
Wat doet De Voorkempen H.E.? 

 

Als erkende sociale huisvestingsmaatschappij bouwen  

en renoveren wij sociale woonprojecten in de gemeenten 

Brasschaat (2930), Brecht (2960), Schilde (2970), 

Wuustwezel (2990) en Zoersel (2980). 

 

Wij verhuren woningen, appartementen en studio’s.  

Lees er meer over in deze folder.  

Wij verkopen ook sociale woningen, appartementen  

en kavels. Interesse? Vraag gerust naar de folder Kopen. 

 

Wat is sociale huisvesting? 

 

Iedereen heeft recht op een goede woning: gezinnen, 

alleenstaanden, gepensioneerden, mensen met een 

handicap … Helaas is het niet altijd makkelijk om een 

betaalbare woning te vinden. Met steun van de Vlaamse 

overheid zorgen wij voor een mix van goede, betaalbare 

woningen, want je betaalt huur volgens je inkomen. 

 

Kan je een sociale woning huren? 

 

Ja, als je aan deze voorwaarden voldoet : 

✓ Je bent meerderjarig. Of een ontvoogde minderjarige. 

Of een minderjarige die begeleid zelfstandig woont  

of gaat wonen. 

 

✓ Jij (en je partner) zijn ingeschreven in het 

bevolkings- of vreemdelingenregister. 

 

✓ Het inkomen van jou (plus je partner) ligt  

onder volgende inkomensgrenzen voor 2021: 

 

Je woont alleen 

 € 25.850 

 € 28.015 als je een ernstige handicap hebt 

 

Je woont samen (partner, kinderen, familielid …)                                                             

 € 38.773 

verhoogd met € 2.167 per persoon ten laste 

 

We kijken naar het inkomen van het meest recente 

aanslagbiljet. We kijken ook na of je dat jaar nog 

andere inkomsten ontving, zoals leefloon, IVT … 
 

✓ Jij (en je partner) mogen zelf geen volledig of 

gedeeltelijk recht van volle eigendom, opstal 

erfpacht of vruchtgebruik hebben op een woning  

of een bouwgrond in binnen- of buitenland.  

Je mag ook geen woning of bouwgrond in binnen- 

of buitenland volledig of gedeeltelijk in erfpacht, 

opstal of vruchtgebruik geven. Zaakvoerders, 

bestuurders of aandeelhouders mogen deze zakelijke 

rechten ook niet in hun vennootschap brengen. 

 

Enkele uitzonderingen m.b.t. eigendomsvoorwaarde: 

- Als je eigendom kosteloos verworven hebt  

  (erfenis, schenking) 

- Als je nog volle eigendom hebt met een ex-partner 

- Als je een onbewoonbaar verklaarde woning hebt 

- Als je door faillissement/collectieve schuldenregeling  

  het beheer over je woning verloren hebt  

Hoe vraag je een sociale huurwoning aan? 

 

Omwille van de Corona willen wij de afspraken op kantoor 

zoveel mogelijk beperken. Afspraken op kantoor kan wel 

maar enkel op afspraak. Dat kan op maandag t/m 

donderdag van 8.30 uur en 16:00 uur en vrijdag tussen 

8.30 uur en 12:00 uur. 

U kunt zich altijd schriftelijke inschrijven met ons 

inschrijvingsformulier : 

- Surf naar onze website en print het formulier af. 

- Of stuur een mail met vermelding van je naam, adres en  

  telefoongegevens naar info@devoorkempen-he.be. 

- Of vraag je formulier aan op het nummer 03 690 09 20.  

Heb je vragen bij het invullen van je formulier dan kun je 

ons altijd bellen. We helpen je dan telefonisch om je 

inschrijving in orde te maken. Spreek je onvoldoende 

Nederlands ? Zorg dan zeker voor een tolk. 

Als je dossier volledig is en als je voldoet aan de 

inschrijvingsvoorwaarden, kom je op de wachtlijst  

en krijg je hiervan later nog een schriftelijk bewijs.  

Welke documenten breng je mee? 

 

Het Kaderbesluit Sociale Huur verplicht ons om zoveel 

mogelijk van jouw gegevens elektronisch te verzamelen. 

Uiteraard is er de privacywet die jou beschermt. 

Maar wij kunnen echter niet alles elektronisch verzamelen. 

Daarom zijn er ook documenten die je zelf dient mee  

te brengen om bepaalde zaken te kunnen aantonen : 

Voor jou en je partner 

 identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning  

 bewijs van inkomen laatste drie maanden 

    alleen als het inkomen recent sterk gedaald is 

Heb jij of je partner eigendom die mogelijks onder  

de uitzonderingen valt ? 

 een officieel bewijs hiervan : 

    notariële akte, onbewoonbaarverklaring, vonnis … 

Heb je niet-inwonende kinderen in bezoekrecht ? 

 gelieve hun rijksregisternummers mee te brengen 

 bewijs van bezoekregeling voor deze kinderen : 

    verklaring op erewoord ondertekend door beide ouders, 

    vonnis rechtbank … 

Heeft iemand van het gezin een ernstige handicap? 

 geldig attest van invaliditeit +66% of gelijkgesteld 

    van de mutualiteit … 

 

Na 1 jaar huren moeten jij en je eventuele partners het A1-

niveau Nederlands hebben. Ben je anderstalig en heb je 

dit niveau nu al behaald ? 

 breng dan gerust al het officieel bewijs mee van : 

    . een instelling met Nederlands als onderwijstaal 

    . een voltooide opleiding gevolgd aan onderwijsinstelling  

      erkend door Nederland 

    . basistaalvaardigheid Nederlands van organisaties  

      Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid of van  

      de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en 

      arbeidsbemiddeling 

    . taalcertificaat Nederlands (Selor)  
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Wie heeft voorrang? 

Aanvragen die voldoen aan de rationele bezetting gaan 

altijd voor. Het aantal slaapkamers moet dus overeen 

komen met de gezinssamenstelling. 

Bepaalde kandidaten hebben een absolute voorrang, 

zoals o.a.: 

- een kandidaat (of één van de gezinsleden)  

met een fysieke handicap of beperking die een 

aanvraag doet voor een specifiek aangepaste woning 

- een kandidaat die woont in een onbewoonbaar 

verklaarde woning (gemeentewet, art. 135) 

- een kandidaat die woont in een ongeschikt verklaarde 

woning voor zover die de vereiste gebreken en 

strafpunten haalt 

- een bestaande huurder die door een bepaalde 

gezinsuitbreiding meer slaapkamers vraagt. 

Verder verlenen wij voorrang aan inwoners van  

de gemeente volgens de lokale reglementen: 

 

- Brasschaat: voor wie er de laatste 15 jaar 5 jaar woont. 

- Brecht: voor wie er de laatste 6 jaar al 3 jaar woont  

  of er ooit 15 jaar woonde. 

- Schilde: voor wie er de laatste 10 jaar 3 woont  

  in de wijk Schildestrand 

- Wuustwezel: voor wie er de laatste 6 jaar 3 jaar woont.  

- Zoersel: voor wie er de laatste 15 jaar 5 jaar woont  

  of de laatste 6 jaar er minstens 3 jaar woont.  

 

Vervolgens zijn er per gemeente nog onderliggende 

voorrangsregels te lezen op onze website. 

Binnen elke voorrangsgroep komt de langst ingeschreven 

kandidaat altijd eerst aan de beurt (chronologie). 

Bovendien zijn er in ons werkgebied een aantal panden 

gereserveerd voor bepaalde doelgroepen, zoals senioren, 

mindervaliden …  

Voor meer info over de voorrangen, contacteer ons ! 

 

Welke huurprijs betaal je? 

 

Bij de berekening van je huurprijs houden we elk jaar 

opnieuw rekening met : 

- je gezinsinkomen 

- de kwaliteit en energiezuinigheid van de woning 

- je gezinssituatie 

Elke woning heeft een ‘bodemprijs’ die je minimaal 

verschuldigd bent.  

Er is ook een maximale huurprijs, begrensd volgens  

je jaarlijkse gezinsinkomen en de marktwaarde van  

de woning.  

Soms geniet je ook een patrimoniumkorting en/of  

een korting per persoon ten laste, zoals kinderen  

waarvoor je kinderbijslag ontvangt en personen  

met een ernstige handicap. 

 

Kortom: je huurprijs wordt elk jaar opnieuw  

op maat van je situatie berekend. 

 

Hou er rekening mee dat er naast de huurprijs  

ook maandelijkse vaste kosten kunnen zijn :  

onderhoud gemeenschappelijke gangen, opritten  

en beplanting, onderhoud en keuring van liften,  

elektriciteit voor gemeenschappelijke verlichting … 

 

De kosten voor het individueel verbruik van elektriciteit, 

gas en water zitten niet mee in de huur. 

 

Voor energiezuinige woning betaal je een energietoeslag. 

 

Voorzie ook een huurwaarborg. 

Heb je vragen? Contacteer ons !  

 03 690 09 20  info@devoorkempen-he.be 

 Huren bij
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De Voorkempen H.E. 
Nijverheidsstraat 3 
2960 Sint-Job-in-‘t-Goor  Brecht 
 03 690 09 20  
  03 690 09 21  
info@devoorkempen-he.be 
www.devoorkempen-he.be 
 
bushalte op wandelafstand (Brecht  Sluisvijfbaan) 
parking - rolstoeltoegankelijk 
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