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Informatie voor kandidaat-huurders 
 

Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder laten inschrijven. U moet aan 

een aantal voorwaarden voldoen vooraleer u in aanmerking komt voor een sociale 

huurwoning. 

 

 Voorwaarde van meerderjarigheid 

De kandidaat-huurder moet minstens 18 jaar zijn (of een minderjarige 

ontvoogde persoon of een minderjarige persoon die zelfstandig woont of 

gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst.) 

 

 Inkomensvoorwaarde 

Het inkomen van de kandidaat-huurder en zijn gezinsleden, mag in 2014 (het 

referentiejaar) niet boven een bepaalde grens zijn: 

  

Alleenstaande zonder persoon ten 

laste 

24 092  euro 

Alleenstaande met een handicap 26 111 euro 

Alle anderen,                                                                        

verhoogd met 

36 137 euro 

2020 euro per persoon ten 

laste 

 

Indien in 2014 het inkomen te hoog was, maar in het jaar van de aanvraag 

gedaald is onder de inkomensgrens kan u zich toch nog inschrijven. 

Indien er in 2014 geen inkomen was, wordt er gekeken naar het 

eerstvolgende jaar waarin wel een inkomen was. 

Het inkomen van inwonende, ongehuwde kinderen (tot 25 jaar) wordt niet 

meegerekend, op voorwaarde dat ze vanaf hun meerderjarigheid zonder 

onderbreking hebben ingewoond. 

 

 Eigendomsvoorwaarde 

Noch de kandidaat-huurder, noch  zijn gezinsleden mag een woning of 

bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben in binnen- 

of buitenland. (mits een aantal uitzonderingen) 

 

 Voorwaarde voor taalbereidheid 

De kandidaat-huurder en  gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten 

bewijzen  dat ze Nederlands kennen of aan het leren zijn.  

 

 Voorwaarde voor inburgeringsbereidheid 

Indien de kandidaat-huurder niet in België geboren Belg is of een niet-EU-

burger is, moet hij bereid zijn het inburgeringstraject te volgen. 

 

 Voorwaarde inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister 
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Vereiste documenten bij inschrijving 
 

 Identiteitskaart 

 Inkomstengegevens: de inkomsten van 2014 worden opgevraagd door 

WoonWel met behulp van uw identiteitskaart 

 

Indien inkomen in 2014 te hoog is: de inkomsten van de laatste 3 maanden, te 

bewijzen via loonfiches of attest van de mutualiteit of OCMW 

Indien in 2014 schoolgaand: attest van de school (schooljaar 2013-2014 én 

2014-2015) en bewijs van inkomen van eerste jaar van inkomsten 

 

 Recent attest van +66% invaliditeit 

 Bewijs inleiding echtscheiding (advocaat) of beëindiging wettelijk 

samenwonen  

 Kopie vonnis bezoekrecht kinderen 

 Eigendomsvoorwaarde: 

o Bewijs verkoop woning (compromis, brief notaris, akte, …) 

 
 

 

 

Inschrijving enkel op de zitdagen: 
 

Gistel 

 

Ellestraat 15 

 

Dinsdag en Woensdag 

Van 9u tot 12u 

Middelkerke 

Raadzaal 

gemeentehuis 

Spermaliestraat 1 

Elke tweede donderdag van de 

maand van 9u30 tot 11u30  

(niet in de schoolvakanties) 

Oudenburg Stadhuis 

Elke vierde donderdag van de 

maand van 9u30 tot 11u30  

(niet in de schoolvakanties) 

 

 

Contactpersoon: 
 

 

Claudia Tytgat 

 

 

Telefonisch te bereiken op 059/25.56.81 –  

                    elke werkdag behalve op vrijdag 

Per e-mail via claudia.tytgat@woonwel.be 
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