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Woonwel | Sociale huisvestingsmaatschappij

 

WoonWel is de sociale huisvestingsmaatschappij die ontstond uit de fusie van 

“Onze landelijke woning” en “Eigen Haard is Goud Waard”. Alle aspecten van 

de sociale huisvesting komen aan bod – sociale huurwoningen, sociale 

koopwoningen, sociale kavels en sociale leningen – in de gemeenten 

Oostende, Bredene, De Haan, Middelkerke, Oudenburg, Gistel en Ichtegem.  

WoonWel werkt heel nauw samen met de gemeentebesturen om in concrete 

woonprojecten gestalte te geven aan het lokale woonbeleid. In de talrijke 

nieuwe bouwprojecten die op stapel staan wordt zeer veel aandacht besteed 

aan fundamentele woonkwaliteit en duurzaam bouwen . Wonen is een zeer 

belangrijk welzijnselement.  

WoonWel = Wonen & Welzijn 

 

 

 

Deze brochure geeft informatie voor kandidaat – huurders, kandidaat-kopers en 

informatie over sociale leningen.  
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Sociale huurwoningen

 

Op dit moment heeft WoonWel woningen en appartementen te huur in Middelkerke, 

Gistel en Oudenburg. In de nabije toekomst zullen er ook huurwoningen worden 

gebouwd in Eernegem. 

Gezien de grote vraag naar sociale huurwoningen is het nodig dat u zich inschrijft op een 

wachtlijst. Aan welke voorwaarden u moet voldoen, welke documenten u nodig heb om 

in te schrijven en wanneer u zich kan inschrijven, vindt u verder in deze brochure.  

 

Inschrijvingsvoorwaarden 
 

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 2016 (het 

referentiejaar) niet boven een bepaalde grens zijn: 

 

Alleenstaande zonder persoon ten 

laste 

24 852  euro 

Alleenstaande met een handicap 26 934 euro 

Alle anderen,                                                                        

verhoogd met 

37 276 euro 

2084 euro per persoon ten 

laste 

 

  

Indien in 2016 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 2016 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 mogen een woning of bouwgrond 

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

of buitenland. Ook niet als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder hebben 

ingebracht in een vennootschap (mits een aantal uitzonderingen). 

 

Taalkennisverplichting 

Vanaf 1 november 2017 maakt de taal-en inburgeringsbereidheid plaats voor de 

taalkennisverplichting. Nieuwe huurders moeten één jaar nadat zij huurder zijn geworden 

(datum inwerkingtreding huurovereenkomst) over een basistaalvaardigheid Nederlands 

beschikken. 

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

Nederlands kennen of aan het leren zijn. 

 

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

▪ Identiteitskaart 

▪ Inkomstengegevens: de inkomsten van 2016 worden opgevraagd door 

WoonWel met behulp van uw identiteitskaart voor alle personen ouder dan 18 

jaar die op de wachtlijst worden ingeschreven. 

 

Geen inkomen in 2016? : eerste inkomen na 2016 en een verklaring op eer voor 

de periode waar u geen inkomen had 

Inkomen in 2016 te hoog? : de inkomsten van de laatste 3 maanden, te bewijzen 

via loonfiches of attest van de mutualiteit of OCMW (geen bankuittreksels) 

 

• Bent u getrouwd/wettelijk 

samenwonend maar u wilt 

zich apart inschrijven? 

• Attest inleiding echtscheiding 

• Attest beëindiging wettelijk 

samenwonen 

• Bewijs onherstelbaar ontwricht 

huwelijk  

• Bent u een ouder met 

bezoekrecht of co-

ouderschap? 

• Kopie vonnis bezoekrecht kinderen 

(vonnis/akte regeling verblijf) 

• Verklaring op erewoord ondertekend 

door beide ouders 

• Bent u of uw gezinslid een 

persoon met een handicap? 

• Attest mutualiteit +66% invaliditeit 

• Attest FOD Sociale Zekerheid +66% 

invaliditeit of minimum 9 punten 

• Hebt u een bewindvoerder? • Kopie van het vonnis + gegevens van 

uw bewindvoerder 

• U doorloopt een procedure 

gezinshereniging? 

• Bewijsstuk rond het opstarten van de 

procedure gezinshereniging 

 

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 
De Groote Poort 

Weststraat 33 

Elke vierde donderdag van de 

maand van 9u30 tot 11u30  

(niet in de schoolvakanties) 

 

 

Contactpersoon: 
 

 

Claudia Tytgat 

 

 

Telefonisch te bereiken op 059/33.90.50 –  

                    elke werkdag behalve op vrijdag 

Per e-mail via info@woonwel.be 
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Sociale koopwoningen

 

Gezien de grote vraag naar sociale koopwoningen en -appartementen en sociale kavels 

is het nodig dat u zich inschrijft op een wachtlijst.  

Per gemeente van het werkgebied werden lijsten geopend voor woningen en kavels. 

Voor Oostende werd eveneens een lijst voor appartementen geopend. Daarnaast 

bestaat er nog een algemene lijst voor middelgrote woningen en middelgrote kavels. 

Het werkgebied omvat: Oostende, Bredene, Middelkerke, Gistel en De Haan (cluster 1), 

Oudenburg en Ichtegem (andere). 

 

 

Inschrijvingsvoorwaarden 

 
Voorwaarde van meerderjarigheid 

De kandidaat-koper moet minstens 18 jaar zijn. 

 

Inkomensvoorwaarde 

Het netto-belastbaar inkomen op het laatst gekende aanslagbiljet voor de 

personenbelasting, moet voldoen aan volgende grenzen: 

 

- Uw inkomen mag in 2019 op de referentiedatum  niet lager zijn dan 9.546 euro. 

- Uw inkomen mag in 2019 niet hoger zijn dan: 

  

PERSOONLIJKE SITUATIE CLUSTER 1 EN 2 ANDERE 

Alleenstaande zonder persoon ten laste 39 962 euro 

 

38 146 euro 

 

Alleenstaande met handicap 

zonder persoon ten laste 
43 952 euro 41 955 euro 

Alle andere gevallen 59 936 euro 57 213 euro 

Per persoon ten laste te verhogen met   3 991 euro   3 809 euro 

 

Wat telt als uw inkomen? 

 

Uw inkomen is het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ op het laatst gekende aanslagbiljet 

voor de personenbelasting. 

 

Dit is ook :  

- Het niet-belastbare vervangingsinkomen 

- Het genoten leefloon 

- Het inkomen dat op basis van supranationale belastingsakkoorden niet aan de 

Belgische personenbelasting onderworpen is 

Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, wordt ook 

meegeteld. 

 

Dit geldt niet voor inkomsten van: 

▪ ongehuwde of niet-wettelijk samenwonende kinderen die tussen 18 en 24 jaar oud 

zijn en zonder onderbreking deel uitmaken van het gezin 
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▪ uw familieleden van de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, 

grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar 

oud zijn 

Volgende inkomsten worden voor de helft meegeteld: 

▪ de inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders ...) die niet als 

ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn 

 

Eigendomsvoorwaarde 

U kunt inschrijven, als u op de referentiedatum geen woning of bouwgrond geheel of 

gedeeltelijk  in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal heeft. Dit geldt ook 

voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor de sociale koopwoning of 

bouwgrond. U of uw gezinsleden mogen ook geen zaakvoerder, bestuurder of 

aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u of één van uw gezinsleden een 

woning of een bouwgrond hebben ingebracht. 

Uitzonderingen:  

Bij een relatiebreuk of een kosteloze verkrijging kan er wel worden ingeschreven en 

toegewezen.  Wel moet de kandidaat-koper (of zijn gezinslid) ervoor zorgen dat hij 

binnen een jaar na de aankoopakte aan de eigendomsvoorwaarde voldoet.  

 

Documenten nodig bij inschrijving  

 
▪ Identiteitskaart 

▪ Bij inschrijving dient u € 50,00 cash te betalen per gemeente en per register 

waarvoor u inschrijft.  

▪ Indien u nog geen volledig jaar tewerkgesteld bent, dient u ook de 3 laatste 

loonfiches en/of een attest van de boekhouder (indien u een zelfstandig activiteit 

uitoefent) met het gemiddeld inkomen over de laatste 6 maand, mee te brengen.  

 

 

Inschrijven  
 

Om in te schrijven op de wachtlijst dient u persoonlijk langs te komen. 
 

OOSTENDE 

 

Stuiverstraat 401 - 

Clarahoeve  
(tussen begraafplaats en 

kruispunt Zilverlaan) 
 

Enkel op afspraak:  

059/33 90 50 of via  

https://www.woonwel.be/contact. 
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Sociale leningen

 

WoonWel biedt de Vlaamse Woonlening aan als kredietbemiddelaar en verbonden 

agent van de VMSW.  
 

 

 

Wenst u informatie?  

 
Op de website van de VMSW kunt u alle informatie terugvinden. 
https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Lenen 
 

Wenst u liever langs te komen voor informatie?  Dat kan in ons kantoor Stuiverstraat 401 

8400 Oostende op afspraak.  U kunt telefonisch een afspraak vastleggen op het 

nummer: 059/33 90 50 of via https://www.woonwel.be/contact. 
 

 

Documenten nodig bij afspraak 
 

- Laatst ontvangen aanslagbiljet van alle gezinsleden (= belastingbrief met 

bijhorende afrekening) 

- Alle maandelijkse vaste inkomsten van alle ontleners (loonfiches, uitkeringen, …) 

- Het bedrag van eventuele lopende leningen of kredieten 
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Cvba WoonWel 

Stuiverstraat 401 

8400 Oostende 

 

Telefoon: 059/33.90.50 

Fax: 059/51.01.17 

 

www.woonwel.be 

info@woonwel.be 

 

Volg ons op facebook! 

 

 


