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Heb je nog vragen over deze veranderingen        

of over de nieuwe huurprijsberekening?  

Aarzel dan niet om Ann te contacteren via 09 344 54 59 

of ann.vandenbossche@cvbawonen.be. 

Openingsuren kantoor Marcel Mollelaan 17 -  9060 Zelzate 

Maandag tot en met vrijdag: 8u30 - 11u30 

Op dinsdag ook: 13u30 - 16u30 

Of kom buiten de openingsuren langs op afspraak. 

Heb je een woning of bouwgrond? 

Vóór 1 januari 2020 mocht je al geen woning of bouwgrond bezitten, niet in België 

en niet in het buitenland.  

Vanaf 1 januari 2020 worden de eigendomsvoorwaarden strenger. Zo mag je vanaf 

dan ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven            

hebben. Je mag ook niet het vruchtgebruik hebben, zelfs niet een paar procent.  

Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik geeft, voldoe je niet langer.  

Ben je op 1 januari 2020 huurder maar voldoe je niet aan deze nieuwe, verstrengde                             

eigendomsvoorwaarde? Dan geldt er een uitzondering. Je hoeft dan geen actie te ondernemen. 

Ook als je een woning of bouwgrond erfde of geschonken krijgt, dan zijn er uitzonderingen mogelijk.  

Heb je hierover vragen, contacteer Ann via 09 344 54 59 of ann.vandenbossche@cvbawonen.be. 

Voorrangsregels 

Als je binnen cvba Wonen verhuist, heb je soms recht op een voorrang. Dit is bijvoorbeeld 

als je gezin te groot is voor je huidige woning. Vanaf 1 januari 2020 kun je alleen met            

voorrang verhuizen naar een grotere woning als dat komt doordat er door geboorte,           

adoptie of pleegzorg een extra persoon bij kwam in jouw gezin. Je krijgt geen voorrang 

meer als er iemand komt bijwonen en je woning hierdoor te klein wordt. 

Jouw woning laten bezichtigen 

Als je je woning verlaat of moet verlaten, dan moet je toestaan dat we jouw woning  

laten zien aan kandidaat-huurders of kandidaat-kopers. We spreken met jou af op welke 

momenten dit kan, maximaal 2 keer 3 uur per week. We mogen ook affiches ophangen 

aan je woning. 
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Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels als je een sociale woning huurt. In deze brochure somt 

cvba Wonen voor jou de belangrijkste veranderingen op. Op pagina’s 1 en 2 leggen we de wijzigingen 

in de huurprijsberekening uit. Op pagina’s 3 en 4 geven we een overzicht van de andere wijzigingen. 

Als wij, cvba Wonen, extra geld hebben geïnvesteerd om jouw woning 

energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder 

energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en warm     

water. 

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een        

maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de 

energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige         

investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.  

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra          

investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde.  

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op  

deze manier is deze toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw                    

energiefactuur. 

  ENERGIECORRECTIE 

Huurprijsberekening 

Wat verandert er op 1 januari 2020? 

Er zijn drie elementen die wijzigen: 

 Voor een energiezuinige woning betaal je een energietoeslag 

 De marktwaarde van jouw woning bepalen we met  een nieuw schattingsmodel 

 De manier om jouw inkomen vast te leggen wijzigt 

 

 

 

 

In deze brochure lees je meer over deze drie wijzigingen. Aarzel niet om onze dienst verhuring 

te contacteren indien je na het lezen van deze brochure toch nog vragen hebt.  

Bel naar Ann op 09 344 54 59 of mail naar ann.vandenbossche@cvbawonen.be 

Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en je woning. 

De Vlaamse Regering wijzigt op 1 januari 2020 de huurprijsberekening. 
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Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw 

woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een         

gelijkaardige woning op de private markt.  

 

Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van jouw woning aan de hand van een schattingsmodel, 

de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere                     

eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog 

juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken. 

Vanaf 1 januari 2020 houden we rekening met 

het inkomen van de huurders en alle                  

meerderjarige gezinsleden. Enkel het inkomen 

van meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag          

genieten, tellen we niet mee. 

 

Daarnaast kijken we vanaf 1 januari 2020 naar wat je verdiende in het jaar waarop je meest        

recente aanslagbiljet betrekking heeft. Dat noemen we het referentie-inkomen.                               

Dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar. 

Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige           

inkomsten. 

  BEPALEN VAN  

HET INKOMEN 

  SOCIALE 

HUURSCHATTER 

         Wat verandert er niet? 

 

 Als jij en jouw gezin meer verdienen dan de inkomensgrenzen, dan betaal je een iets hoger 

aandeel. Deze solidariteitsbijdrage blijft behouden.  

 Jouw inkomen bepaalt niet alleen jouw huurprijs. Soms heb je ook recht op een                     

gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven bestaan.  

 Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde 

(basishuurprijs) van de woning.  
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Pagina 3 

Nieuwe wetgeving sociale huur 

Naast de nieuwe huurprijsberekening zijn er vanaf 1 januari 2020 nog een aantal nieuwe regels als je 

een sociale woning huurt.  

Cvba Wonen somt voor jou de belangrijkste veranderingen op op pagina’s 3 en 4 van deze brochure. 

Opsplitsing tussen huurders en bijwoners  

Wie is huurder? 

 de persoon die zich opgaf als referentiehuurder 

 en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van 

is én mee in de sociale woning woont. Deze persoon moet ook aan enkele voorwaarden voldoen. 

Wie is bijwoner? 

Alle andere personen die jouw sociale huurwoning bewonen, zijn bijwoners.        

Bijwoners hebben geen rechten of plichten, moeten geen huurovereenkomst      

tekenen en moeten niet voldoen aan de voorwaarden om in jouw woning te             

verblijven. Bijwoners die veel of regelmatig bij jou inwonen tellen in sommige           

gevallen wel mee voor je huurprijs. 

 

 

 

 

Einde huurovereenkomst bij overlijden 

Als de laatste huurder overlijdt, dan zal de huurovereenkomst         

automatisch stoppen. Dit gebeurt op het einde van de tweede 

maand na het overlijden. Blijven er nog bijwoners achter, dan          

mogen zij nog minstens zes maanden en misschien langer, de          

woning blijven bewonen. Zij moeten dan wel een nieuwe            

overeenkomst afsluiten met cvba Wonen. 

Jouw huurovereenkomst 

Huurovereenkomsten zullen vanaf 1 januari 2020 korter  en         

eenvoudiger zijn. Nieuwe huurders krijgen daar een document bij 

dat extra uitleg geeft over alle rechten en plichten.  

Let op: als je een feitelijke partner hebt die pas na de start van het huurcontract is komen inwonen, 

dan wordt hij/zij met de nieuwe wetgeving pas huurder na één jaar bijwonen. De persoon kan pas 

huurder worden als jullie op dat moment samen voldoen aan alle voorwaarden. Voldoen jullie niet, 

dan zal jouw feitelijke partner de huurwoning moeten verlaten. 


