
De inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden kandidaat-huurder  

Vanaf 1 januari 2020 moet de toekomstig referentiehuurder en de persoon die de sociale 
huurwoning mee gaat bewonen (echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of feitelijk 
samenwonende partner) voldoen aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden. 

 

VOORWAARDEN  

Leeftijdsvoorwaarde  

U kunt alleen inschrijven als u 18 jaar of ouder bent. 
 
Bent u jonger dan 18 jaar? Dan kunt u zich alleen inschrijven, als u: 

• ontvoogd bent. U heeft wettelijk geen ouders of familieleden die voor u zorgen. Dit 
kan doordat u al gehuwd bent of doordat de familierechtbank dit beslist heeft. 

• al zelfstandig begeleid woont. 

• zelfstandig wilt wonen en een erkende dienst u hierin begeleidt. 

U kunt niet inschrijven, als u 18 jaar of ouder bent en de rechter uw minderjarigheid 
verlengde. 

Inkomensvoorwaarde  

Vanaf 1 januari 2020 telt het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn partner 
(gehuwde of feitelijke) of wettelijke samenwoner op voorwaarde dat deze de woning mee 
gaat bewonen. Het inkomen van andere gezinsleden telt niet mee. 

Het inkomen is de som van: 

• het gezamenlijk belastbaar inkomen en afzonderlijk belastbare inkomsten,  

• leefloon,  

• inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met handicap  

• de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit buitenland of verworven bij 
Europese of internationale instelling. 

Er wordt gekeken naar het meest recente aanslagbiljet. Indien er geen aanslagbiljet 
voorhanden is of als de som referentie-inkomen gelijk is aan “0” of als de inkomensgrens 
overschreden is, dan wordt gekeken naar het huidig inkomen. 

De inkomensvoorwaarden zijn: 

• 25.317,00 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste 

• 27.438,00 euro voor een alleenstaande gehandicapte 

• 37.974,00 euro voor gezinnen, te verhogen met 2.123,00 euro per persoon ten laste 

 



Eigendomsvoorwaarde  

U kunt inschrijven: 

• als de gedeeltelijke eigendom komt uit een kosteloze verwerving: 
o gedeeltelijke volle eigendom; 
o gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik; 
o bezwaard met gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal. 

 

• als de eigendom samen is met de (ex-)partner – dus ook voor wettelijke en feitelijke 
(ex-)partners op voorwaarde dat de (ex-)partner de woning niet mee gaat bewonen: 

o volledige volle eigendom; 
o volledig vruchtgebruik; 
o volledig recht van erfpacht; 
o volledig recht van opstal. 

 

• Bij ongeschikt- en onbewoonbaar verklaarde woning in eigendom die op bewoonde. 
 

• In geval van verlies van beheer van de eigendom ten gevolge een faillietverklaring met 
toepassing van artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997. 

Verblijfsvoorwaarde  

U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 

 

 


