
 

 

 

 

 

 
 

Nieuwe huurprijsberekening vanaf 1 januari 2020 

 

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

 

Wat verandert er op 1 januari 2020? 

Er zijn drie elementen die wijzigen: 

1. De manier om jouw inkomen vast te leggen 

2. De marktwaarde van jouw woning bepalen we met een nieuw schattingsmodel 

3. Voor een energiezuinige woning betaal je een energietoeslag 

 

Bepalen van het inkomen 

Vanaf 1 januari 2020 moeten we rekening houden met het inkomen van de huurders 

en alle meerderjarige gezinsleden. Enkel het inkomen van meerderjarige kinderen 

die nog kinderbijslag genieten, worden niet meegeteld. 

Daarnaast moeten we vanaf 1 januari 2020 kijken 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, wordt gekeken naar jullie 

huidige inkomsten. 

 

Sociale huurschatter 

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 deze waarde aan de hand van een 

schattingsmodel, de sociale huurschatter van de Vlaamse Overheid. Om de waarde 

te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal 

slaapkamers, het bouwjaar, enz.  

Deze marktwaarde vormt tevens de basis voor de berekening van de 

patrimoniumkorting en minimum huurprijs en is tevens gelijk aan de maximum 

huurprijs. 

 

Energiecorrectie 

Als jij een energiezuinige en milieuvriendelijke woning huurt, dan verbruik je minder 

energie en bespaar je op het gebruik van verwarming en warm water. Vanaf 1 

januari 2020 zal je hiervoor een toeslag moeten betalen. Deze toeslag heet de 

energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals 

bijvoorbeeld een goede isolatie, een zuinige verwarmingsketel, enz. De grootte van 

deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door de 

energetische investering en wordt berekend volgens de regels die de Vlaamse 

Regering vastlegde. Om de energiebesparing om te zetten in euro’s, wordt gebruik 

gemaakt van het voordelige sociaal tarief. 

Omdat voor deze berekening nog niet alle gegevens beschikbaar zijn, zal voor 2020 

met voorschotten worden gewerkt, die dan later worden afgerekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wat verandert er niet? 

 

De wetgever voorziet sinds 1/9/2019 dat huurders van een woning met een nieuwe of 

bestaande fotovoltaïsche installatie en die een terugdraaiende teller voor elektriciteit 

bezitten, een extra vergoeding dienen te betalen, de zgn. vergoeding voor PV-

installaties.  Deze vergoeding is een maandelijkse vooruitbetaling en zal jaarlijks 

worden afgerekend.  Deze wijziging loopt door in 2020. 

 

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. Deze kortingen blijven bestaan.  

 

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

marktwaarde (basishuurprijs) van de woning. Dit verandert niet. 

 

Als je huidig gezinsinkomen minstens 20% lager is dan het referentie-inkomen of je 

gaat met pensioen, dan kan de huurprijs (onder bepaalde voorwaarden) herzien 

worden. Dat verandert niet. In dat geval moet je je huidig gezinsinkomen bezorgen 

(loonfiches, werkloosheid, ziekte-uitkering,  vervangingsinkomen voor personen met 

een handicap, …). 

 

 

Heb je nog vragen over deze veranderingen? 

 

Weet dat WoonWel uw huurprijs nu nog niet kent. We doen ons best om deze te 

bezorgen voor het einde van deze maand.  Heeft u nog een andere vraag hierover?  

Dan kan u zich richten tot de Dienst verhuur, 059/255.680 bij de medewerkers 

Nathalie DUPONT en Nathalie VOLCKE. 

 

 


