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Hoe moet ik mijn huur betalen?

De maandelijkse huur dient tussen de 1ste en 10de van 
elke maand te worden betaald.
Je kan zelf je huurprijs overschrijven of een doorlopende 
betalingsopdracht geven aan je bank. Maak daarbij zeker 
gebruik van de gestructureerde mededeling.

Nieuw!  
Voortaan kan je je huur betalen via een domiciliëring. 

Wat is een domiciliëring?

Een domiciliëring is een overeenkomst tussen jou en 
De Zonnige Woonst. Met deze overeenkomst geef je aan 
De Zonnige Woonst de toestemming om maandelijks 
automatisch het bedrag van je huurprijs te innen. 
Wij regelen dit met je bank. Je hoeft zelf niets te doen.

Wat is het verschil met een doorlopende opdracht? 

Bij een doorlopende opdracht geef je zelf de opdracht 
aan je bank om maandelijks je huurprijs te betalen. 
Dit betekent dat als je huurprijs verandert, je zelf je bank 
op de hoogte moet brengen van het nieuwe te betalen 
bedrag.

Wat is mijn gestructureerde mededeling?

Een overschrijving met gestructureerde mededeling of 
OGM is een combinatie van drie groepen van drie, vier en 
vijf cijfers gescheiden door een schuine streep bijvoor-
beeld 000/0000/00000.

Elke huurder krijgt van ons een persoonlijk OGM- 
nummer. Neem dit nummer zeker op in je overschrijving 
of doorlopende opdracht.

Wat moet ik doen bij betalingsmoeilijkheden?

Neem zelf contact met ons op. Dit kan via mail  
(sociaal@dezonnigewoonst.be) of bel voor een  
afspraak met een medewerker van de sociale dienst op 
052-470 471.
We zoeken samen naar een oplossing. 

Wat is de vermindering op onroerende voorheffing?

Wij betalen jaarlijks een belasting op onze woningen. 
Afhankelijk van de gezinssituatie van onze huurder 
(kinderbijslaggerechtigden en personen met een  
handicap) krijgen we soms een vermindering of  
korting. In een aantal gevallen is deze korting voor 
de huurder. We maken hiervan jaarlijks een 
berekening. 

 A Wie een bedrag terugkrijgt, ontvangt een 
brief.

Hoeveel staat er op de rekening van mijn  
huurwaarborg?

Bij de start van de huur betaal je een huur-
waarborg. Deze waarborg staat op een 
geblokkeerde rekening bij de  
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
en brengt interesten op. 

 A Je kan vanaf april de stand van 
jouw rekening opvragen via  
sociaal@dezonnigewoonst.be of 
052-470 471.

Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik recht op gezinskorting?

• Een gezinslid is erkend als mindervalide (66%, min. 
9 punten, 1/3de minder verdienvermogen) of krijgt 
verhoogde kinderbijslag.

 A Bezorg ons een wettelijk attest

• Je hebt inwonende kinderen ten laste.

 A Vanaf 18 jaar bezorg je ons jaarlijks een bewijs. 
We sturen hiervoor elk najaar een brief.

• Bij co-ouderschap of bij bezoekrecht voor kinderen 
die niet bij jou gedomicilieerd zijn.

 A Bezorg ons een verklaring op eer, ondertekend 
door beide ouders. Dit geeft recht op een halve 
gezinskorting.

Kan mijn huurprijs in de loop van het jaar worden  
herzien?

Ja, bezorg ons de bewijsstukken als je je in één van 
volgende situaties bevindt:

• Bij pensionering van een gezinslid.
• Als je inkomen na drie opeenvolgende maanden 

gemiddeld 20% lager is dan het inkomen waarmee 
de huurprijs werd berekend.

 A De huurprijs verandert vanaf de maand die volgt 
op de maand waarin je de stukken bezorgde en 
geldt slechts tijdelijk.

• Bij overlijden of vertrek van een gezinslid.
• Bij een extra bijwoner.
• Er is een recenter aanslagjaar beschikbaar dan er 

gebruikt werd bij de huidige berekening.

Meld ons een nieuwe bewoner 
binnen de maand.
Als je dit niet doet, kan dit ernstige 
gevolgen hebben.
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MAANDELIJKS
HUURGELD

Je maandelijkse huurgeld bestaat uit 2 of 3 onderdelen:

Huurgeld woning

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs. Wij of jij kunnen daar niet van afwijken. We berekenen de huurprijs aan de hand van:
• je inkomen;
• je gezinssituatie;
• de waarde van de woning.
Meer info vind je op onze website of op www.vmsw.be. 

Huurlasten woning

Als huurder betaal je elke maand een vast bedrag voor  
taken of bijdragen die De Zonnige Woonst voor haar  
rekening neemt. Bijvoorbeeld: 
• tweejaarlijks onderhoud van de verwarmingsinstallatie;
• het poetsen van de gemeenschappelijke delen in een 

appartementsgebouw;
• de premie afstand van verhaal in de brandverzekering.

We schatten de huurlasten zo goed mogelijk in aan de hand 
van vorig jaar. Op basis van de facturen ontvang je van ons 
jaarlijks een afrekening. Als je te veel of te weinig betaalde, 
krijg je van ons een brief.

Huurgeld aparte garage of carport

De huurprijs voor een garage, autostaanplaats of carport 
wordt jaarlijks vastgelegd.

Het inkomen

Jouw inkomen bepaalt grotendeels jouw huurprijs. 

Er wordt rekening gehouden met het inkomen van jou 
en jouw gezinsleden, met uitzondering van de kinder-
bijslaggerechtigde kinderen. Voor jouw familileden tot 
de derde graad met een ernstige handicap wordt op het 
inkomen van die persoon een vrijstelling van inkomen 
toegepast tot 12.297,78 euro. 

Het inkomen is de som van
• het gezamenlijk belastbaar inkomen
• het afzonderlijk belastbare inkomen
• het leefloon
• de inkomensvervangende tegemoetkomingen aan 

personen met een handicap
• het van belasting vrijgestelde beroepsinkomen uit 

buitenland of verworven bij Europese of inter- 
nationale instellingen.  
Deze moet je verplicht zelf aan ons melden.

De berekening maakt gebruik van het inkomen van het 
meest recente jaar waarvoor een aanslagbiljet  
beschikbaar is. 

Verdien je meer dan de vastgelegde inkomensgrens, 
dan betaal je een solidariteitsbijdrage.

De inkomensgrenzen voor 2023 zijn:
• Alleenstaande: 28.105 euro;
• Alleenstaande met handicap: 30.460 euro;
• Anderen: 42.156 euro voor een gezin, verhoogd met 

2.356 euro per persoon ten laste. Een persoon ten 
laste is een kind of een persoon met een handicap. 

Verdien je minder dan de inkomensgrens? 
Dan delen we jouw jaarinkomen door 55. 

Verdien je meer dan de inkomensgrens?
• jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens maar 

lager dan 125%: we delen door 54.
• jouw inkomen is minstens 125% maar lager dan 

150% van de inkomensgrens: we delen door 53.
• jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of 

hoger: we delen door 52.

Huurmarktwaarden
Wat is een huurmarktwaarde?
Dit is de huurprijs die je zou betalen op de privé-markt 
voor de woning.

De marktwaarde wordt bepaald aan de hand van het 
schattingsmodel van het agentschap  
Wonen-Vlaanderen.
De huurmarktwaarde komt overeen met de basis- 
huurprijs en maximale huurprijs (excl. de huurlasten) 
van jouw woning. 
Op dit bedrag worden de sociale kortingen toegekend 
waar jij op basis van jouw (gezins)situatie recht op 
hebt.  
Je kan nooit meer dan de basishuur betalen. 

Energiecorrectie
Als wij geïnvesteerd hebben om jouw woning energie-
zuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik 
je minder energie voor verwarming en warm water en 
bespaar je geld.

Om deze investering terug te winnen, rekenen we een 
maandelijkse toeslag aan op je huurprijs. Dit heet de 
energiecorrectie.

De grootte van deze toeslag hangt af van hoeveel ener-
gie je minder verbruikt en wordt berekend volgens de 
regels die de Vlaamse Regering vastlegde. De toeslag is 
een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat 
je bespaart op je energiefactuur.


