdracht huur aan inwonende bijwoners m.u.v. gehuwde partners/wettelijke 

samenwonende of >1 jaar feitelijke samenwonende 

 

Woonmaatschappij !Mpuls wordt regelmatig geconfronteerd met de vraag van 
inwonende meerderjarige kinderen om het huurcontract van (een van) hun ouders of 
grootouders te mogen overnemen indien de langstlevende van die ouders of 
grootouders komt te sterven of naar een rusthuis verhuist. De bijwoner is verplicht om de 
woning te verlaten. Indien de bijwoner <  vijf jaar inwoont op het moment van overlijden of 
opname WZC van de laatste huurder, gaat ontbinding in op laatste dag van de zesde maand 
volgend op datum overlijden of opname.  
 
Indien de overige  bewoner in aanmerking komt voor een sociale woning binnen 
Woonmaatschappij !Mpuls, kan de ontbindingstermijn verlengd worden tot:  
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o Max. twee jaar indien de overige bewoner ≥ vijf jaar inwoont bij de huurder op 
moment van overlijden of opname WZC. 

o Max. vijf jaar, indien de overige bewoner ≥ vijf jaar inwoont  bij huurder op het 
moment van overlijden van huurder EN indien het een woning betreft voor 
verkoop of renovatie.  

o Voorwaarden:  
 Overige bewoner moet zich inschrijven binnen de twee maanden.  
 Indien men na één jaar geen gepast aanbod kreeg, dient men hun 

inschrijving uit te breiden tot regio Lauwe, Rekkem en Menen.  
 Er mogen geen extra personen in de sociale huurwoning komen wonen in 

deze tussentermijn.  
o De ontbinding kan sneller op voorwaarde dat:  

 Min. drie maanden voor de datum van ontbinding aan 
Woonmaatschappij !Mpuls wordt gemeld.  

 Min. drie maanden verlopen zijn sinds de eerste dag volgende op de 
datum van het overlijden of de opname.  

 I.k.v. mutatie kan ontbinding sneller plaatsvinden. 
o Bij de weigering van het eerste aanbod: verlenging wordt gelijkgesteld tot zes 

maanden opzeg. Indien de zes maanden reeds overschreden is door 
verlenging: drie maanden opzegtermijn. 

  

4.12 VERHAAL 

 
Over een aantal beslissingen van Woonmaatschappij !Mpuls kan de kandidaat- huurder die 
meent dat zijn rechten zijn geschonden, een beoordeling vragen aan de toezichthouder. 
 
Het gaat dan concreet over: 

a) De beslissing om een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder  
b) De beslissing om geen afwijking toe te staan van de inkomensvoorwaarde  
c) De beslissing om geen versnelde toewijzing toe te staan  
d) De beslissing om een kandidaat- huurder te schrappen uit het register  
e) De beslissing om de toewijzing van een woning te weigeren  
f) De beslissing om een persoon die zich wil inschrijven, niet in te schrijven  
g) De beslissing om een persoon die wil toetreden tot de huurovereenkomst, niet te laten 

toetreden  
h) De beslissing om de voorkeur van de kandidaat- huurder te weigeren.  

 
De kandidaat – huurder moet de beoordeling van de toezichthouder vragen binnen dertig 
dagen na de melding van de beslissing, behalve in het eerste geval. In dat geval moet hij de 
beoordeling binnen een jaar na de datum van de betwiste toewijzing vragen. De 
toezichthouder beoordeelt de gegrondheid en bezorgt zijn beoordeling aan 
Woonmaatschappij !Mpuls en aan de betrokkene binnen dertig dagen vanaf de datum van 
afgifte op de post van de aangetekende brief van betrokkene. Woonmaatschappij !Mpuls 
betekent zijn nieuwe gemotiveerde beslissing aan de betrokkene binnen dertig dagen na 
ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder, en bezorgt op diezelfde datum een 
afschrift aan de toezichthouder. 
 
Als iemand van het verhaalrecht wilt gebruikmaken, bezorgt hij/zij een aangetekend 
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schrijven met voldoende motivatie aan de toezichthouders: Agentschap Wonen-Vlaanderen 
– afdeling Toezicht, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, 1000 BRUSSEL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


