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DE TEGEMOETKOMING IN DE HUURPRIJS 

 
 
De tegemoetkoming in de huurprijs is een tussenkomst 
die bestaat uit een maandelijkse huursubsidie en een 
eenmalige installatiepremie. 
 

1 Wie komt in aanmerking? 
 
De tegemoetkoming in de huurprijs is steeds gekoppeld 
aan een verhuizing. U komt alleen in aanmerking als u on-
langs verhuisd bent of binnenkort zult verhuizen. 
 
Er moet bovendien aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan op het vlak van inkomen, huurprijs, eigendom en 
kwaliteit van de verlaten en/of nieuwe woning. Die voor-
waarden worden verder in deze folder toegelicht. 
 
Huurders die vroeger al een huursubsidie of tegemoetko-
ming in de huurprijs hebben ontvangen, komen niet meer 
in aanmerking voor een tegemoetkoming in de huurprijs. 
 

2 Hoeveel mag u verdienen? 
 
Als u uw aanvraag indient in 2012, mag uw inkomen niet 
meer bedragen dan € 16 320. Per persoon ten laste mag u 
uw inkomen met € 1 460 verminderen. Elk jaar op 1 januari 
worden deze bedragen aan de index aangepast. 
 
Het inkomen waarmee rekening wordt gehouden, is dat van 
drie jaar geleden. Als u dus uw aanvraag doet in 2012, 
wordt naar uw inkomen van 2009 gekeken. 

 
Voor de berekening wordt het inkomen samengeteld van 
uzelf en alle inwonende gezinsleden. Er wordt zowel reke-
ning gehouden met het belastbaar inkomen als met eventu-
ele niet-belastbare vervangingsinkomsten. 
  
Personen ten laste zijn de volgende personen die op de 
aanvraagdatum inwonen: 
- kinderen jonger dan 18 jaar; 
- kinderen van 18 jaar of ouder waarvoor u kinderbijslag of 

wezentoelage ontvangt; 
- personen met een handicap (invaliditeit van minstens 66% 

of daarmee gelijkgesteld, aan te tonen met een attest).  
 

3 Mag u een woning in eigendom hebben? 
 
Uzelf en alle inwonende gezinsleden mogen in de periode 
van drie jaar voor de aanvraagdatum geen woning volle-
dig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik gehad 
hebben. Ook op de aanvraagdatum zelf mogen uzelf en 
alle inwonende gezinsleden geen woning volledig in volle 
eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. Op deze 
voorwaarde bestaan verschillende uitzonderingen. 
 

4 In welke gevallen kan u een tegemoetko-
ming in de huurprijs aanvragen? 

 
Er zijn vier mogelijkheden waarbinnen u een tegemoetko-
ming in de huurprijs kunt aanvragen. 
 
MOGELIJKHEID 1 
 
U verlaat een onroerend goed in het Vlaamse Gewest 
waarop één van de volgende gevallen van toepassing is: 
1. een door de burgemeester onbewoonbaar verklaarde 

woning; 
2. een door de burgemeester overbewoond verklaarde 

woning; 
3. een door de burgemeester ongeschikt verklaarde wo-

ning die op het technisch verslag van de onderzoeker 
minstens 50 strafpunten en minstens twee problemen 
van categorie III scoort; 

4. een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor wonen 
bestemd is, zoals een loods, garage, kelder, schuur, 
enzovoort, en waarvoor de Vlaamse Wooninspectie 
een proces-verbaal heeft opgesteld wegens een ge-
zondheids- of veiligheidsrisico; 

5. een te kleine woning die u gedurende minstens één 
jaar bewoond hebt. U verhuist samen met alle mede-
bewoners naar de nieuwe huurwoning; 

6. een camping waar u al sinds 1 januari 2001 uw hoofd-
verblijfplaats had. 

 
MOGELIJKHEID 2 
 
U verliest de hoedanigheid van dakloze en ontvangt daar-
voor van het OCMW een installatiepremie of verhoging van 
het leefloon.  
 
In dit geval bestaat de tegemoetkoming in de huurprijs en-
kel uit een huursubsidie. 
 
MOGELIJKHEID 3 
 
Uzelf of een inwonend gezinslid is op de aanvraagdatum 
minstens 65 jaar oud of erkend als persoon met een handi-
cap en u verlaat een onaangepaste woning in het Vlaamse 
Gewest. 
 
Een woning wordt als onaangepast beschouwd aan de mo-
gelijkheden van een bejaarde of persoon met een handicap 
als niet voldaan is aan één van de volgende vier criteria: 
1. de woning beschikt over een veilige elektrische instal-

latie, een uitgeruste badkamer met zit-, lig- of stort-
bad en wastafel, een toilet, een keuken met aanrecht 
en gootsteen, warm water in de badkamer en de keu-
ken, en minstens een vast opgestelde verwarmings-
installatie of een vast opgesteld verwarmingstoestel in 
de woonkamer; 

2. alle woonvertrekken in de woning zijn toegankelijk via 
gelijkvloerse verbindingen zonder niveauverschillen 
en als er een rolstoelgebruiker in de woning woont, is 
er voldoende circulatieruimte in en tussen de verschil-
lende lokalen; 

3. de woning is veilig bereikbaar vanaf de openbare weg 
via een voldoende brede toegangsweg zonder noe-
menswaardige trappen of hellingen. Als er een rol-
stoelgebruiker in de woning woont, dan is de toegang 
van de woning aangepast voor zelfstandig rolstoelge-
bruik; 

4. binnen een loopafstand van 600 meter is er een vol-
doende aanbod van openbaar vervoer, van winkels 
voor dagelijkse producten zoals brood, vlees en krui-
denierswaren, en van gezondheidszorg (apotheker en 
huisarts). 

 
MOGELIJKHEID 4 

 
U wordt huurder van een woning van een sociaal verhuur-
kantoor. In dit geval worden geen voorwaarden opgelegd 
voor wat betreft de woning die u verlaat. 



5 Aan welke voorwaarden moet uw nieuwe 
huurwoning voldoen? 

 
De huurwoning waar u naartoe verhuist of net naartoe ver-
huisd bent, moet zich in het Vlaamse Gewest bevinden. Het 
mag geen gesubsidieerde sociale woning zijn. Een kamer 
komt evenmin in aanmerking. 
 
Het moet gaan om een conforme woning die aangepast is 
aan de samenstelling van het gezin. Een conforme woning 
voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Woonco-
de.�Een woning is aangepast aan de samenstelling van het 
gezin als de samengetelde vloeroppervlakte van de woon-
lokalen voldoende groot is, en als er voldoende woonloka-
len (woonkamer, keuken, slaapkamer) zijn.  
 
De samengetelde vloeroppervlakte van de woonlokalen 
moet minstens 18 m² zijn voor 1 persoon, 27 m² voor 2 per-
sonen, 40 m² voor 3 personen, 50 m² voor 4 personen,  
60 m² voor 5 personen,... In een woning met 1 of 2 woonlo-
kalen kunnen maximaal 2 personen verblijven, in 3 woonlo-
kalen 3 personen, in 4 woonlokalen 5 personen, in 5 woon-
lokalen 8 personen,... 
 
Opgelet: er wordt enkel gemeten in de zone met een pla-
fondhoogte van minstens 220 cm. Bij hellende plafonds 
wordt ook rekening gehouden met de zone met een vrije 
hoogte groter dan 180 cm. Met lokalen die kleiner zijn dan  
4 m² of die nergens 220 cm plafondhoogte halen, wordt 
geen rekening gehouden. Bij studio’s gerealiseerd vóór  
1 februari 2008 wordt de oppervlakte van de badkamer tot 
maximaal 3 m² meegerekend bij de woonkamer als deze 
tussen 15 en 18 m² groot is. 
 
Als uzelf of een inwonend gezinslid op de aanvraagdatum 
minstens 65 jaar oud is of erkend is als persoon met een 
handicap, dan moet de woning bovendien aangepast zijn 
aan uw mogelijkheden. De woning moet in dit geval voldoen 
aan elk van de vier criteria die eerder in deze toelichtings-
folder al werden opgesomd. 
 
Voor aanvragen in 2012 mag de maandelijkse huurprijs van 
uw woning niet hoger zijn dan € 550. Per persoon ten laste 
tot en met de vierde mag u € 38,50 bij dat bedrag tellen. 
 
Belangrijk: als u tijdens de looptijd van de huursubsidie ver-
huist naar een andere huurwoning, moet u dat zo snel mo-
gelijk melden aan Wonen-Vlaanderen. Er kan enkel huur-
subsidie worden betaald zolang u een conforme, aangepas-
te woning blijft huren. 

6 Hoeveel bedraagt de huursubsidie? 
 
De huursubsidie wordt berekend op basis van uw inkomen. 
Ze wordt maximaal gedurende negen jaar uitbetaald en 
neemt af in de loop van die periode. In de volgende tabel 
vindt u de maandelijkse bedragen voor de eerste 6 jaar. 
  
Inkomen Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 
� 16.320,00 106,50 106,50 85,20 85,20 63,90 63,90 
� 13.910,00 159,75 159,75 127,80 127,80 95,85 95,85 
� 10.100,00 213,00 213,00 170,40 170,40 127,80 127,80 
 
Een voorbeeld: uw inkomen bedraagt € 11 333. De eerste 
twee jaar ontvangt u een maandelijkse huursubsidie van 
€159,75. In het derde en vierde jaar ontvangt u € 127,80 en 
in het vijfde en zesde jaar krijgt u € 95,85 per maand. 
 
Het zevende, achtste en negende jaar ontvangt u een huur-
subsidie die berekend wordt op basis van uw inkomen tij-
dens het derde jaar na de aanvraagdatum. Uw huursubsidie 
bedraagt dan: € 63,90 per maand als uw inkomen niet ho-
ger is dan het op dat ogenblik geldende maximuminkomen, 
of € 383,40 per jaar als uw inkomen hoger is dan het op dat 
ogenblik geldende maximuminkomen. 
 
Uitzondering: bejaarde of gehandicapte huurders ontvangen 
levenslang het startbedrag van de huursubsidie zolang zij in 
een conforme en aangepaste woning blijven wonen. De  
€ 159,75 uit het voorbeeld hierboven blijft hier dus levens-
lang behouden. Deze uitzondering geldt alleen voor bejaar-
de of gehandicapte huurders, dus niet voor bejaarde of ge-
handicapte medebewoners.  
 
Opgelet: de huursubsidie wordt altijd na twee jaar beëindigd 
als uit een controle van het inkomen van het jaar vóór de 
aanvraag zou blijken dat het inkomen toch hoger was dan 
het op dat ogenblik geldende maximum. 
 

7 Hoeveel bedraagt de installatiepremie? 
 
De installatiepremie bedraagt driemaal het bedrag van de 
eerste huursubsidie, en zal afhankelijk van uw inkomen dus 
gelijk zijn aan € 319,50, € 479,25 of € 639,00. 
 

8 Hoe wordt de tegemoetkoming uitbetaald? 
 
De eerste uitbetaling gebeurt binnen de vier maanden na de 
goedkeuring. U ontvangt dan de huursubsidie, alsook de in-
stallatiepremie als u daar recht op heeft. De huursubsidie 
zal vervolgens driemaandelijks worden uitbetaald.  

 
Als u huurt van een sociaal verhuurkantoor, dan wordt de 
tegemoetkoming rechtstreeks aan dit verhuurkantoor uitbe-
taald. Het verhuurkantoor zal de installatiepremie vervol-
gens naar u doorstorten en de huursubsidie van uw maan-
delijkse huurprijs in mindering brengen. 
 

9 Wanneer vraagt u de tegemoetkoming aan? 
 
U kunt de tegemoetkoming in de huurprijs het best aanvra-
gen voordat u naar uw nieuwe woning verhuist. U moet dan 
wel binnen negen maanden na de aanvraagdatum de nieu-
we woning beginnen te huren en Wonen-Vlaanderen daar-
van op de hoogte brengen. 
 
Bent u al verhuisd naar uw nieuwe huurwoning? U kan tot 
negen maanden nadat u in uw nieuwe woning ingeschreven 
bent, een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen. In 
die gevallen waarin de kwaliteit van de door u verlaten wo-
ning moet vastgesteld worden, moet deze woning nog toe-
gankelijk zijn voor Wonen-Vlaanderen. U moet zorgen voor 
deze toegang. 
 

10 Hoe vraagt u de tegemoetkoming aan? 
 
U vraagt de tegemoetkoming aan met het formulier Aan-
vraag van een tegemoetkoming in de huurprijs, dat bij deze 
folder zit. Stuur het ingevulde formulier op naar het adres 
bovenaan op deze folder, of geef het daar ter plaatse af. 
 
Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, controleert Wonen-
Vlaanderen of uw aanvraag volledig is en vraagt het even-
tueel ontbrekende stukken op. Zodra alle nodige documen-
ten aanwezig zijn in uw aanvraag, meldt Wonen-Vlaanderen 
dat aan u. Wonen-Vlaanderen heeft dan drie maanden de 
tijd om een beslissing te nemen over uw aanvraag. Als u 
binnen die termijn geen antwoord hebt gekregen, kunt u in 
beroep gaan tegen het uitblijven van die beslissing. 
 

11 Waar vindt u meer informatie? 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Wonen-Vlaanderen 
(adres op deze folder); het gratis nummer 1700; uw ge-
meentebestuur of het OCMW; www.bouwenenwonen.be 
en www.premiezoeker.be 
 
Deze folder bevat een vereenvoudigde voorstelling van de regle-
mentering. Alleen de officiële reglementering heeft rechtskracht. 
huur toelichtingsfolder versie 16 - november 2011 - prov antw 


