
cv Nieuw Sint-Truiden intern huurreglement 2018  1 

 
Sociale huisvestingsmaatschappij 

cvba Nieuw Sint-Truiden 
Gorsemweg 53 

3800 Sint-Truiden 
Tel 011/68.33.79 

 

INTERN HUURREGLEMENT  
 

 
Gewijzigd en goedgekeurd door de raad van bestuur dd. 22/03/2012 & 19/04/2012 & 
17/01/2013 & 21/02/2014 & 17/04/2014 & 21/05/2015 & 18/08/2016 & 19/01/2017 & 
17/08/2017 & 08/02/2018 & 15/11/2018 
& aangevuld ingevolge het lokaal toewijzingsreglement voor ouderen:  

 
- van de stad Sint-Truiden (goedgekeurd gemeenteraad dd. 17/11/2011 en vervolgens  

gewijzigd dd. 26/09/2016 en door de bevoegde Minister respectievelijk goedgekeurd dd. 
24/4/2012 en 29/11/2016) 

- van de gemeente Gingelom (goedgekeurd gemeenteraad dd. 22/05/2012 en vervolgens 
gewijzigd dd. 29/01/2015 en door de bevoegde Minister respectievelijk goedgekeurd  dd. 
03/12/2012 & 14/04/2015) 
 

 Onderhavig intern huurreglement is gebaseerd op: 

- het Kaderbesluit sociale huur Besluit Vlaamse Regering (BVR) dd. 12 oktober 2007 tot 
reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse 
Wooncode, en latere wijzigingen. 

 
- het Ministerieel Besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het 

vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het 
inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders. 

 
- het Ministerieel Besluit van 2 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen 

betreffende het woonbeleid. 
 
  



cv Nieuw Sint-Truiden intern huurreglement 2018  2 

I.  Inschrijvingsvoorwaarden vervat in het sociaal huurbesluit  (KSH) 

 

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 wordt dan ook formele verwijzing gedaan naar de integrale tekst van het hoger vernoemde 
Kaderbesluit sociale huur (KSH) van 12 oktober 2007, en latere wijzigingen. 

I. 1. Inschrijvingsvoorwaarden 

Het sociaal huurbesluit (KSH) bepaalt  4 voorwaarden, te voldoen door de kandidaat-huurder, om 
ingeschreven te kunnen worden voor een sociale huurwoning (art.3 §1KSH): 
Bij de inschrijving meldt de persoon die zich wil inschrijven wie als toekomstige referentiehuurder 
wordt aangewezen. 

Een persoon kan via een verklaring op erewoord bewijzen dat hij een feitelijke partner is als vermeld 
in artikel 2, §1, eerste lid, 34°, a) en b) van de Vlaamse Wooncode. De verklaring op erewoord wordt 
geldig na validering door de referentiehuurder, die hoogstens één feitelijke partner tegelijkertijd kan 
erkennen. 

1) Meerderjarig zijn. De kandidaat is minstens 18 jaar op het ogenblik van de inschrijving of  hij is 
een minderjarige ontvoogde persoon of een minderjarige die zelfstandig woont of gaat wonen 
met begeleiding van een erkende dienst. 

2) Voldoen aan de inkomensvoorwaarden.1  De kandidaat beschikt, samen met zijn gezinsleden, 
niet over een inkomen in het “referentiejaar”2 dat de volgende grenzen overschrijdt: 
1° 24.452,-  euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste; 
2° 26.500,-  euro voor een alleenstaande gehandicapte (als vermeld in artikel 1, 22°, b); 
3° 36.676,- euro, verhoogd met 2.050,-  euro per persoon ten laste3 voor anderen. 
Voornoemde grenzen zijn de maximum bedragen die van toepassing zijn voor inschrijving in het 
jaar 2018. 

 

                                                
1 Voor de toetsing van de inkomensvoorwaarde en de eigendomsvoorwaarde, worden de volgende personen niet meer als 
“gezinsleden” beschouwd. : 

1°    de echtgenoot van de persoon die zich wil inschrijven, op voorwaarde dat wordt aangetoond dat het huwelijk 
onherstelbaar ontwricht is; 

2°   een of meer andere personen dan de persoon, vermeld in punt 1°, die op het ogenblik van de inschrijving 
       samenwonen met de persoon die zich wil inschrijven, en die duidelijk de sociale huurwoning niet met die persoon 
       gaan betrekken. 

2 Het referentiejaar is het derde jaar dat voorafgaat aan het jaar van de inschrijving 
  Bv. inschrijving in 2018 = inkomen uit jaar 2015 
3 Als persoon ten laste wordt beschouwd:  
- De inwonende minderjarige kinderen of de kinderen waarvoor de kandidaat-huurder en/of huurder kinderbijslag of 

wezentoelage ontvangt; 
- Diegenen die na voorlegging van bewijzen als ten laste beschouwd worden door de minister; 
- De kinderen die niet inwonen bij de kandidaat-huurder, maar er wel op regelmatige basis verblijven  Als er geen 

formele beslissing kan voorgelegd worden, volstaat een verklaring op erewoord door beide ouders; 
- De als ernstig gehandicapte erkende gezinsleden of gezinsleden erkend als ernstig gehandicapt op het ogenblik van 

pensionering. 
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Het “inkomen” is gedefinieerd in art. 1,15° van het Kaderbesluit. Ongeacht de periode waarop 
het inkomen betrekking heeft, wordt dat inkomen steeds geïndexeerd volgens de 
gezondheidsindex van de maand juni van het jaar dat aan de toepassing voorafgaat en met als 
basis de maand juni van het jaar waarop het inkomen betrekking heeft.  

Had de kandidaat-huurder geen inkomen tijdens het derde jaar dat aan de inschrijving 
voorafgaat, dan wordt het inkomen genomen van het eerstvolgende jaar waarin wel een 
inkomen genoten werd. 

Ook indien het inkomen van het referentiejaar te hoog was, maar de kandidaat kan aantonen 
dat zijn huidig inkomen beneden het maximum gedaald is, kan hij ingeschreven worden.   

De verhuurder kan in individuele gevallen afwijken van de inkomensvoorwaarde voor zover de 
persoon die zich wil inschrijven tot een collectieve schuldenregeling is toegelaten 
overeenkomstig artikel 1675/6  van het Gerechtelijk Wetboek, of in budgetbegeleiding of 
budgetbeheer is bij een OCMW of een andere door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling 
voor schuldbemiddeling. Conform art. 1, 1° van het Kaderbesluit, wordt het actueel besteedbaar 
inkomen van de persoon die zich wil inschrijven in aanmerking genomen en getoetst aan de 
inkomensgrenzen. 

3) Voldoen aan de eigendomsvoorwaarden. De kandidaat heeft, samen met zijn gezinsleden, geen 
woning of geen perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig of gedeeltelijk in volle 
eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland, tenzij het een in het Vlaams 
Gewest gevestigd campingverblijf betreft. 

De kandidaat of een van zijn gezinsleden is verder geen zaakvoerder, bestuurder of 
aandeelhouder van een vennootschap waarin hij of een van zijn gezinsleden een woning of een 
perceel dat bestemd is voor woningbouw, heeft ingebracht; 

De persoon die zich wil inschrijven, kan bewijzen dat hij voldoet aan de eigendomsvoorwaarde, 
via een verklaring op eer voor wat betreft de onroerende goederen in het buitenland. 

Men kan wel worden ingeschreven met eigendom (in bepaalde gevallen dient men dan wel de 
woning in kwestie te vervreemden binnen het jaar na toewijzing) wanneer het gaat om een 
woning:  

a) in het Vlaams Gewest, die binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt en die 
bewoond wordt door een persoon die zich kandidaat wil stellen; 

b) in het Vlaams Gewest die maximaal twee maanden voor de inschrijving onbewoonbaar of 
ongeschikt verklaard is en waarvan de ontruiming noodzakelijk is; 

In dit geval moet de persoon die zich kandidaat wil stellen, de woning bewoond hebben op de 
datum waarop de woning onbewoonbaar is verklaard met toepassing van artikel 135 van de 
Nieuwe Gemeentewet of op de datum van het conformiteitsonderzoek dat aanleiding heeft 
gegeven tot de ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring met toepassing van artikel 15 of 16bis 
van de Vlaamse Wooncode; 

c) in het Vlaams Gewest die onaangepast is en die bewoond is door een persoon met een 
fysieke handicap die zich kandidaat wil stellen; 
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Een onaangepaste woning is een woning: 

- waarvan de omvang niet beantwoordt aan de woningbezetting, volgens de 
normen zoals weergegeven in art. 5, §1, 3de lid van de Vlaamse Wooncode; 

(De omvang van de woning moet tenminste beantwoorden aan de woningbezetting. 
De Vlaamse Regering stelt de normen inzake de vereiste minimale omvang van de 
woning vast in relatie tot de gezinssamenstelling.) 

 in afwachting van de nodige vaststelling door de Vlaamse regering wordt de omvang 
van de woningbezetting getoetst aan de bepalingen zoals vastgelegd  onder hoofding 
IV “specifieke invulling prioritaire ruiling”. 

- die niet aangepast is aan de fysieke mogelijkheden van personen met een fysieke 
handicap (cfr. VWC; art. 2, §1, 1ste lid, 11°).  

het Directiecomité van de huisvestingsmaatschappij bepaalt, na verslag van de interne 
diensten, of er sprake is van onaangepastheid waarna inschrijven al dan niet mogelijk 
wordt. 

d) die bewoond wordt door een persoon met een handicap die ingeschreven is voor een ADL-
woning, vermeld in art. 1, 8° van het besluit van de Vlaamse Regering van 16/06/1998 tot 
aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke 
handicap in een sociale woonwijk; 

e) Die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is; 

f) Die moet worden ontruimd met toepassing van art 18, §2, tweede lid, art 26, 60, §3 en art 
90,§1, vierde lid van de Vlaamse Wooncode; 

g) De woning die bewoond wordt door een persoon die zich wil inschrijven en dit het beheer 
over zijn woning heeft verloren ten gevolge van een faillietverklaring met toepassing van art 
16 van de Faillissementswet van 8/8/1997. 

Een natuurlijk persoon kan zich toch laten inschrijven in de volgende gevallen: 
h) het huwelijk van de persoon die zich wil inschrijven, is onherstelbaar ontwricht en hij heeft, 

samen met zijn echtgenoot, een woning of een perceel, bestemd voor woningbouw, volledig 
in volle eigendom; 

i) hij heeft een woning of een perceel, bestemd voor woningbouw, kosteloos gedeeltelijk in 
volle eigendom verworven. 

4) Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters  of hij en, in voorkomend geval  zijn gezinsleden zijn 
ingeschreven op een referentieadres als vermeld in art 1 §2 van de wet van 19/7/1991 
betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 
verblijfsdocumenten (inschrijving in het wachtregister volstaat niet!!!) 

Als een persoon zich wil inschrijven voor een sociale assistentiewoning, gelden naast de voorwaarden, 
vermeld in het eerste lid, 2°, 4°, 5° en 6°, de volgende voorwaarden: 

 1° hij of een van zijn gezinsleden is minstens 65 jaar oud; 

2° hij heeft mag hij samen met zijn gezinsleden, geen woning volledig in volle eigendom of 
     volledig in vruchtgebruik gehad in de periode van tien jaar voor de inschrijvingsdatum; 
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3° hij heeft samen met zijn gezinsleden, geen perceel dat bestemd is voor woningbouw 
     volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik. 
 

Taalkennisvereiste (sinds 01/11/2017): 
Huurders moeten één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands 
beschikken. Dit is het niveau Nederlands dat overeenstemt met niveau A1 van het Europees 
Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen.  De taalkennisvereiste is een huurdersverplichting. De 
inschrijving, toewijzing of toetreding kan niet geweigerd worden omdat een kandidaat-huurder niet 
voldoet aan de basistaalvaardigheid Nederlands.  
Bij inschrijving wordt wel al nagegaan of de kandidaat-huurders voldoen aan de 
basistaalvaardigheid. 
 
De huurder voldoet aan de huurdersverplichting als één van de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

- het stond voor de verhuurder manifest vast of hij stelde met toepassing van artikel 30ter vast dat 
de huurder bij de inschrijving voor een sociale huurwoning of de toelating van de huurder tot de 
woning of de toetreding van de huurder tot de huurovereenkomst beschikte over de 
basistaalvaardigheid Nederlands;  

- de verhuurder verkrijgt via de Kruispuntbank Inburgering of van de huurder een van de volgende 
documenten:  
a) een bewijs waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, 

uitgereikt door instellingen waarin het Nederlands de onderwijstaal is, die wettelijk of 
decretaal erkend zijn in het vereiste niveau;  

b) een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een 
opleiding die gevolgd is aan een onderwijsinstelling die gefinancierd, georganiseerd of 
gesubsidieerd wordt door Nederland, met uitzondering van de opleidingen gevolgd aan een 
onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius of Saba;  

c) een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een 
van de door de Vlaamse Regering bepaalde Nederlandstalige opleidingen in een 
onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten of in 
Suriname;  

d) een bewijs waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, 
uitgereikt door de organisaties die belast zijn met de uitvoering van het Vlaamse integratie- 
en inburgeringsbeleid; 

e) het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie;  
f) een bewijs waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, 

uitgereikt door de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling;  
g) een taalcertificaat, afgegeven door het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) 

waaruit blijkt dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands; 
 
De organisaties die het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid uitvoeren zijn: 

 het agentschap Integratie en Inburgering 
 het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Antwerpen vzw 
 het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Gent vzw 
 Huis van het Nederlands Brussel vzw 

 
Een (kandidaat-)huurder kan vrijgesteld zijn van de taalkennisverplichting. Het dient bewezen te 
worden met: 
- Een bewijs van uitgeleerdheid 
- Een bewijs dat de huurder door ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap nooit een opleiding 

Nederlands tweede taal moet volgen. 
- Een medisch attest waaruit blijkt dat de huurder door ernstige ziekte, mentale of fysieke 

handicap de basistaalvaardigheid Nederlands nooit kan halen. 
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Een huurder kan uitstel krijgen om te voldoen aan de taalkennisverplichting. Dit kan in de volgende 
gevallen: 
- Om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen kon de huurder de opleiding Nederlands 

tweede taal nog niet opstarten of afronden. 
- Er was geen gepast opleiding tijdig beschikbaar. 

 
Indien de huurder na één jaar huren nog steeds niet voldoet aan de taalkennisverplichting, dan 
wordt zijn dossier door gegeven aan de toezichthouder en kan de huurder een administratieve 
geldboete opgelegd worden.  

I.2.  Keuze, Keuzedata, Keuzegebieden 

De kandidaat-huurder wordt geacht een uitgebreide keuze te maken binnen het patrimonium.  

Het keuzeformulier, dat bij het inschrijvingsbundel wordt bekomen, geeft de diverse mogelijkheden 
weer waarvoor een kandidaat kan opteren, dit rekening houdend met zijn gezinssamenstelling 
(rationele bezetting). De voornoemde mogelijkheden zijn gebaseerd op basis van keuzegebieden. 

De keuzegebieden worden als volgt afgebakend: 

- Sint-Truiden-centrum4, Halmaalwijk5, wijk Sint-Pieter6, Nieuw Sint-Truiden7,  Aalst, Brustem, 
Duras, Engelmanshoven, Gelinden, Gorsem, Groot-Gelmen, Halmaal, Kerkom, Kortenbos, 
Melveren, Ordingen, Runkelen, Velm, Wilderen en Zepperen  

- Sint-Truiden: Wonen-Welzijn Vissegatstraat 
- Sint-Truiden: Wonen-Welzijn Montenakenweg 

-  Nieuwerkerken-centrum,  Binderveld, Kozen en Wijer 

- Gingelom-centrum, Boekhout, Borlo, Buvingen, Jeuk, Kortijs, Mielen-boven-Aalst, Montenaken, 
Muizen, Niel en Vorsen  

De huisvestingsmaatschappij kan evenwel een te beperkte keuzen weigeren als die een toewijzing 
omzeggens onmogelijk maakt. De keuze die een kandidaat-huurder maakt, dient dus voldoende groot 
te zijn. De keuze moet in elk geval betrekking hebben op locaties met reeds verhuurde 
woongelegenheden. Enkel en alleen kiezen voor projecten in opbouw is onmogelijk. 

In afwijking hiervan: 

- kan de mantelzorger en de persoon die vanwege één of meer aanverwante mantelzorgers zorg 
en bijstand ontvangt, een meer gerichte keuze maken met betrekking tot de ligging van de 
woningen waarvoor hij zich wil inschrijven; 

                                                
4 Centrum Sint-Truiden: zone gelegen ten Zuidoosten van de spoorweg Landen-Hasselt en ten Zuidwesten begrensd door de 
  N3, Rasopweg, Rellestraat, N80, N722, Schurhoven en de Speelhoflaan (met uitsluiting van de Halmaalwijk en Koekewijk) 

  
5 Halmaalwijk: zone tussen Tiensesteenweg en Ziekerenweg (deze straten zelf niet inbegrepen) tot aan de N3 
 
6 Wijk Sint-Pieter: Koekestraat, Lepelstraat, Kwadensteenweg, Rodestraat, Wijngaardenstraat, Mielenweg (tot N80) 

 
7 Nieuw Sint-Truiden: zone ten Noordwesten van de spoorweg Landen-Hasselt en begrensd door de Fabriekstraat, 
  Grevensmolenweg, Brede Akker en de Guvelingenlaan 
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- kan een kandidaat-huurder die zich ingeschreven heeft voor een sociale assistentiewoning, zijn 
voorkeur beperken tot de sociale assistentiewoningen die behoren tot het patrimonium van de 
verhuurder. 

De kandidaat-huurder kan op de volgende tijdstippen zijn voorkeuren wijzigen met behoud van 
inschrijvingsdatum/keuzedatum: 

   bij iedere actualisering van het inschrijvingsregister; 

 als de kandidaat-huurder “gegronde” redenen heeft die bij de inschrijving of laatste 
actualisering niet konden gemeld worden.  

   wijziging in de gezinssamenstelling die tot gevolg heeft dat de kandidaat-huurder een ander 
type woning nodig heeft; 

   wijziging van de situatie die een invloed heeft op de toepassing van de voorrangsregels vermeld 
in artikel 19 en 20 van het Kaderbesluit Sociale Huur en in voorkomend geval door toepassing 
van de voorrangsregels voortvloeiende uit art. 27, 28 en 29 van voornoemd besluit; 

   als er woningen voor de eerste keer te huur zullen worden aangeboden, waarvan de 
verhuurder op 1 januari van het jaar waarin de laatste actualisering plaatsvond nog niet op de 
hoogte was en die daardoor niet aan de kandidaat-huurders werden aangeboden bij de 
inschrijving of bij de actualisering, maakt de verhuurder dat zo snel mogelijk bekend door 
duidelijke affichering in de kantoren en eventueel door andere communicatiemiddelen. 
Uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de mededeling van de toekomstige eerste 
verhuring, of een latere datum, zoals meegedeeld door de verhuurder maar voorafgaand aan 
het eerste aanbod van de woning, krijgt de kandidaat-huurder de mogelijkheid om zijn 
voorkeur qua ligging uit te breiden naar die woning, met behoud van zijn inschrijvingsdatum 
als keuzedatum. 

Eénmalig zal de huisvestingsmaatschappij bij het afsluiten van elke 2-jaarlijkse actualisatieronde, alle 
keuzedata voor elke kandidaat-huurder gelijkstellen met zijn respectievelijke inschrijvingsdatum.. 

I.3. Registers 

De vorm, de inhoud en de wijze van bijhouden van het inschrijvingsregister wordt geregeld in 
Hoofdstuk II  van het Ministerieel Besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het 
vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor 
kandidaat-huurders.  

Naast het inschrijvingsregister wordt een openbaar inschrijvingsregister zonder persoonsgebonden 
gegevens opgemaakt. Dit openbare inschrijvingsregister wordt minstens op iedere eerste werkdag van 
de maand in overeenstemming gebracht met de wijzigingen in het inschrijvingsregister. 

De digitale versie van dit register ligt tijdens de openingsuren van de huisvestingsmaatschappij ter 
inzage van de kandidaat-huurder. 

 
 
 
 
 
 
 

II.  Toelatingsvoorwaarden en toewijzingsregels  
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II.1. Toelatingsvoorwaarden 
 
Een kandidaat-huurder kan worden toegelaten tot een sociale huurwoning als hij voldoet aan de 
toelatingsvoorwaarden, die dezelfde zijn als de inschrijvingsvoorwaarden, vermeld onder I.1 
hiervoor.  
 
In de volgende gevallen wordt de echtgenoot van de kandidaat-huurder niet mee in aanmerking 
genomen voor de aftoetsing van de toelatingsvoorwaarden: 
1°  de echtgenoot van de kandidaat-huurder als er een vordering tot echtscheiding is ingesteld, of als 
er gegronde redenen worden aangevoerd voor het niet-instellen van een vordering tot echtscheiding 
en het huwelijk onherstelbaar is ontwricht; 
2° de echtgenoot van de kandidaat-huurder als er een vermoeden van afwezigheid als vermeld in 
artikel 112 van het Burgerlijk Wetboek, is vastgesteld; 
3° een of meer andere personen dan de persoon, vermeld in punt 1°, die op het ogenblik van de 
toewijzing samenwonen met de kandidaat-huurder, en die duidelijk de sociale huurwoning niet met 
die persoon gaan betrekken. 
 
Als de gevallen, vermeld onder I.1, 3), b), c), d), f) en g), van toepassing zijn, moet de kandidaat-
huurder binnen een jaar na de toewijzing van een sociale huurwoning de woning vervreemden.  
Als het geval vermeld onder I.1,3 .i van toepassing is,  moet de kandidaat-huurder uit onverdeeldheid 
treden binnen een jaar na de toewijzing van een sociale huurwoning. 
Als de huurder daarvoor gegronde redenen kan aanvoeren, kan hij de verhuurder verzoeken om de 
termijn van een jaar te verlengen. 
 
 
II.2. Toewijzingsregels 
 
Het sociaal huurbesluit bepaalt dat de toewijzing van een sociale woongelegenheid gebeurt door het 
beslissingsorgaan van de verhuurder of de door hem aangestelde.  
 
De raad van bestuur van de cv Nieuw Sint-Truiden heeft concreet de voorzitter en directeur aangesteld 
als toewijzingscomité om de toewijzingslijsten vast te stellen en per deellijst en per woning de volgorde 
van oproeping voor toewijzing vast te stellen. Afwijkingen kunnen enkel door het directiecomité 
worden goedgekeurd. De directeur en de dienst verhuring zijn belast met de verdere uitvoering 
volgens de volgorde door voorzitter en directeur bepaald.  
 
In voorkomend geval kan het aanbod aan meerdere van de meest batig gerangschikte kandidaat-
huurders tegelijk gedaan worden. In dat geval wordt het niet reageren of weigeren van het aanbod 
door een kandidaat-huurder uitsluitend in aanmerking genomen voor schrappingsgrond voor zover de 
aanvaarding van het aanbod aanleiding zou hebben gegeven tot de toewijzing van de 
woongelegenheid aan de betrokken kandidaat-huurder. Als er meerdere kandidaat-huurders het 
aanbod aanvaarden, krijgt de eerst gerangschikte voorrang. 
 
De kandidaat-huurder krijgt 15 kalenderdagen, vanaf de postdatum van de brief waarmee het aanbod 
werd gedaan, de tijd om te reageren op de toewijzingsbrief. Deze termijn wordt medegedeeld in de 
toewijzingsbrief. Tevens wordt erop gewezen in de toewijzingsbrief dat niet tijdig reageren wordt 
gelijkgesteld met een weigering van het aanbod.  
De kandidaat-huurder wordt gewezen op de schrapping bij tweede weigering zoals vermeld in art. 12,  
§1, eerste lid, 6° van het Kaderbesluit Sociale Huur. 
Bij weigering van een aangeboden woning, of bij niet reageren op een aanbod, zal gedurende een 
periode van 3 maanden volgende op dit aanbod, geen nieuwe woning worden aangeboden, tenzij de 
kandidaat-huurder hierom wel uitdrukkelijk een verzoek indient. 
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De toewijzingslijst voor een vrijkomende of nieuwe woongelegenheid wordt samengesteld op 
basis van een "deellijst". Op deze lijst komen slechts de kandidaat-huurders voor die een bepaald 
type huis en/of appartement hebben gekozen in een welbepaalde locatie.  

Zij worden achtereenvolgens gerangschikt op: 

1. de voorrangsregels zoals geregeld in het art. 18,19,20,27,28 en 29 van het Kaderbesluit 
Sociale Huur; 

2. de keuzedatum van de kandidaat-huurders voor het keuzegebied waarin de betrokken 
woning ligt; 

3. het inschrijvingsnummer van de kandidaat-huurders. 
 
Artikel 18 en volgende KSH leggen de toewijzingsregels voor sociale woongelegenheden vast. 
 
De toewijzingen moeten met name gebeuren met achtereenvolgens inachtneming van de volgende 
punten: 

 steeds rekening houdend met een gepaste rationele bezetting van de sociale woningen volgens 
de criteria hieronder bepaald; 

 met toepassing van de voorrangsregels die achtereenvolgens gelden voor sommige categorieën 
van kandidaat-huurders 
Het sociaal huurbesluit voorziet in dit verband zowel: 

 een aantal absolute voorrangsregels (artikel 19); 

 een aantal optionele voorrangsregels (artikel 20); 

 eventuele voorrangsregels in het kader van bijzondere gemeentelijke toewijzingsreglementen 
(artikel 25 en volgende) 

 volgens de chronologische volgorde van de inschrijvingen: 

1. cfr de gemeentelijke toewijzingsreglementen van de stad Sint-Truiden (goedgekeurd door de 
Minister dd. 24/04/2012) en de gemeente Gingelom (goedgekeurd door de Minister dd. 
03/12/2012) geldt voor de woongelegenheden vermeld op de lijsten respectievelijk in bijlage 
I en II een voorrang voor kandidaat-huurders die 65 jaar of ouder zijn op datum van de 
toewijzing; 
 

2. de kandidaat-huurder of een van zijn gezinsleden met een fysieke handicap of beperking, 
uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is 
aangepast aan de huisvesting van personen met die fysieke handicap of beperking of de 
kandidaat-huurder die ingeschreven is voor een sociale assistentiewoning, als de beschikbare 
woning een sociale assistentiewoning is;  
 

3. de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning van de verhuurder die niet 
voldoet aan de normen, vermeld in artikel 5, §1, derde lid, van de Vlaamse Wooncode; 
 

4. de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning van de verhuurder en die 
met toepassing van artikel 92, §3, eerste lid, 12°, van de Vlaamse Wooncode verplicht is te 
verhuizen naar een andere sociale huurwoning (d.w.z. dat de huurder dient in te stemmen 
met een verhuis naar een andere sociale huurwoning als de sociale huurwoning die aangepast 
is aan de fysieke mogelijkheden van personen met een handicap, niet langer wordt bewoond 
door een persoon die daar nood aan heeft, of als de sociale huurwoning een sociale 
assistentiewoning is als bepaald door de Vlaamse Regering, en niet langer wordt bewoond 
door een persoon die minstens 65 jaar oud is, tenzij de verhuurder een gemotiveerde afwijking 
toe); 
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5. die omwille van een beroepsprocedure worden in het gelijk gesteld, in toepassing van art. 30, 
vierde lid van het kaderbesluit sociale huur; 

 
6. de kandidaat-huurder die nog geen huurder is van een sociale huurwoning, en die 

overeenkomstig artikel 18, § 2, tweede lid, 26, 60, §3, en 90, §1, vierde lid, van de Vlaamse 
Wooncode opnieuw moet worden gehuisvest; 
 

7. die huurder is van een woongelegenheid van de cv Nieuw Sint-Truiden welke niet voldoet 
aan de rationele bezetting en die wenst te verhuizen naar een woning die wel aan de 
rationele bezetting voldoet. Deze huurder moet wel steeds onmiddellijk en correct elke 
wijziging van zijn gezinssamenstelling aan de cv Nieuw Sint-Truiden gemeld en/of vooraf 
aangevraagd hebben. In geval van deze voorrang, geldt de inkomensvoorwaarde niet; 
 

8. 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 met inachtneming van de 
voorrangsregels in art 19; 

 
9. de kandidaat-huurder die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, zijn 

hoofdverblijfplaats had in een onroerend of roerend goed als vermeld in artikel 20, § 1, 
tweede lid, van de Vlaamse Wooncode, op de datum waarop dat overeenkomstig artikel 20, 
§2, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode in een proces-verbaal werd vastgesteld; 

 
10. de kandidaat-huurder die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, zijn 

hoofdverblijfplaats had in een woning op de datum waarop die:  

a) onbewoonbaar werd verklaard overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe 
Gemeentewet, en waarvan de ontruiming noodzakelijk was;  

b) met toepassing van artikel 15 of 16bis van de Vlaamse Wooncode ongeschikt of 
onbewoonbaar verklaard is of het voorwerp was van een conformiteitsonderzoek als 
vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 
betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, voor zover die woning 
op het technisch verslag ofwel minstens drie gebreken van categorie III onder de 
hoofdrubrieken “Omhulsel” of “Binnenstructuur” ofwel minstens drie gebreken van 
categorie IV en 60 strafpunten gescoord heeft; 

 
11. de kandidaat-huurder die zijn hoofdverblijfplaats had in een woning op de datum waarop die 

woning deel uitmaakt van een vastgesteld onteigeningsplan; 
 

12. de kandidaat-huurder die een ontvoogde minderjarige persoon. 
 
Als de kandidaat-huurder op het moment van zijn kandidaatstelling al huurder is van de verhuurder, 
hoeft hij niet te voldoen aan de inkomensvoorwaarden. 
 
Een woning, onroerend goed of kamer kan slechts eenmaal aanleiding geven tot de voorrang, 
vermeld in 9°, 10° en 11° hierboven. Om in aanmerking te komen voor deze voorrang, vermeld onder 
9°, 10° en 11° hiervoor, moet de kandidaat-huurder de woning, het onroerend goed of de kamer 
sedert ten minste zes maanden bewoond hebben. Bovendien wordt de voorrang, vermeld in het 
eerste lid, 9° en 10°, alleen verleend als de kandidaat-huurder zich ten laatste twee maanden na de 
vaststelling in een proces-verbaal of de datum van onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring heeft 
ingeschreven in het register. De voorrang, vermeld in 11° hiervoor, wordt alleen verleend als de 
kandidaat-huurder zich ten laatste twee maanden na de kennisneming van de akte van onteigening 
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of de datum van de akte van eigendomsoverdracht in het geval van een minnelijke aankoop, heeft 
ingeschreven in het register. 
 
Een kandidaat-huurder die aan de voorwaarden van een voorrang als vermeld in 7° hiervoor, 
beantwoordt, kan na de tweede weigering van een aanbod tot toewijzing van een woning die 
beantwoordt aan zijn keuze met betrekking tot het type, de ligging en de maximale huurprijs, geen 
aanspraak meer maken op die voorrangsregel. 
 
Een kandidaat-huurder die aan de voorwaarden van een voorrang als vermeld in 9° of 10° 
beantwoordt, kan na zijn weigering van een aanbod tot toewijzing van een woning die beantwoordt 
aan zijn keuze met betrekking tot het type, de ligging en de maximale huurprijs, geen aanspraak 
meer maken op die voorrangsregel.  
 
Na deze verplichte voorrangsregels maakt de cv Nieuw Sint-Truiden daarenboven gebruik van de 
volgende optionele voorrangsregel, die van toepassing is op het volledige patrimonium.  
 
Cv Nieuw Sint-Truiden verleent in de hiernavolgende volgorde voorrang (art 20 KSH): 
1) 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; 
2) die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is van 

een gemeente binnen het werkgebied van de verhuurder; 
3) aan de kandidaat-huurder die niet aan sub-1 en sub-2 voldoet. 
 
II.3. Verplichte verhuis bij renovatie van woningen (art 37 bis KSH) 
 
Als de sociale huurwoning herstellingen nodig heeft die niet tot na de beëindiging van de 
huurovereenkomst kunnen worden uitgesteld, moet de huurder die zonder vergoeding dulden, 
ongeacht de ongemakken die hij ervan ondervindt, en ook al moet hij gedurende de herstellingen het 
genot derven van een gedeelte van de woning. 
 
Als die herstellingen langer dan veertig kalenderdagen duren, wordt de huurprijs verminderd naar 
evenredigheid van de tijd en van het gedeelte van het verhuurde goed waarvan de huurder het genot 
heeft moeten derven.  
 
De huurder moet instemmen met een herhuisvesting als de verhuurder dat wegens renovatie- of 
aanpassingswerkzaamheden aan de sociale huurwoning noodzakelijk acht. De herhuisvesting kan van 
tijdelijke of definitieve aard zijn. De huurder hoeft bij de herhuisvesting niet te voldoen aan de 
inkomensvoorwaarde. 
 
De tijdelijke herhuisvesting kan in een woning van de verhuurder of in een woning van een andere 
verhuurder. Bij een tijdelijke herhuisvesting kan de huurder het aanbod van een woning die voldoet 
aan de vereiste kwaliteitsnormen niet ongegrond weigeren. Een ongegronde weigering van een 
aanbod wordt beschouwd als een ernstige tekortkoming van de huurdersverplichtingen. De huurder 
kan ook tijdelijk op de private huurmarkt een woning huren of tijdelijk bij derden wonen. Bij deze 
huurovereenkomst wordt een bijlage gevoegd, waarin het adres van de tijdelijke woning wordt 
vermeld, de geplande duur van de herhuisvesting en, in voorkomend geval, een plaatsbeschrijving 
van de tijdelijke woning en de waarborgregeling. Als de tijdelijke herhuisvesting plaatsvindt in een 
sociale huurwoning, mag de te betalen huurprijs tijdens de duur van de werkzaamheden niet hoger 
liggen dan de huurprijs van de sociale huurwoning die gerenoveerd wordt.  

 
Na de beëindiging van de renovatie- of aanpassingswerkzaamheden is de huurder verplicht om terug 
te keren naar de sociale huurwoning als hij die rationeel kan bezetten. Als dat niet het geval is, 
verhuist de huurder naar een andere woning van de verhuurder. In dat geval kan de huurder het 
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type, de ligging en de maximale huurprijs van de woningen aangeven waarvoor hij in aanmerking wil 
komen. Twee ongegronde weigeringen van een aanbod hebben de beëindiging van de 
huurovereenkomst tot gevolg. Als de verhuurder en de huurder overeenkomen dat de huurder in de 
woning die oorspronkelijk bestemd was voor de tijdelijke huisvesting, blijft wonen, als hij die 
rationeel kan bezetten, wordt een nieuwe huurovereenkomst gesloten met een huurprijs voor die 
woning. In de nieuwe huurovereenkomst worden de huurderscategorieën overgenomen die 
vastgesteld waren in de vorige huurovereenkomst. 

 
Als de herhuisvesting onmiddellijk een definitief karakter heeft, kan de huurder het type, de ligging 
en de maximale huurprijs van de woningen aangeven waarvoor hij in aanmerking wil komen. In dat 
geval wordt een nieuwe huurovereenkomst gesloten met een huurprijs die samenhangt met de 
nieuwe sociale huurwoning. In de nieuwe huurovereenkomst worden de huurderscategorieën 
overgenomen die vastgesteld waren in de vorige huurovereenkomst. Twee ongegronde weigeringen 
van een aanbod hebben de beëindiging van de huurovereenkomst tot gevolg. 
 
 
 

III.  Weigeren van een toewijzing of versneld toewijzen  
 
III.1. Weigeren van een toewijzing: 
 
Het kaderbesluit sociale huur voorziet ook dat de huisvestingsmaatschappij de toewijzing kan 
weigeren (art. 22 KSH). 
 
Deze weigering van toewijzing gebeurt voor de kandidaat-huurder die reeds huurder is of geweest is 
van de huisvestingsmaatschappij en: 

 van wie de huurovereenkomst werd beëindigd op basis van artikel 98 § 3, 2°, van de Vlaamse 
Wooncode, namelijk: 
-  wanneer er bij de huurder van de sociale woning ernstige of blijvende tekortkomingen                                        
    met betrekking tot zijn verplichtingen vastgesteld werden 

* een inbreuk op de bepalingen van artikel 92 § 3, eerste lid, 1°, 2° en 9° van de 
Wooncode wordt ondermeer gelijkgesteld met een ernstige tekortkoming. Deze 
verplichtingen zijn:  

a)  De sociale huurwoning betrekken, in voorkomend geval samen met de 
toegewezen minderjarige kinderen, waarbij iedere wijziging van personen die de 
sociale huurwoning op een duurzame wijze bewonen, onmiddellijk aan de 
verhuurder dient gemeld te worden; 

b)  Als huurder in de sociale huurwoning zijn hoofdverblijfplaats hebben en er   
gedomicilieerd zijn; 

c)   De sociale huurwoning op zodanige wijze bewonen dat de leefbaarheid niet in     
het gedrang komt en dat geen overmatige hinder wordt veroorzaakt voor de   
buren en de naaste omgeving. 

 

 hetzij wanbetaling is vastgesteld en wel voor zover de schulden bij deze verhuurder op het 
ogenblik van de toewijzing niet werden afgelost. In afwijking hiervan kan de verhuurder, de 
kandidaat-huurder die in budgetbegeleiding of budgetbeheer is bij een OCMW of een andere 
door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling voor schuldbemiddeling, de toewijzing slechts 
weigeren, als op het ogenblik van de toewijzing minder dan 75% van de schulden zijn afgelost.                                                                                                
Als de kandidaat-huurder toegelaten is tot een collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid 
van verkoop uit de hand van in beslag genomen onroerende goederen en er is een minnelijke of 
gerechtelijke aanzuiveringsregeling opgesteld, kan de toewijzing niet geweigerd worden. 
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In uitzonderlijke gevallen kan de verhuurder de toewijzing van een woning weigeren aan een 
kandidaat-huurder voor zover wordt aangetoond dat de toewijzing aan de kandidaat-huurder een 
ernstige bedreiging vormt voor de fysische of psychische integriteit van de bewoners. In de motivatie 
wordt uitdrukkelijk vermeld waarom een proefperiode niet volstaat voor de kandidaat-huurder. 
 
In plaats van de toewijzing te weigeren kan de verhuurder de kandidaat-huurder de aanvaarding van 
begeleidende maatregelen opleggen. In dat geval sluit een welzijns- of gezondheidsvoorziening een  
begeleidingsovereenkomst met de kandidaat-huurder. 
 
Aan de kandidaat-huurder die om voornoemde redenen een toewijzing geweigerd werd door de 
huisvestingsmaatschappij, wordt het aanbod van een nieuwe woning tijdens een periode van 
maximaal één jaar na datum van weigering opgeschort. Desgevallend kan na verloop van deze 
termijn en na evaluatie een nieuwe opschorting van maximaal één jaar toegepast worden. 
 
De huisvestingsmaatschappij  is op straffe van nietigheid van de beslissing verplicht om de 
gemotiveerde weigering tot toewijzing binnen veertien dagen na de beslissing aan de kandidaat-
huurder te betekenen met melding van het verhaalrecht, vermeld in artikel 30 KSH. 
 
III.2. Versnelde toewijzing: 
 
Cv Nieuw Sint-Truiden kan aan een kandidaat-huurder versneld een woning toewijzen (art. 24 KSH) 
door af te wijken van de toewijzingsregels, vermeld in artikel 18 tot en met 20 KSH.  
De beslissing om versneld een woning toe te wijzen, moet gebaseerd zijn op bijzondere 
omstandigheden van sociale aard.  
 
Om in aanmerking te komen voor een versnelde toewijzing dient de kandidaat-huurder aan volgende 
criteria te voldoen: 

- de kandidaat-huurder moet problemen ervaren op minstens 3 verschillende levensdomeinen 
(vb. financieel, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, opvoeding kinderen, 
organisatie huishouden, sociaal-relationeel, maatschappelijke participatie, huisvesting, 
juridisch) 

- de kandidaat-huurder moet zich akkoord verklaren om begeleidende maatregelen te 
aanvaarden (vb. budgetbegeleiding, budgetbeheer, thuisbegeleiding, hulp bij tewerkstelling…). 
Dit akkoord tot begeleidende maatregelen dient afgesloten te zijn tussen de kandidaat-
huurder en de begeleidende sociale actor en de desbetreffende overeenkomst dient 
toegevoegd te worden aan het sociaal verslag dat bezorgd wordt aan de 
huisvestingsmaatschappij. 

 

De dienst kandidaat-huurders van de huisvestingsmaatschappij zal in eerste instantie zelf een eerste 
vooronderzoek instellen, rekening houdend met voormelde criteria en een gemotiveerd advies 
voorleggen aan het toewijzingscomité. 

Bij een positieve beoordeling door het toewijzingscomité zal de huisvestingsmaatschappij, vervolgens 
een gericht sociaal onderzoek aanvragen bij het OCMW. Het nadien bekomen sociaal verslag wordt 
voorgelegd aan het directiecomité, dat uiteindelijk zal beslissen of een afwijking wordt toegestaan of 
niet. De toezichthouder oefent het nodige toezicht uit op het versneld toewijzen. 

Bij een negatieve beoordeling door het toewijzingscomité zal de kandidaat-huurder hiervan 
schriftelijk in kennis gesteld worden. 

Indien Cv Nieuw Sint-Truiden – na aanvraag van de kandidaat-huurder – geen afwijking wil toestaan, 
is een mogelijkheid tot verhaal voorzien met een aangetekende en gemotiveerde brief, gericht aan 
de toezichthouder. Ook in dit geval zal Cv Nieuw Sint-Truiden slechts bereid zijn een afwijking te 
heroverwegen na een sociaal onderzoek door een OCMW of een andere bevoegde 
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welzijnsorganisatie en na opmaak van een sociaal verslag. 

Het O.C.M.W. dat ingevolge de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun 
verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bevoegd is voor de hulpverlening 
aan een dakloze, kan ten behoeve van die dakloze een versnelde toewijzing van een woning vragen, 
in overleg met het O.C.M.W. van de gemeente waar de betrokken woning gelegen is. 
 
Een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen kan ten behoeve van een persoon die met 
toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, zelfstandig woont of 
gaat wonen met begeleiding van die erkende dienst, een versnelde toewijzing van een woning 
vragen.  

 
Een centrum voor algemeen welzijnswerk kan ten behoeve van de volgende personen een versnelde 
toewijzing van een woning vragen: 
1° een jongere die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door dat centrum op 
     voorwaarde dat de jongere niet ouder is dan 21 jaar en niet valt onder de toepassing van het 
     decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand; 
2° een dakloze. 

 
Een erkend initiatief beschut wonen, een project psychiatrische zorg in de thuissituatie of een 
ambulant intensief behandelteam kan ten behoeve van een persoon met een geestelijk 
gezondheidsprobleem die zelfstandig woont of gaat wonen, een versnelde toewijzing van een 
woning vragen. 
 
De verhuurder kan als voorwaarde voor een toewijzing stellen dat andere begeleidende maatregelen 
dan de basisbegeleidingstaken, vermeld in artikel 29bis KSH, aangeboden worden door de hierboven 
vernoemde aanvragers of door een andere welzijns- of gezondheidsvoorziening, op initiatief van de 
aanvragers. De begeleidende maatregelen worden opgenomen in een begeleidingsovereenkomst 
tussen de kandidaat-huurder en de aanvragers of andere welzijns- of gezondheidsvoorziening, op 
initiatief van de aanvragers. Uit de begeleidingsovereenkomst moet blijken dat de kandidaat-huurder 
met de begeleidende maatregelen in staat is om zelfstandig te wonen en ook in staat zal zijn om 
zelfstandig te wonen zonder begeleidende maatregelen binnen een duidelijk afgebakende termijn. 
Als voor een persoon voor wie een versnelde toewijzing is gevraagd op het einde van een 
begeleidingsovereenkomst wordt vastgesteld dat een voortzetting van de begeleidende maatregelen 
noodzakelijk is, wordt de begeleidingsovereenkomst verlengd voor een duidelijk afgebakende 
termijn. 
 
De verhuurder kan het verzoek alleen weigeren als: 
1° de kandidaat-huurder de begeleidingsovereenkomst weigert te ondertekenen; 
2° niet wordt voldaan aan de voorwaarde die betrekking hebben op het voorzien van begeleiding; 
3° hij in het jaar van de aanvraag al 5% toewijzingen heeft gedaan op basis van de mogelijkheid tot 
     versnelde toewijzing, vermeld in art. 24, §2, eerste, tweede, derde en vierde lid KSH; 
4° in het kader van de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen, vermeld in artikel 28 KSH, de 
     persoon voor wie een versnelde toewijzing wordt gevraagd, behoort tot een doelgroep waarvoor 
     een voorrang van minimaal 4% toewijzingen op jaarbasis is bepaald. 
 
Het voormelde percentage van 5% wordt berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van het 
aantal toewijzingen van de vijf jaren die voorafgaan aan het jaar waarin de aanvraag gebeurt. De 
toewijzingen in het kader van de herhuisvesting omwille van renovatie worden niet mee in 
aanmerking genomen voor de berekening van het aantal toewijzingen. 
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De gemeente waar de toe te wijzen woning ligt, kan samen met de verhuurder en de aanvragers, 
vermeld in art. 24, §2, eerste, tweede, derde en vierde lid, afspraken maken over de verdeling van de 
5% toewijzingen en een spreiding van de toewijzingen over het jaar. 
 
De versnelde toewijzing kan alleen als er een sociale huurwoning vrijkomt die voldoet aan de 
voorwaarde van rationele bezetting.  
 
 
 

IV.  Schrapping of splitsing van een kandidatuur  
 
IV.1. Schrapping van een kandidatuur: 
 
De huisvestingsmaatschappij gaat over tot schrapping van een kandidatuur uit het 
inschrijvingsregister in de volgende gevallen: 
1° als de kandidaat-huurder een woning die hem door de verhuurder aangeboden wordt, heeft 
     aanvaard; 
2° als bij de actualisering 8 blijkt dat de kandidaat-huurder niet meer voldoet aan de 
     inschrijvingsvoorwaarde, vermeld in artikel 3, §1, eerste lid, 2°, of, in voorkomend geval, vermeld 
     in artikel 29, §2; 
3° als bij de controle van de toelatingsvoorwaarden bij een aanbod van een woning blijkt dat de 
     kandidaat-huurder niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor zover de aanvaarding van het 
     aanbod aanleiding zou hebben gegeven tot de toewijzing van de woning; 
4° als blijkt dat de kandidaat-huurder  onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens te kwader 
     trouw heeft  afgelegd of gegeven; 
5° als de kandidaat-huurder de verhuurder daar schriftelijk om verzoekt; 
6° bij de tweede weigering of bij het tweemaal niet-reageren door de kandidaat-huurder als hem een 
     woning door de verhuurder wordt aangeboden die aan zijn keuze qua ligging, type en maximale 
     huurprijs beantwoordt, op voorwaarde dat tussen de eerste weigering of het uitblijven van een 
     reactie en het volgende aanbod van een andere woning een periode verlopen is van ten minste 
     drie maanden. De verhuurder moet bij het volgende aanbod van een andere woning de kandidaat 
     huurder uitdrukkelijk op de hoogte brengen dat bij een weigering of het niet-reageren op het 
     aanbod zijn kandidatuur geschrapt zal worden. De kandidaat-huurder krijgt telkens een termijn 
     van minimaal vijftien kalenderdagen, vanaf de postdatum van de brief waarmee het aanbod werd 
     gedaan, om te reageren; 
7° als de kandidaat-huurder niet of niet tijdig reageert op de brief en de herinneringsbrief van de 
     verhuurder bij actualisering van het register, vermeld in artikel 8, op voorwaarde dat hij minimaal 
     een maand, te rekenen vanaf de postdatum van de brief, krijgt om te reageren en na de 
     herinneringsbrief minimaal vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf de postdatum van de 
     herinneringsbrief. 
 
Tijdens de periode van drie maanden vermeld onder 6° hierboven, worden er geen woningen 
aangeboden aan de kandidaat-huurder. In afwijking daarvan kan de kandidaat-huurder uitdrukkelijk 
verzoeken om bepaalde woningen toch aangeboden te krijgen. Als hij het aanbod van een van die 
woningen vervolgens weigert, wordt hij geschrapt. Na de eerste weigering of na het eerste niet-
reageren wordt de kandidaat-huurder door de verhuurder op dat recht gewezen. 
 

                                                
8 Actualisatie: In alle oneven jaren worden de registers van kandidaten geactualiseerd. Men wordt dan aangeschreven met 
de vraag om de kandidatuur te bevestigen en nieuwe gegevens te bezorgen. Wie binnen de wettelijke gestelde termijnen 
niet reageert op deze vraag, de herinneringsbrief of niet meer voldoet aan de voorwaarden, wordt geschrapt. De datum van 
schrapping is de eerste dag na de termijn waarbinnen de kandidaat-huurder moest reageren op de herinneringsbrief of in 
het laatste geval de datum waarop de schriftelijke mededeling van schrapping wordt verstuurd.  
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Als de kandidaat-huurder voor de weigering van een aanbod gegronde redenen kan aanvoeren die 
geen afbreuk doen aan zijn woonbehoeftigheid, kan hij de verhuurder verzoeken om die weigering 
niet in rekening te brengen voor de schrappingsgrond, vermeld onder 6° hierboven. 
 
Als de kandidaat-huurder daarvoor gegronde redenen kan aanvoeren die geen afbreuk doen aan zijn 
woonbehoeftigheid, kan hij de verhuurder verzoeken om hem een bepaalde tijd geen woning aan te 
bieden, zonder dat dat verzoek in aanmerking wordt genomen als weigering van een aanbod.  
De voorzitter en directeur zullen in onderling overleg beslissen of de aangebrachte redenen 
voldoende gegrond9 zijn en desgevallend het verzoek tot niet-toewijzing ter goedkeuring voorleggen 
aan het directiecomité van de huisvestingsmaatschappij. De kandidaten zullen dan tijdens de 
aangegeven periode niet gecontacteerd worden teneinde het aantal weigeringen te beperken. 
 
De verhuurder  beslist om over te gaan tot schrapping van een kandidatuur uit het 
inschrijvingsregister als een brief onbestelbaar terugkeert bij actualisering van het register of bij het 
aanbod van een woning op voorwaarde dat hij de brief bij actualisering van het register of bij het 
aanbod van een woning verzendt naar het laatst bekende adres dat in het Rijksregister wordt 
vermeld, tenzij de kandidaat-huurder uitdrukkelijk heeft gevraagd om de briefwisseling naar een 
ander adres te verzenden.  

 
De kandidaat-huurder wordt door de verhuurder schriftelijk op de hoogte gebracht van de 
schrapping, behalve in de gevallen, vermeld in het eerste lid, 1°, en 5°, en het zesde lid. 
 
IV.2. Splitsing van een kandidatuur: 

 
Als de kandidaat-huurders die onder hetzelfde inschrijvingsnummer zijn ingeschreven, na de 
inschrijving beslissen zich niet langer samen kandidaat te stellen, wordt de volgende procedure 
gevolgd:  

1° als slechts één van de kandidaat-huurders de inschrijving wil behouden, blijft het oorspronkelijke 
     inschrijvingsnummer behouden;  
   
2° als verschillende kandidaat-huurders de inschrijving willen behouden, behoudt de persoon die zich 
    opgegeven heeft als toekomstige referentiehuurder, het oorspronkelijke inschrijvingsnummer. Zijn 
    wettelijke of feitelijke partner krijgt een inschrijvingsnummer dat gevormd is door de datum 
    waarop zijn wettelijke of feitelijke partner is ingeschreven in het inschrijvingsregister, vermeld in 
    artikel 7, eerste lid, en het volgnummer dat aansluit bij het volgnummer van de laatste inschrijving 
    van de dag waarop zijn wettelijke of feitelijke partner is ingeschreven. De andere kandidaat 
    huurders worden opnieuw ingeschreven met een nieuw inschrijvingsnummer. 
 
 

V.  Gemeentelijke toewijzingsreglementen en samenwerkingsverbanden 
Wonen-Welzijn  

 
V.1. Het (inter-)gemeentelijk toewijzingsreglement: 
 
Een gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband kan, in overleg met de relevante 
huisvestings- en welzijnsactoren, een specifiek toewijzingsreglement opstellen (art. 25 – 29). Dit 
moet onderbouwd worden met objectieve gegevens en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

                                                
9 Voorbeelden van gegronde redenen zijn o.m.: 

- de kandidaat is geïnterneerd of gedetineerd; 
- de kandidaat verblijft in een ziekenhuis of een paramedische instelling. 
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minister of zijn gemachtigde.  
De goedgekeurde bepalingen uit het toewijzingsreglement moeten geïntegreerd worden in het 
intern huurreglement en de verhuurder bezorgt het gewijzigde intern huurreglement onmiddellijk 
aan de toezichthouder. 
Er mogen geen tegenstrijdigheden bestaan tussen het intern huurreglement en het 
(inter)gemeentelijk toewijzingsreglement. Het reglement kan (binnen duidelijk omschreven 
beperkingen) bepalingen bevatten betreffende: 
- de lokale binding van de kandidaat-huurder met de gemeente (art. 27); 
- de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen in de gemeente (art. 28); 
- het bewaken of herstellen van de leefbaarheid in bepaalde wijken of wooncomplexen (art.29 KSH). 
 
V.1.1. Lokaal toewijzingsreglement voor senioren (65+) stad Sint-Truiden  
 
Op 17/11/2011 werd door de gemeenteraad van de stad Sint-Truiden een lokaal 
toewijzingsreglement voor senioren goedgekeurd. Dit lokaal toewijzingsreglement werd op 
24/04/2012 door de bevoegde Minister goedgekeurd mits enkele kleinere aanpassingen. 
Op 9 mei 2012 werd de huisvestingsmaatschappij hiervan per brief in kennis gesteld door de stad 
Sint-Truiden. 
Dit reglement werd vervolgens op 26/09/2016 gewijzigd door de gemeenteraad en vervolgens 
goedgekeurd door de bevoegde Minister op 29/11/2016. 
 
Overeenkomstig artikel 26 van het KSH wordt onder littera “1.5 Toewijzingsregels” hiervoor de 
relevante bepalingen uit het voornoemde lokaal toewijzingsreglement voor senioren geïntegreerd. 
De lijst van prioritair voor te behouden woongelegenheden wordt achteraan in bijlage aan dit intern 
huurreglement gevoegd. 
 
V.1.2. Lokaal toewijzingsreglement voor senioren (65+) gemeente Gingelom 
 
Op 22/05/2012 werd door de gemeenteraad van de gemeente Gingelom een lokaal 
toewijzingsreglement voor senioren goedgekeurd.  
Dit lokaal toewijzingsreglement werd op 03/12/2012 door de bevoegde Minister goedgekeurd. 
Op 17 december 2012 werd de huisvestingsmaatschappij hiervan per brief in kennis gesteld door de 
gemeente Gingelom. 
Dit reglement werd vervolgens op 29/01/2015 gewijzigd door de gemeenteraad en vervolgens 
goedgekeurd door de bevoegde Minister op 14/04/2015. 
 
Overeenkomstig artikel 26 van het KSH wordt onder littera “1.5 Toewijzingsregels” hiervoor de 
relevante bepalingen uit het voornoemde lokaal toewijzingsreglement voor senioren geïntegreerd. 
De lijst van prioritair voor te behouden woongelegenheden wordt achteraan in bijlage aan dit intern 
huurreglement gevoegd. 
 
V.2. Samenwerkingsverbanden voor Projecten “Wonen – Welzijn” 
 
In toepassing van art. 73 ter van het kaderbesluit sociale huur moet, in afwijking van artikel 26 en 28,  
voor de samenwerkingsprojecten tussen een of meer welzijnsactoren en een huisvestingsactor geen 
toewijzingsreglement worden opgemaakt voor de toewijzing met voorrang van de specifieke 
doelgroep. De samenwerkingsovereenkomsten moeten gesloten zijn voor 1 januari 2008 en de 
projecten moeten gesubsidieerd zijn door een gemeente of een provincie of gerealiseerd zijn met 
een kosteloze inbreng van een onroerend goed door een welzijnsactor.  De projecten Vissegatstraat 
en Montenakenweg te Sint-Truiden vallen onder deze bepalingen. Omwille van de toevoeging van art 
73 ter werd door Minister Van Den Bossche dd. 24/04/2012 bevestigd dat voor beide projecten de 
opmaak van een lokaal toewijzingsreglement overbodig geworden is. 
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VI.  Andere toewijzingsregels (verhuring buiten sociaal huurstelsel)  

 
VI.1. Toewijzingsregels voor garages, carports en parkeerplaatsen 
 
Bij de toewijzing van afzonderlijke garages/carports en/of parkeerplaatsen wordt achtereenvolgens 
voorrang verleend conform de chronologische inschrijvingsdatum aan:  

 sociale huurders in het wooncomplex zonder garage 

 sociale huurders in de wijk zonder garage 

 sociale huurders in de directe omgeving van de wijk of het wooncomplex zonder garage 

 mede-eigenaar(s) in het wooncomplex zonder garage 

 eigenaar(s) van een woning in de wijk oorspronkelijk opgericht door cv Nieuw Sint-Truiden 
zonder garage 

 sociale huurders in het wooncomplex met garage 

 sociale huurders in de wijk met garage 

 mede-eigenaar(s) in het wooncomplex met garage 

 eigenaar(s) van een woning in de wijk oorspronkelijk opgericht door cv Nieuw Sint-Truiden met 
garage 

 overige aanvragers uit de directe omgeving van de wijk of het wooncomplex 
 
Bij toewijzing dient de kandidaat-huurder in elk geval een inschrijvingsbewijs van zijn voertuig te 
kunnen voorleggen. 
 

VII.  Specifieke invulling rationele bezetting 
 
de algemene regel voor een optimale bezetting is: 

- een slaapkamer is geschikt voor twee personen indien de oppervlakte groter of gelijk is dan 
11m²; 

- een slaapkamer is geschikt voor één persoon indien de oppervlakte kleiner is dan 11m²; 
- indien de grootste slaapkamer kleiner is dan 11m², zal er van uit gegaan worden dat ze 

uitzonderlijk ook geschikt is voor 2 personen. 

 
1. De rationele bezetting van een woongelegenheid wordt als volgt vastgelegd op basis van: 

 woningtype en – grootte (aantal slaapkamers); 

 de gezinssamenstelling en in voorkomend geval specifieke gezinssituatie en fysieke toestand 
van de gezinsleden; 

 specifieke omkadering voor woningcomplexen of delen van een complex. 

De factoren die de bezettingsgraad van een woongelegenheid bepalen, in functie van de 
samenstelling van het gezin, zijn het aantal beschikbare slaapkamers binnen deze 
woongelegenheid. 
 
Onder gezinnen worden zowel de éénouder- als de tweeoudergezinnen verstaan. 

De rationele bezettingsgraad per woongelegenheid bij toewijzing wordt door Cv Nieuw Sint-
Truiden vastgelegd als volgt:  

a. huis met 4 of meer slaapkamers 
    wordt bij voorrang voorbehouden voor: 

 - gezinnen met 3 of meer inwonende kinderen of andere personen 

 

b. huis/appartement met 3 slaapkamers  
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    wordt bij voorrang voorbehouden voor: 
         - gezinnen met 2 inwonende kinderen of andere personen             

c. huis met 2 slaapkamers  
    wordt bij voorrang voorbehouden voor: 
         - gezinnen met 1 inwonend kind of andere persoon 

- koppels zonder inwonende kinderen of andere inwonende personen  

d. appartement met 2 slaapkamers  
    wordt bij voorrang voorbehouden voor: 
         - gezinnen met 1 inwonend kind of andere persoon 

- koppels zonder inwonende kinderen of andere inwonende personen en alleenstaanden 

e. huis/appartement met 1 slaapkamer  
    wordt bij voorrang voorbehouden voor: 

- koppels zonder inwonende kinderen of andere personen en alleenstaanden 

f. studio: 
    wordt bij voorrang voorbehouden voor: 

- alleenstaanden 
 

Een hogere bezetting bij toewijzing kan enkel worden toegelaten indien er in de gekozen 
keuzegebieden geen grotere woning aanwezig is. In elk geval is de maximale bezetting beperkt 
tot 2 personen per slaapkamer >= 11m² of 1 persoon per slaapkamer <11 m². 
Bij het bepalen van de gezinsgrootte zal tevens rekening gehouden worden met de kinderen die 
geplaatst zijn, of waarvoor de kandidaat-huurder een omgangsrecht heeft of het co-ouderschap 
uitoefent en die daardoor niet permanent in de woning zullen verblijven. De kandidaat-huurder 
dient bij zijn inschrijving aan te geven of hij de nodige ruimte wenst om de kinderen die niet 
permanent bij hem/haar wonen te huisvesten.  
Met kinderen die meerderjarig worden, zal rekening blijven gehouden worden zolang zij de 
leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt en zolang hun deeltijds verblijf in de woning blijft 
voortduren. 
In het laatste geval zullen deze kinderen opgenomen worden in het inschrijvingsregister.  
 
Indien geen geschikte kandidaat-huurders meer voorhanden zijn die beantwoorden aan de 
vooropgezette rationele bezettingsgraad, wordt stapsgewijze uitgekeken naar de kandidaat-
huurders waarvan de gezinssamenstelling één persoon (andere dan de ouders) minder telt. 
 

2. De factor die de rationele bezetting van een woning bepaalt, in functie van de fysieke toestand 
van de huurder en van allen die met hem de woning betrekken of zullen betrekken is de 
aangepastheid of toegankelijkheid van een woning. 
De rationele bezetting van de beschikbare aangepaste woningen wordt door  cv Nieuw Sint-
Truiden als volgt ingevuld met toepassing van de wettelijk voorziene voorrangsregel voor fysiek 
gehandicapten en senioren10:  
 

a) Woningen waarin specifieke investeringen werden gedaan om ze aan te passen voor mensen 
met een motorische handicap, worden bij voorrang aan deze personen toegewezen. Het gaat 
dan om technisch aangepaste woningen voor mensen met voornoemde handicap.  
Voorbeelden zijn: rolstoeltoegankelijkheid, woningen aangepast voor rolstoelgebruikers, 
alarmsystemen waarmee dringende hulp kan worden gevraagd aan een nabijgelegen 
zorgcentrum, aangepaste badkamer en/of keukenuitrusting,  enzovoort. 
 

                                                
10 het begrip senior: zie onder II. 1.2 –toewijzingsregels punt 1 van de chronologische volgorde  
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Deze woningen zullen in de volgende volgorde met prioriteit toegewezen worden aan: 
- kandidaat-huurders die motorisch gehandicapt zijn en permanent of periodiek 

dienen gebruik te maken van een rolstoel; 
- in tweede instantie aan kandidaat-huurders die mogelijk op termijn 

rolstoelafhankelijk dreigen te worden; 
- bij gebreke aan dergelijke kandidaten worden zij prioritair voorbehouden aan de 

kandidaten met een moeilijkheid inzake motoriek 11. 
 

b) Van het wooncomplex Hoge Veeser te Sint-Truiden worden een aantal appartementen 
prioritair voorbehouden aan senioren, omwille van de voorwaarde gesteld in de destijds 
afgesloten erfpachtakte12. 
 

c) Van het wooncomplex Ursulinenstraat te Sint-Truiden dienen minimaal de helft van de 
appartementen prioritair voorbehouden aan senioren, omwille van de voorwaarde gesteld in 
de door de stad Sint-Truiden afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. 

 
d) Voor nieuw te bouwen woongelegenheden met een goede toegankelijkheid (o.a. liften, 

deurbreedte, aangepaste badkamer, enz.) kan tevens prioriteit gegeven worden aan 
kandidaten die senior zijn en aan kandidaten met een moeilijkheid inzake motoriek. 
Welke woongelegenheden hiervoor in aanmerking komen wordt op basis van het lokaal 
woonoverleg door de gemeente beslist bij de eerste verhuring. 
 

3. Naast aangepaste woningen beschikt de cv Nieuw Sint-Truiden over een aantal aangepaste 
woningcomplexen13. Naast één ADL-project werden in het kader van de samenwerking tussen 
Wonen en Welzijn en door cofinanciering via het Provinciaal Rollend Woonfonds voor een 
aantal woonprojecten of wooneenheden in een bepaald complex samenwerkingsakkoorden 
afgesloten met gemeenten/OCMW’s/vzw’s inzake begeleiding/zorg of specifieke omkadering 
voor bepaalde cliënten.  
 

                                                
11 moeilijkheid inzake motoriek: wordt vastgesteld aan  de hand van één van de volgende criteria: 

- een blijvende handicap vertonen van minstens 80%; 
- tenminste 12 punten behalen voor de integratietegemoetkoming of de tegemoetkoming voor hulp aan 

bejaarden, bepaald volgens de handleiding en de schaal toepasselijk in het kader van de wet van 27 februari 
1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten; 

- 2 punten of meer scoren in de rubriek verplaatsingsmogelijkheden, bepaald overeenkomstig de handleiding en 
de schaal toepasselijk in het kader van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan 
gehandicapten; 

- een blijvende handicap vertonen die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 
50 % bedraagt; 

- een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen; 
- kinderen met een verminderde functionaliteit inzake verplaatsing en mobiliteit van tenminste 2 punten; 
- als burgerlijk of militair oorlogsslachtoffer een oorlogsinvaliditeit vertonen van tenminste 50%. 
 

11Het feit dat de hierboven aangehaalde criteria alleszins dienen bewezen te worden aan de hand van een attest, opgesteld 
door een daartoe bevoegd orgaan of dienst, in dit geval de F.O.D Sociale Zekerheid, dienst Mindervaliden; Personen die 
op het moment van de aanvraag tot afwijking nog niet in het bezit zouden zijn van dergelijk attest, kunnen dit bij de 
F.O.D. Sociale Zekerheid,  Dienst  Mindervaliden aanvragen, maar zij moeten wel rekening houden met een mogelijke 
behandelingstermijn van een zestal maanden. 
  

12 In het gemeentelijk reglement worden 19 appartementen van dit wooncomplex voorbehouden voor senioren (65+)  
 
13 Volgende wooncomplexen vallen momenteel onder deze toepassing: 
- Het ADL-project te Gingelom met 12 woningen 
- Het project Vissegatstraat te Sint-Truiden (7 appartementen) 
- Het project Montenakenweg te Sint-Truiden (17 woningen) 
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Deze woningen werden specifiek aangepast aan de doelgroep en vaak omkaderd met extra 
voorzieningen of ontmoetingsruimten. Rationele bezetting is hier enkel mogelijk, indien de zorg- 
of begeleidingscomponent noodzakelijk is en geregeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.  
 
Voor deze wooneenheden en -complexen gebeuren de toewijzingen eveneens via een deellijst, 
waarop kandidaten zich kunnen inschrijven. De toewijzingen gebeuren in onderling overleg met 
de betrokken sociale partners op basis van door deze laatste geformuleerde voorstellen. Met 
uitzondering van de toewijzingsregels inzake chronologische inschrijvingsdatum zijn alle andere 
bepalingen van het kaderbesluit van toepassing op deze kandidaat-huurders. 
 

4. Voor elke gezinssamenstelling (combinatie van volwassenen en/of kinderen al dan niet zonder 
relatie of verwantschap) of gezinssituatie (fysieke toestand van de gezinsleden), die in 
bovenstaande regelgeving niet aan bod komt omwille van haar uitzonderlijk karakter, zal het 
rationele woningtype bepaald worden op basis van de feitelijke gezinssamenstelling.  

 
 

VIII. Specifieke invulling vergoeding wegens onderbezette – overbezette 
woongelegenheden 

 
Een onderbezette woning: 
Een woning wordt als onderbezet beschouwd als het verschil tussen enerzijds het aantal slaapkamers 
van de woning en anderzijds de som van het aantal huurders, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 34°, 
van de Vlaamse Wooncode, het aantal minderjarige kinderen en het aantal gemelde personen met 
toepassing van artikel 92, § 3, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode in die woning, groter is dan 1. 
 
De huurders die momenteel een ‘onderbezette’ woning betrekken zullen op de hiernavolgende wijze 
begeleid worden naar een woning die niet onderbezet zou zijn als de huurder met zijn gezinsleden de 
woning zou betrekken (beslissing raad van bestuur 11/5/17): 
 

a. Inventaris aantal onderbezette woningen 
In eerste instantie zal de huisvestingsmaatschappij een inventaris opstellen van alle 
woningen die ‘onderbezet’ zijn. 
b. Analyse en prognose van de huidige en toekomstige situatie 
In een volgende stap zal de huisvestingsmaatschappij uit de voornoemde cijfers een grondige 
analyse en prognose maken van mogelijke problemen/gevolgen die zich zullen kunnen 
voordoen bij lineaire aanpak van de onderbezetting en nagaan welke negatieve effecten best 
vermeden worden. 
c. Aanpak van de overige huurders die onderbezet wonen 
deze huurders die momenteel ‘onderbezet’ wonen, zullen geïnformeerd worden over de 
nieuwe regelgeving en over de mogelijke stappen die de huisvestingsmaatschappij in de 
toekomst kan nemen. 
 
Binnen deze groep zullen eerst de huurders aangeschreven worden met (de grootste) 
onderbezetting: > 2. Gelet op het kleine aantal zal hier getracht worden om een gepaste 
mutatie-oplossing te vinden. 
Deze huurders worden uitgenodigd op het kantoor om hen de nodige toelichting te 
verschaffen en hen eerst de kans geven om een prioritaire mutatie aan te vragen (bv 
gedurende 3 maanden) waarbij eventueel billijkheidredenen (gezondheid, mantelzorg e.a.) 
in rekening kunnen gebracht worden om geen onvrijwillig aanbod opgelegd te krijgen. 
Hierbij al dan niet de mogelijkheid openlaten om keuze voor bepaalde wijken of 
woningtypes binnen de normen (5 km, huurprijs….) uit te sluiten. 
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Degenen die niet reageren, opnieuw aanschrijven en vermelden dat er dwingende 
maatregelen (met de nodige toelichting) mogelijk zijn indien ze alsnog zich niet inschrijven 
binnen de  maand. 
 
Indien deze daarna nog niet zouden reageren, worden ze ambtshalve  ingeschreven voor 
een geschikte woning binnen de gemeente waar ze momenteel wonen.  Vervolgens zal na 
hun 2 maal een gepast aanbod te hebben gedaan, de huurtoeslag aangerekend worden 
ingeval zij beide aanbiedingen geweigerd hebben (of niet gereageerd hebben). 
 
De overige huurders (onderbezetting: = 2) zullen voorlopig ‘on hold’ gezet. Het is immers 
belangrijk dat we mutatie-dossiers omwille van renovatiewerken eerst kunnen oplossen 
zonder dat andere gedwongen mutaties dit zouden kunnen vertragen (geplande renovatie 
van 64 woningen in de wijk Kleine Brede Akker en van 165 woningen in de wijk Grote Brede 
Akker in de jaren 2017 en volgende). 
Het ‘on hold’ zetten zal er tevens voor zorgen dat de wachttijden voor de gewone kandidaat-
huurders (voor een 2-slaapkamer woning) niet al te extreem langer uitlopen. 
 
d. Aanpak groep van nieuwe huurders met een tijdelijke huurovereenkomst 
De aanpak van de onderbezetting bij huurders met contract van 9 jaar: gezien opzeg toch 
pas mogelijk is op einde van 9-jarige termijn en de onderbezetting op korte termijn maar 
weinig zal voorkomen, kan het monitoren van deze doelgroep al naargelang de totale 
grootte van de onderbezetting een aantal jaren (bv 3 tot 6 jaar) worden uitgesteld. 
Uiteraard is prioritaire mutatie op vraag van de huurders altijd mogelijk. 
Ook hier kan dan weer gestart worden (bv maximaal na 6 jaar en dus voor de eerste maal in 
2023) met opmaken van inventaris en graad van onderbezetting, het fasegewijs aanschrijven 
en informeren van deze huurders met eerst een voorstel voor vrijwillige mutatie en 
vervolgens de meer “verplichte” aanpak na verplicht aanbod van een al dan niet gepaste 
woning volgens de norm. 
 
e. periodieke monitoring 
De huisvestingsmaatschappij zal jaarlijks deze toestand monitoren en zo nodig bijsturen 
(vanaf januari 2018).  
Uitgangspunt is de onderbezetting op 31/12/2016. Jaarlijks wordt de onderbezetting op 31 
december in kaart gebracht om de absolute en relatieve onderbezetting te kunnen 
opvolgen. Deze wordt tevens gelinkt aan het aantal toewijzingen van het voorbije jaar.  
 
f. Afwijkingen en uitzonderingen 
De huisvestingsmaatschappij kan afzien van een opzeg (niet-verlenging) van de 
huurovereenkomst of van de vordering van een onderbezettingsvergoeding ingeval de 
huurder hiertoe een gemotiveerde aanvraag indient omwille van billijkheidsredenen. 
In dat geval zal het directiecomité deze aanvragen individueel onderzoeken en beoordelen. 
In elk geval zal een afwijking of uitzondering steeds toegestaan worden voor een beperkte 
periode en regelmatig geëvalueerd dienen te worden. 

 
Het aanbod van de woning moet aan vier voorwaarden voldoen: 
- de woning moet voldoen aan de bezettingsnormen zodat ze niet opnieuw onderbezet zou zijn. 

Het mag dus eventueel een woning zijn die niet voldoet aan de rationele bezetting zoals 
ingevuld door de verhuurder.  

- de aangeboden woning moet liggen in dezelfde omgeving als de huidige woning. Er is geopteerd 
zoals in het Brusselse Gewest voor een straal van vijf kilometer. 

- de reële huurprijs vermeerderd met alle huurlasten (zowel vaste als individuele) ligt niet hoger 
dan de reële huurprijs en alle lasten van de huidige woning.  



cv Nieuw Sint-Truiden intern huurreglement 2018  23 

- tussen de eerste weigering en het volgende aanbod van een ander woning moet een periode 
verlopen zijn van ten minste drie maanden. 

 
Als de verhuurder geen gepast aanbod heeft, al dan niet op korte termijn, kan hij een ander aanbod 
doen dat afwijkt van de voornoemde voorwaarden. In dat geval kan de huurder weigeren zonder dat 
dat gevolgen heeft. 
 
Als de huurder tweemaal een valabel aanbod weigert, zal in het geval de huurder een 
huurovereenkomst heeft van onbepaalde duur, een onderbezettingsvergoeding kunnen worden 
aangerekend van 25 euro per slaapkamer die volgens de definitie van onderbezette woning het 
toegelaten aantal slaapkamers overschrijdt (geïndexeerd naar 2018: 31 euro).  
Heeft de huurder een huurovereenkomst van negen jaar, dan zal de huurovereenkomst niet 
verlengd worden als de huurder op het einde van de huurperiode of één van de verlengde periodes 
nog steeds onderbezet woont. 
 
De huurder wordt op het moment van herhuisvesting niet getoetst aan de inkomensvoorwaarde, 
vermeld in artikel 3, § 1, eerste lid, 2°. 
 
 Voor de toewijzing van een woning kan de verhuurder afwijken van de toewijzingsregels, vermeld in 
artikel 18 tot en met 29 van het Kaderbesluit Sociale Huur. 
 
 

IX.  Specifieke invulling prioritaire ruiling (mutatie) 

 
Via het aanvraagformulier wordt aan de kandidaat-huurders medegedeeld welke woongelegenheden 
rationeel aan hun gezinssamenstelling aangepast zijn, en kunnen zij specifieke gezinssituaties 
kenbaar maken. 
 
Als een kandidaat toch absoluut wil ingeschreven worden voor een grotere woning dan waar hij 
volgens de rationele bezetting voor in aanmerking komt, zal dat gebeuren maar met de mededeling 
dat hij enkel bij uitputting van de kandidaten met aangepaste gezinssamenstelling in aanmerking kan 
komen.  
 
Indien een huurder van de cv Nieuw Sint-Truiden een ruiling naar een andere aangepaste 
woongelegenheid aanvraagt, zal om een prioritaire ruiling toe te kennen nagegaan worden of de 
betrokken huurder overbezet, onderbezet of niet-aangepast woont. 
 
Prioritaire ruiling kan enkel voor het volledige gezin. Indien een deel van het gezin een andere 
sociale huurwoning wenst, spreken we (ook bij overbezetting) over een gewone toewijzing. 
Volgens de principes van rationele bezetting woont een huurder van de cv Nieuw Sint-Truiden: 
 

1.    onaangepast door OVERBEZETTING of ONDERBEZETTING als door een wijziging in de 
gezinssamenstelling van de huurder, deze niet meer beantwoordt aan de regels inzake 
rationele bezetting, zoals bepaald onder hoofding VII.1 van het intern huurreglement. 
 

2. onaangepast omwille van FYSIEKE OMSTANDIGHEDEN, indien de woning niet langer 
aangepast is aan de fysieke mogelijkheden van de kandidaat-huurder of één van zijn 
gezinsleden. Dit wordt aangetoond door: 

- De nodige medische attesten afgeleverd door het Bestuur van Maatschappelijke 
Integratie (een blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen van ten minste 
50%); 
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- Attesten van dokter of specialist met een aanvullend huisbezoek door een 
medewerker van de sociale huisvestingsmaatschappij. De bevindingen worden 
voorgelegd aan het toewijzingscomité, dat uiteindelijk beslist of er sprake is van 
onaangepast wonen omwille van fysieke omstandigheden. 

 
Daarenboven moet de kandidaat-ruiler steeds correct aan cv Nieuw Sint-Truiden: 
- onmiddellijke melding gedaan hebben indien een of meerdere kinderen geboren werden; 

gezinsleden de woning verlieten; de partner van de huurder kwam bijwonen; 
- over elke andere wijziging in verband met de gezinssamenstelling voorafgaand om    

goedkeuring verzocht hebben; 
- 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 
Cv Nieuw Sint-Truiden op generlei wijze goedkeuring verleende, geen aanleiding geven tot prioritaire 
ruiling, maar daarentegen wel tot passende maatregelen ten aanzien van de huurder teneinde 
opnieuw een normale bezetting van de verhuurde woongelegenheid te bekomen. 
 
 

X . Ontbinding en beëindiging van de huurovereenkomst 
 
De huurovereenkomst kan worden opgezegd door elke huurder en door de verhuurder, steeds met 
een aangetekende brief. De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die 
volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven. In bepaalde gevallen kan de 
huurovereenkomst ook ‘van rechtswege worden ontbonden’.   

Opzeg door verhuurder 
 

De verhuurder kan de huurovereenkomst in volgende gevallen opzeggen: 
1° als de referentiehuurder en/of zijn wettelijke of feitelijke partner een woning volledig  of 
gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerven in het binnen- of buitenland. De 
opzeggingstermijn bedraagt dan zes maanden. Als de verwerving van de woning kosteloos gebeurt, 
moet al naargelang het geval de woning of het vruchtgebruik ervan vervreemd worden binnen het 
jaar na de verwerving. Als de huurder daarvoor gegronde redenen kan aanvoeren, kan hij de 
verhuurder verzoeken om de termijn van een jaar te verlengen. Als de woning of het vruchtgebruik 
ervan niet vervreemd is binnen een termijn van een jaar of, in voorkomend geval, de verlengde 
termijn, wordt de huurovereenkomst opgezegd met een opzeggingstermijn van zes maanden. 
De woning die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is, 
wordt niet beschouwd als een woning. 
2° als de referentiehuurder en/of zijn wettelijke of feitelijke partner een perceel dat bestemd is voor 
woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerven in het 
binnen- of buitenland. De opzeggingstermijn bedraagt dan 5 jaar. Als de verwerving van het perceel 
kosteloos gebeurt, moet al naargelang het geval het perceel dat bestemd is voor woningbouw, of het 
vruchtgebruik ervan vervreemd worden binnen vijf jaar na de verwerving. Als dat niet gebeurd is, 
wordt de huurovereenkomst opgezegd met een opzeggingstermijn van zes maanden. 
3°als de referentiehuurder of zijn wettelijke of feitelijke partner een zaakvoerder, bestuurder of 
aandeelhouder van een vennootschap is waarin hij of zijn wettelijke of feitelijke partner een woning 
of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, heeft ingebracht, wordt de huurovereenkomst 
opgezegd. De opzeggingstermijn bedraagt dan zes maanden 
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4° als één van de huurders blijvend zijn verplichtingen als huurder niet nakomt. De opzeggingstermijn 
bedraagt dan drie maanden. 
5° als één van de huurders ten gevolge van foute of onvolledige informatie onrechtmatig  bepaalde 
voordelen heeft genoten waarop hij eigenlijk geen recht had of waardoor hij onrechtmatig is 
toegelaten tot de sociale huurwoning. De opzeggingstermijn bedraagt eveneens drie maanden. 
6° als bij een huurprijsaanpassing op 1 januari blijkt dat de huurder voor het derde jaar op rij de 
basishuurprijs van de woning zal betalen en dat zijn inkomen voor het derde jaar op rij minimaal 
gelijk is aan het dubbele van de toepasselijke inkomensgrens. De opzeggingstermijn bedraagt dan 
twaalf maanden. De huisvestingsmaatschappij heeft evenwel beslist om deze opzeggingsgrond 
momenteel niet toe te passen.  
 
De huurovereenkomst van bepaalde duur neemt een einde bij het verstrijken van de periode van 
negen jaar als het rekenkundig gemiddelde van het inkomen van de huurders, dat in aanmerking 
wordt genomen bij de drie laatste jaarlijkse huurprijsaanpassingen 125% of meer bedraagt van de 
inkomensgrens die van toepassing is bij de drie laatste jaarlijkse huurprijsaanpassingen. De 
verhuurder betekent een opzegging met een opzeggingstermijn van zes maanden waarvan de laatste 
dag samenvalt met de vervaldag van de huurovereenkomst of van een verlengde periode. 
 
De huurovereenkomst wordt daarentegen niet opgezegd, maar voor één of meerdere periodes van 
drie jaar verlengd in de volgende gevallen:  

- de duur van negen jaar wordt éénmalig verlengd met drie jaar als blijkt dat het te hoog 
inkomen het gevolg zou zijn van het feit dat het inkomen van een huurder van categorie C 
werd meegerekend. De eenmaligheid van de verlenging slaat op het feit dat na 3 jaar er geen 
verlenging meer kan zijn onder die voorwaarden. Stel dat de grens na 3 jaar opnieuw 
overschreden wordt door toedoen van huurder van categorie C, dan kan de 
huurovereenkomst niet meer verlengd worden.  

- de duur van negen jaar wordt telkens met drie jaar verlengd als er sprake is van het 
verkrijgen of verlenen van mantelzorg als vermeld in artikel 2, 11° van het Woonzorgdecreet 
van 13 maart 2009, aan of door een huurder van categorie C, als het te hoog inkomen het 
gevolg zou zijn van het feit dat het inkomen van deze huurder van categorie C werd 
meegerekend. Op het einde van iedere driejarige periode wordt de inkomensvoorwaarde 
terug afgetoetst.  

- de duur van negen jaar wordt telkens met drie jaar verlengd als het rekenkundig gemiddelde 
van het inkomen van de huurders, dat in aanmerking wordt genomen bij de drie laatste 
jaarlijkse huurprijsaanpassingen niet 125% of meer bedraagt van de inkomensgrens die van 
toepassing is bij de drie laatste jaarlijkse huurprijsaanpassingen. Op het einde van iedere 
driejarige periode wordt de inkomensvoorwaarde terug afgetoetst. 

Deze opzeggingsgrond is niet van toepassing op de huurders met een huurovereenkomst van 
onbepaalde duur. 
 
De huurovereenkomst van bepaalde duur neemt eveneens  een einde bij het verstrijken van de 
periode van negen jaar als de huurder een onderbezette woning bewoont en minstens twee 
aanbiedingen van een woning die aangepast is aan zijn nieuwe gezinssamenstelling in dezelfde 
omgeving, weigert of geweigerd heeft. De verhuurder betekent een opzegging met een 
opzeggingstermijn van zes maanden waarvan de laatste dag samenvalt met de vervaldag van de 
huurovereenkomst of van een verlengde periode. 
 
De huurovereenkomst wordt daarentegen niet opgezegd, maar voor één of meer periodes van drie 
jaar verlengd in de volgende gevallen:  

-  als de huurder geen onderbezette woning bewoont;  
- als de huurder onderbezet woont, maar geen of maar één aangepast aanbod voorafgaand 

aan de opzegging heeft gekregen. 
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Deze opzeggingsgrond is niet van toepassing op de met een huurovereenkomst van onbepaalde 
duur. 
 
Als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt, geldt dat voor iedereen die in de woning woont.  

Opzeg door huurder 
 
Elke huurder kan de huurovereenkomst op ieder moment opzeggen met een aangetekende brief. De 
opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Zolang de referentiehuurder en/of zijn 
wettelijke partner blijft wonen, is er geen opzeggingstermijn. Enkel voor de laatst overblijvende 
referentiehuurder en/of zijn wettelijke of feitelijke partner geldt een opzeggingstermijn van drie 
maanden, tenzij hij naar een woonzorgcentrum of een voorziening voor opvang, behandeling en 
begeleiding van personen met een handicap verhuist. In dat geval bedraagt de opzeggingstermijn 
slechts een maand. 

Van rechtswege ontbonden 
 
Als de laatst overgebleven referentiehuurder en/of zijn wettelijke of feitelijke partner overlijdt, de 
huurovereenkomst opzegt of de woning verlaat zonder opzeg, wordt de huurovereenkomst 
automatisch ontbonden voor de nog overblijvende huurders. De overblijvende huurders mogen dan 
nog zes maanden in de woning blijven. Op die manier hebben ze nog de tijd om een andere woning 
te zoeken. Als de laatste huurder toch sneller uit de woning wil, dan kan dit. Hij moet dan wel drie 
maanden op voorhand aan de verhuurder de datum van vertrek doorgeven. Omwille van 
billijkheidsredenen kan de verhuurder beslissen om die ontbindingstermijn van zes maanden te 
verlengen tot maximaal vijf jaar. 
 
Als er geen andere huurders zijn op het moment dat de laatst overgebleven referentiehuurder en/of 
wettelijke of feitelijke partner overlijdt, vindt de ontbinding van de huurovereenkomst plaats op de 
eerste dag van de maand die volgt op de datum van het overlijden. 
 
Als er geen andere huurders zijn, als de laatst overgebleven referentiehuurder en/of wettelijke of 
feitelijke partner de woning niet langer als hoofdverblijfplaats betrekt zonder de huurovereenkomst 
te hebben opgezegd, vindt de ontbinding plaats op de laatste dag van de eerste maand die volgt op 
de maand waarin de verhuurder dat heeft vastgesteld. Als het adres bekend is, brengt de verhuurder 
de huurder onmiddellijk op de hoogte van de mogelijke ontbinding en van de mogelijkheid om de 
feiten te weerleggen binnen de termijn die hij vastlegt, maar in ieder geval voor dat de ontbinding 
plaatsvindt.  
 
De huurovereenkomst wordt ook van rechtswege ontbonden als de huurders verhuizen naar een 
andere sociale huurwoning van dezelfde verhuurder. In dat geval vindt de ontbinding plaats op het 
moment dat de nieuwe huurovereenkomst ingaat. 
 
Als een huurder die niet gehuwd is met een andere huurder en de woning niet meer als 
hoofdverblijfplaats betrekt,  de huurovereenkomst niet heeft opgezegd, wordt de huurovereenkomst 
ten aanzien van hem van rechtswege ontbonden en wordt hij uit de huurovereenkomst geschrapt.  
 
Als een huurder die gehuwd is met een andere huurder, de woning niet meer als hoofdverblijfplaats 
betrekt en hij heeft de huurovereenkomst niet opgezegd, dan wordt de huurovereenkomst ten 
aanzien van hem van rechtswege ontbonden en wordt hij uit de huurovereenkomst geschrapt op 
voorwaarde dat de overblijvende huurder aantoont dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. De 
ontbinding gaat in op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin die feiten 
met bewijsstukken door de overblijvende huurder ter kennis van de verhuurder worden gebracht. Als 
het adres bekend is, brengt de verhuurder de huurder die de woning niet meer als 
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hoofdverblijfplaats betrekt, onmiddellijk op de hoogte van het neerleggen van de bewijsstukken door 
de overblijvende huurder en van de mogelijkheid om de feiten te weerleggen binnen de termijn die 
hij vastlegt, maar in ieder geval voor dat de ontbinding plaatsvindt. 
 
 

XI . Huurwaarborg 
 
Bij de aanvang van de huurovereenkomst wordt een waarborg gesteld.  
De huisvestingsmaatschappij laat volgende systemen van waarborgen toe: 

 waarborg wordt in handen van de verhuurder gestort 

 een schriftelijke garantie van het OCMW in afwachting van een eenmalige betaling door het 
OCMW van het volledige bedrag binnen achttien maanden na de ondertekening van de 
overeenkomst;  

 een schriftelijke borgstelling van het OCMW 

 de gespreide betaling van de waarborg aan de verhuurder 
 
Waarborg wordt in handen van de verhuurder gestort 
 
In dat geval bedraagt de waarborg maximaal twee keer de basishuurprijs maar nooit meer dan een 
vastgesteld bedrag, dat jaarlijks wordt geïndexeerd  (jaar 2018: 967,00 euro).  De waarborg wordt 
verhoogd met de in de loop van de huurovereenkomst gekapitaliseerde intresten tegen een 
intrestvoet die minimaal gelijk is aan de creditrentevoet, 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. 
 
Een schriftelijke garantie van het OCMW  
 
In afwachting van een eenmalige betaling door het OCMW van het volledige bedrag binnen achttien 
maanden na de ondertekening van de overeenkomst, geeft het OCMW een schriftelijke garantie aan 
de verhuurder dat de waarborg zal worden gestort. In dat geval mag de waarborg niet meer dan 
twee keer de basishuurprijs bedragen.  
 
Een schriftelijke borgstelling van het OCMW 
 
Het OCMW stelt zich in dat geval garant voor de verplichtingen van de huurder.  
 
Een gespreide betaling van de waarborg aan de verhuurder 
 
De huurder heeft het recht om de waarborg met maandelijkse betalingen aan de verhuurder samen 
te stellen. De voorwaarden en de betalingstabel worden opgenomen in een bijlage die bij de 
huurovereenkomst wordt gevoegd en die wordt ondertekend voor kennisname door de huurder. 
 
Als de huurder gebruik wil maken van het recht om de waarborg met maandelijkse betalingen samen 
te stellen, betaalt hij daarvoor een administratieve vergoeding van 10 euro.  Deze vergoeding is 
jaarlijks indexeerbaar en bedraagt voor 2018: 13,00 euro. Het bedrag dat hij voor de aanvang van de 
huurovereenkomst moet betalen als eerste betaling om de waarborg samen te stellen is minimaal 
gelijk aan de contractuele huurprijs voor de woningen die vallen onder het toepassingsgebied van 
afdeling II van hoofdstuk VIII of met de reële huurprijs voor de woningen die vallen onder het 
toepassingsgebied van afdeling I van hoofdstuk VIII.  
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Het saldo van de waarborg, verhoogd met de administratieve vergoeding, vermeld in het eerste lid, 
betaalt hij in de achttien daaropvolgende maanden met gelijke bedragen aan de verhuurder. De 
maandelijkse betalingen doet hij tegelijkertijd met de betaling van de huurprijs en de huurlasten. 
 
De huurder heeft de mogelijkheid om het saldo in een keer te betalen aan de verhuurder voor de 
termijn van achttien maanden is afgelopen. 

 
Als het bedrag dat de huurder heeft betaald aan de verhuurder ontoereikend is om de som van de 
huurprijs, huurlasten en betaling voor de samenstelling van de waarborg te betalen, wordt het 
betaalde bedrag eerst ingezet voor de maandelijkse betaling voor de samenstelling van de 
huurwaarborg. Het eventueel saldo wordt vervolgens voor de huurprijs en de huurlasten ingezet.  
 
De verhuurder bezorgt jaarlijks, op eenvoudig verzoek van de huurder  een overzicht van de door de 
huurder gestelde waarborg, verhoogd met de gekapitaliseerde intresten.  
 
Als de huurovereenkomst beëindigd wordt, wordt de waarborg plus de intresten vrijgegeven. 
Eventuele gemaakte kosten (bv. schade aan de woning) of schulden bij de SHM (bv. achterstallige 
huur) worden afgehouden van de waarborg. In principe wordt de waarborg aan de rechthebbende 
terugbetaald binnen drie maanden na de plaatsbeschrijving van uittreding, tenzij die termijn door de 
complexiteit van de bepaling van de vergoeding voor vastgestelde schade niet haalbaar is.  
 
Als de verrekening van de huurlasten die via voorafbetaling zijn uitgevoerd, niet kan worden gemaakt 
binnen de termijn van drie maanden, kan de verhuurder, voor zover de huurder daarmee akkoord 
gaat, de verrekening doen op basis van een forfaitaire inschatting, die bevrijdend werkt of hij kan de 
verrekening uitstellen tot op het ogenblik dat hij de algemene jaarlijkse afrekening van de 
voorafbetaalde kosten heeft gemaakt. In het laatste geval kan de verhuurder een deel van de 
waarborg in reserve houden en betaalt hij binnen een maand na de jaarlijkse afrekening het te veel 
betaalde terug aan de huurder. 
De verhuurder bezorgt aan de huurder een gedetailleerd overzicht van de afgehouden bedragen, 
alsook de bewijsstukken. 

 
 

XII. Plaatsbeschrijving  
 
De huurder betaalt voor de plaatsbeschrijving, vermeld in artikel 97, vijfde lid, van de Vlaamse 
Wooncode, niet meer dan 27 euro, tenzij de plaatsbeschrijving gebeurt door een deskundige die de 
vrederechter heeft aangewezen in het geval er geen overeenstemming is over de plaatsbeschrijving 
tussen huurder en verhuurder. In dat geval draagt elke partij de helft van de kosten. De kosten van 
de plaatsbeschrijving zijn jaarlijks indexeerbaar en bedragen voor 2018: 33,00 euro. 
 
De plaatsbeschrijving bij de aanvang van de huurovereenkomst wordt opgemaakt voor de 
ingenottreding of uiterlijk binnen een maand na de aanvang van de huurovereenkomst. De 
plaatsbeschrijving bij de beëindiging van de huurovereenkomst wordt opgemaakt binnen een maand 
na de beëindiging van de huurovereenkomst. 
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XIII. Verhaal 
 
Voor de hierna vermelde beslissingen van de verhuurder kan de kandidaat-huurder of huurder die zich 
benadeeld acht door die beslissing, met een aangetekende en gemotiveerde brief een beoordeling 
vragen van de toezichthouder: 

1°  de beslissing om een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder; 

2° de beslissing om geen afwijking toe te staan, als vermeld in artikel 3, §1, vijfde lid KSH , of een  
versnelde toewijzing als vermeld in artikel 24; 

3°  de beslissing om de kandidaat-huurder te schrappen uit het register; 

4°  de beslissing om de toewijzing van een woning aan een kandidaat-huurder te weigeren; 

5° de beslissing om een persoon die zich wil inschrijven, niet in te schrijven of een persoon die wil 
toetreden tot de huurovereenkomst, niet te laten toetreden; 

6° de beslissing om de voorkeur van de kandidaat-huurder, vermeld in art.10, tweede lid, te  weigeren; 

7° de beslissing, naar aanleiding van een uitdrukkelijk verzoek, om de kandidaat-huurder niet op te 
nemen in het referentiebestand, vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 
4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders; 

8° de beslissing om de redenen die een kandidaat-huurder opgeeft om een aanbod te weigeren niet 
als gegrond te beschouwen. 

 
Betrokkene moet de beoordeling van de toezichthouder vragen binnen dertig dagen na de melding 
van de beslissing, behalve in het geval  vermeld in het eerste lid, 1°. In dat geval moet hij de 
beoordeling binnen één jaar na datum van de betwiste toewijzing vragen. 
 
 

XIV. Huurlasten 

De huurder betaalt kosten en lasten overeenkomstig artikel 1 §1, 1° van bijlage III van het Sociaal 
Huurbesluit: 

De hiernavolgende kosten en lasten kunnen maandelijks worden aangerekend aan de huurders door 
middel van een voorafbetaling, dewelke jaarlijks dan ook afgerekend worden: 

1° 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;  
 

De hiernavolgende kosten en lasten kunnen maandelijks worden aangerekend aan de huurders door 
middel van een afbetaling, op basis van de totale reële kosten van de meest recente jaarlijkse 
afrekening: 

1°  de kosten verbonden aan :  
a) het normaal onderhoud en het schoonmaken van de groenruimten, met inbegrip van de 

werkingskosten van de verhuurder betreffende de organisatie;  
b) 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;  
 

2°  de door de verhuurder aan de conciërge of huisbewaarder betaalde bezoldiging en sociale  
bijdragen, met inbegrip van de voordelen van alle aard;  
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3°  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. 

 
4° de kosten verbonden aan het verbruik van water, gas, stookolie, elektriciteit en andere energie in 

de gemeenschappelijke delen en het gebruik van de liften;  
 
5° de kosten verbonden aan :  

a)  het normaal onderhoud en het schoonmaken van de gemene delen, met inbegrip van de 
werkingskosten van de verhuurder betreffende de organisatie ervan en de kost van 
kuismateriaal;  

b)  het ophalen en verwerken van huisvuil en het reinigen van vuilnislokalen- en containers;  
c) het reinigen en ontstoppen van septische putten, controleputten, afvoerleidingen en   

rioleringen;  
d)  ongediertebestrijding en het ontsmetten van lokalen;  
e)  de belastingen, heffingen en retributies verbonden aan het genot of het gebruik van de 

woning, zoals de milieuheffing op waterverbruik. 
 
De verhuurder bezorgt jaarlijks aan de huurder een overzicht van alle kosten en lasten die aan de 
huurder worden aangerekend. Dat overzicht omvat minimaal voor elke uitgavenpost: 
1° de totale kostprijs die aan de huurders wordt toegewezen voor het afgelopen jaar, onderverdeeld 
     volgens de belangrijkste onderdelen; 
2° de aan de huurder toe te wijzen kostprijs; 
3° in voorkomend geval de reeds betaalde voorafbetaling en het nog te betalen saldo; 
4° de voorafbetaling of afbetaling die het komende jaar zal worden aangerekend. 
 
De verhuurder stelt informatie over de verdeelsleutels die gehanteerd werden om de kostprijs, 
vermeld in het derde lid, 2°, te berekenen, ter beschikking van de huurder. 
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XV. Nuttige adressen 
 
cv Nieuw Sint-Truiden Openingsuren : maan-,  woens-, donder- en vrijdag : 8u30 tot 11u30 
                 dinsdag : 14u30 – 17u30 
Gorsemweg 53    
3800 Sint-Truiden 
Tel 011/68.33.79  
 
 
Huis van het Nederlands Openingsuren : maandag : 9u00 tot 12u00 & 13u30 tot 16u00 
Zoutstraat 46    dinsdag en donderdag: 9u00 tot 12u00         
3800 Sint-Truiden Avondpermanentie: eerste en derde maandag van 17u00 tot 19u00  
Tel 011/59.89.91                                       (niet in de vakantie) 
 
 
Onthaalbureau inburgering Openingsuren : maandag : 9u00 tot 12u00 & 13u30 tot 16u00 
Zoutstraat 46    dinsdag en donderdag: 9u00 tot 12u00 
3800 Sint-Truiden Avondpermanentie: eerste en derde maandag tot 19u00   
Tel 011/59.89.70             (niet in de vakantie) 
 
 
Toezichthouder  
Agentschap inspectie RWO 
Herman Teirlinckgebouw 
Havenlaan 88 bus 22 
1000 Brussel 
Tel 02/ 553.22.00 
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Bijlage 1: Lijst van de prioritair voor te behouden woongelegenheden voor senioren (+ 65 jaar) 
binnen het grondgebied van Sint-Truiden ingevolge het lokaal toewijzingsreglement voor senioren, 
goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Sint-Truiden dd. 17/11/2011 en door de bevoegde 
Minister dd. 24/04/2012 & gewijzigd en goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Sint-
Truiden dd. 26/09/2016 en door de bevoegde Minister dd. 29/11/2016 

 

Pandnr.  Adres Gemeente # slaapkamers pandtype 

26001 Aalstdorp 11/001 Aalst 1 appartement 

28001 Herestraat 12/001 Duras 2 appartement 

28003 Herestraat 12A/002 Duras 2 appartement 

55006 Gelindendorp 16/001 Gelinden 2 appartement 

55012 Gelindendorp 18/001 Gelinden 2 appartement 

55001 St-Quintinusstraat 1/001 Gelinden 2 appartement 

54001 Kleingelmenstraat 4/001 Groot Gelmen 2 appartement 

43056 Abdijstraat 41/001 Sint-Truiden 2 appartement 

43057 Abdijstraat 41/002 Sint-Truiden 1 appartement 

43042 Abdijstraat 41/101 Sint-Truiden 2 appartement 

43044 Abdijstraat 41/103 Sint-Truiden 2 appartement 

43058 Abdijstraat 41/104 Sint-Truiden 2 appartement 

43045 Abdijstraat 41/201 Sint-Truiden 2 appartement 

43047 Abdijstraat 41/203 Sint-Truiden 2 appartement 

43060 Abdijstraat 41/204 Sint-Truiden 2 appartement 

43061 Abdijstraat 41/205 Sint-Truiden 2 appartement 

43048 Abdijstraat 41/301 Sint-Truiden 2 appartement 

43049 Abdijstraat 41/302 Sint-Truiden 1 appartement 

43062 Abdijstraat 41/304 Sint-Truiden 2 appartement 

43063 Abdijstraat 41/305 Sint-Truiden 2 appartement 

43032 Abdijstraat 43/101 Sint-Truiden 1 appartement 

43033 Abdijstraat 43/102 Sint-Truiden 2 appartement 

43035 Abdijstraat 43/202 Sint-Truiden 2 appartement 

43037 Abdijstraat 43/302 Sint-Truiden 2 appartement 

43025 Abdijstraat 45/102 Sint-Truiden 2 appartement 

43028 Abdijstraat 45/302 Sint-Truiden 2 appartement 

17035 Eglantierplein 10/001 Sint-Truiden 2 appartement 

17033 Eglantierplein 12/001 Sint-Truiden 2 appartement 

17031 Eglantierplein 14/001 Sint-Truiden 2 appartement 

17029 Eglantierplein 16/001 Sint-Truiden 2 appartement 

17027 Eglantierplein 18/001 Sint-Truiden 2 appartement 

17043 Eglantierplein 2/001 Sint-Truiden 2 appartement 

17025 Eglantierplein 20/001 Sint-Truiden 2 appartement 

17023 Eglantierplein 22/001 Sint-Truiden 2 appartement 

17021 Eglantierplein 24/001 Sint-Truiden 2 appartement 

17019 Eglantierplein 26/001 Sint-Truiden 2 appartement 

17017 Eglantierplein 28/001 Sint-Truiden 2 appartement 

17041 Eglantierplein 4/001 Sint-Truiden 2 appartement 

17039 Eglantierplein 6/001 Sint-Truiden 2 appartement 

17037 Eglantierplein 8/001 Sint-Truiden 2 appartement 

32007 Gorsemweg 45/002 Sint-Truiden 2 appartement 



cv Nieuw Sint-Truiden intern huurreglement 2018  33 

32008 Gorsemweg 47/001 Sint-Truiden 2 appartement 

32012 Gorsemweg 49/001 Sint-Truiden 2 appartement 

32011 Gorsemweg 51/001 Sint-Truiden 2 appartement 

62001 Gorsemweg 78/001 Sint-Truiden 2 appartement 

19068 Guvelingen 2/001 Sint-Truiden 2 appartement 

19060 Guvelingen 6/001 Sint-Truiden 2 appartement 

32005 Hovenierstraat 2/002 Sint-Truiden 2 appartement 

32001 Hovenierstraat 2A/001 Sint-Truiden 2 appartement 

32003 Hovenierstraat 2A/003 Sint-Truiden 1 appartement 

15005 Koekestraat 11 Sint-Truiden 1 woning 

15006 Koekestraat 13 Sint-Truiden 1 woning 

15001 Koekestraat 3 Sint-Truiden 1 woning 

15002 Koekestraat 5 Sint-Truiden 1 woning 

46019 Koekestraat 54/001 Sint-Truiden 2 appartement 

46021 Koekestraat 56/001 Sint-Truiden 2 appartement 

46023 Koekestraat 58/001 Sint-Truiden 2 appartement 

46025 Koekestraat 60/001 Sint-Truiden 2 appartement 

15003 Koekestraat 7 Sint-Truiden 1 woning 

46011 Koekestraat 72/001 Sint-Truiden 2 appartement 

46013 Koekestraat 74/001 Sint-Truiden 2 appartement 

46015 Koekestraat 76/001 Sint-Truiden 2 appartement 

15004 Koekestraat 9 Sint-Truiden 1 woning 

68001 Kwadensteenweg 61/001 Sint-Truiden 2 appartement 

68005 Kwadensteenweg 63/101 Sint-Truiden 2 appartement 

68007 Kwadensteenweg 63/201 Sint-Truiden 2 appartement 

68010 Kwadensteenweg 63/301 Sint-Truiden 2 appartement 

68024 Kwadensteenweg 65/002 Sint-Truiden 2 appartement 

46001 Lepelstraat 59/001 Sint-Truiden 2 appartement 

46005 Lepelstraat 63/001 Sint-Truiden 2 appartement 

46055 Lepelstraat 76 Sint-Truiden 2 appartement 

19072 Nonnentap 1/001 Sint-Truiden 2 appartement 

19092 Nonnentap 11/001 Sint-Truiden 2 appartement 

19104 Nonnentap 15/001 Sint-Truiden 2 appartement 

19108 Nonnentap 41/001 Sint-Truiden 2 appartement 

19116 Nonnentap 45/001 Sint-Truiden 2 appartement 

19120 Nonnentap 47/001 Sint-Truiden 2 appartement 

19080 Nonnentap 5/001 Sint-Truiden 2 appartement 

19086 Nonnentap 8/001 Sint-Truiden 2 appartement 

51004 Steenovenstraat 24/004 Sint-Truiden 2 appartement 

51008 Steenovenstraat 26/001 Sint-Truiden 2 appartement 

51009 Steenovenstraat 26/002 Sint-Truiden 2 appartement 

51010 Steenovenstraat 26/101 Sint-Truiden 2 appartement 

42001 Steenovenstraat 52/001 Sint-Truiden 2 appartement 

42002 Steenovenstraat 52/002 Sint-Truiden 2 appartement 

45018 Steenovenstraat 65 Sint-Truiden 2 appartement 

45019 Steenovenstraat 67 Sint-Truiden 2 appartement 

45022 Steenovenstraat 73 Sint-Truiden 2 appartement 
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73001 St-Gangulfusplein 1/001 Sint-Truiden 2 appartement 

73002 St-Gangulfusplein 1/101 Sint-Truiden 2 appartement 

75011 Battelestraat 11/101 Velm 2 appartement 

21007 Battelestraat 14 Velm 1 woning 

75003 Battelestraat 9/101 Velm 2 appartement 

56010 St-Martinusstraat 11/001 Velm 2 appartement 

56001 St-Martinusstraat 15/001 Velm 2 appartement 

38021 Strijderslaan 60/001 Wilderen 2 appartement 

29003 Vrijheidslaan 1A/002 Wilderen 2 appartement 

66009 Wilderenlaan 47E Wilderen 2 appartement 

59011 Remaclusstraat 16 Zepperen 2 appartement 

49005 Remaclusstraat 34/001 Zepperen 2 appartement 

93013 Kapelhof 26/1 Brustem 2 appartement 

93011 Kapelhof 24/1 Brustem 2 appartement 

93007 Kapelhof 20/1 Brustem 2 appartement 

93009 Kapelhof 22/01 Brustem 2 appartement 

94007 Ursulinenstraat 9/101 Sint-Truiden  2 appartement 

94008 Ursulinenstraat 9/102 Sint-Truiden  2 appartement 

94009 Ursulinenstraat 9/201 Sint-Truiden  2 appartement 

94010 Ursulinenstraat 9/202 Sint-Truiden  2 appartement 

94010 Ursulinenstraat 9/301 Sint-Truiden  2 appartement 

94012 Ursulinenstraat 9/302 Sint-Truiden  2 appartement 

94013 Ursulinenstraat 11/101 Sint-Truiden  2 appartement 

94015 Ursulinenstraat 11/201 Sint-Truiden  2 appartement 

94017 Ursulinenstraat 11/301 Sint-Truiden  2 appartement 

94023 Ursulinenstraat 15/2 Sint-Truiden  2 appartement 

94025 Ursulinenstraat 15/102 Sint-Truiden  2 appartement 

94027 Ursulinenstraat 15/202 Sint-Truiden  2 appartement 

94030 Ursulinenstraat 17/1 Sint-Truiden  2 appartement 

94031 Ursulinenstraat 17/02 Sint-Truiden  2 appartement 

94032 Ursulinenstraat 17/101 Sint-Truiden  2 appartement 

94033 Ursulinenstraat 17/102 Sint-Truiden  2 appartement 

94034 Ursulinenstraat 17/201 Sint-Truiden  2 appartement 

94035 Ursulinenstraat 17/202 Sint-Truiden  2 appartement 

95001 Ziekerenweg 56/001 Sint-Truiden  2 appartement 

95002 Ziekerenweg 56/002 Sint-Truiden  1 appartement 

95015 Olympialaan 45 Sint-Truiden  2 appartement 

95017 Olympialaan 49 Sint-Truiden  2 appartement 

95019 Olympialaan 53 Sint-Truiden  1 appartement 

95021 Olympialaan 57 Sint-Truiden  2 appartement 

 Tulpstraat 2/01 Sint-Truiden  2 appartement 

 Tulpstraat 28/2 Sint-Truiden  2 appartement 

 Bloemsemlaan 8/1 Sint-Truiden  2 appartement 

 Bloemsemlaan 8/2 Sint-Truiden  2 appartement 

 Bloemsemlaan 16/1 Sint-Truiden  2 appartement 

 Bloemsemlaan 16/2 Sint-Truiden  2 appartement 
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Bijlage 2: Lijst van de prioritair voor te behouden woongelegenheden voor senioren (+ 65 jaar) 
binnen het grondgebied van Gingelom ingevolge het lokaal toewijzingsreglement voor senioren, 
goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente Gingelom dd. 22/05/2012 en door de 
bevoegde Minister dd. 03/12/2012 & gewijzigd door de gemeenteraad van de gemeente Gingelom 
dd. 29/01/2015 en door de bevoegde Minister dd. 14/04/2015. 
 

pandnr Adres Gemeente # slaapkamers  Pandtype 

52001 Dorpskouter 002 Gingelom 2 slaapkamers Bungalow senioren 

52002 Dorpskouter 004 Gingelom 2 slaapkamers  Bungalow senioren 

52003 Dorpskouter 006 Gingelom 2 slaapkamers Bungalow senioren 

52004 Dorpskouter 008 Gingelom 2 slaapkamers Bungalow senioren 

52005 Dorpskouter 010 Gingelom 2 slaapkamers Bungalow senioren 

52006 Dorpskouter 012 Gingelom 2 slaapkamers Bungalow senioren 

70001 Boschellestraat 002/001 Montenaken 1 slaapkamer App. gelijkvloers 

70002 Boschellestraat 002/002 Montenaken 2 slaapkamers App. gelijkvloers 

70003 Boschellestraat 002/003 Montenaken 1 slaapkamer App. gelijkvloers 

70004 Boschellestraat 002/004 Montenaken 2 slaapkamers App. gelijkvloers 

70005 Boschellestraat 002/005 Montenaken 1 slaapkamer App. gelijkvloers 

70006 Boschellestraat 002/101 Montenaken 1 slaapkamer App. verdieping lift 

70007 Boschellestraat 002/102 Montenaken 2 slaapkamers App. verdieping lift 

70008 Boschellestraat 002/103 Montenaken 1 slaapkamer App. verdieping lift 

70011 Boschellestraat 002/201 Montenaken 1 slaapkamer App. verdieping lift 

70012 Boschellestraat 002/202 Montenaken 2 slaapkamers App. verdieping lift 

30002 Thewitstraat 004/001 Borlo 2 slaapkamers App. gelijkvloers 

65018 Schepen Beckerstraat 002/001 Gingelom 2 slaapkamers App. gelijkvloers 

65019 Schepen Beckerstraat 002/002 Gingelom 2 slaapkamers App. gelijkvloers 

34002 Peremplaats 002/001 Montenaken 2 slaapkamers App. gelijkvloers 

78002 Langstraat 002/002 Montenaken 2 slaapkamers App. gelijkvloers 

78003 Langstraat 002/003 Montenaken 2 slaapkamers App. gelijkvloers 

78004 Langstraat 002/004 Montenaken 2 slaapkamers App. gelijkvloers 

79061 Homsemstraat 059 Borlo 2 slaapkamers App. gelijkvloers 

79063 Homsemstraat 061 Borlo 2 slaapkamers App. gelijkvloers 

79081 Rampariestraat 002 Jeuk 2 slaapkamers App. gelijkvloers 

79111 Bronstraat 35/001 Mielen-b-Aalst 2 slaapkamers App. gelijkvloers 

79112 Bronstraat 035/002 Mielen-b-Aalst 2 slaapkamers App. gelijkvloers 

79121 Nachtegaalstraat 007/001 Mielen-b-Aalst 2 slaapkamers App. gelijkvloers 

 
 
 
 


