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Veelgestelde vragen  - vervolg

Wat is een OGM-nummer?

Dit is de gestructureerde mededeling die je gebruikt voor 
je overschrijving. Het is een combinatie van 3, 4 en 5 
cijfers gescheiden door een schuine streep, bijvoorbeeld 
000/0000/00000. Elke huurder krijgt van ons een per-
soonlijk OGM-nummer. 

 A Neem dit nummer op in je overschrijving. Zo komt 
jouw storting automatisch op de juiste plaats  
terecht en sluit je vergissingen uit.

Kan ik betalen via een doorlopende opdracht?

Ja, en we raden dit ook aan. Met een doorlopende op-
dracht geef je aan jouw bank de opdracht om maande-
lijks op een vaste dag (voor de 10de van de maand) het 
huurgeld aan ons te betalen. 

 A Bezorg deze gegevens aan je bank. Wijzigt of stopt 
jouw huur, dan breng je jouw bank hiervan op de 
hoogte. 

Wat moet ik doen bij betalingsmoeilijkheden?

We zoeken samen naar een oplossing. Lukt het niet om 
op korte termijn te betalen, dan starten we een afbeta-
lingsplan op. Hiermee kan je de betaling van achterstal-
lige huurgelden maandelijks spreiden. We kunnen je ook 
doorverwijzen naar het OCMW voor begeleiding.

 A Neem contact op met onze sociale dienst via  
052 - 470 471 of sociaal@dezonnigewoonst.be.

Wat is de vermindering op onroerende voorheffing?

Wij betalen jaarlijks een belasting op onze wonin-
gen. Afhankelijk van de gezinssituatie van onze 
huurder (kinderbijslaggerechtigden en personen 
met een handicap) krijgen we soms een vermin-
dering 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 
huurwaarborg. Deze waarborg staat op 
een geblokkeerde rekening bij de  
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen en brengt interesten op. 

 A Vraag elk jaar vanaf april de 
stand van jouw rekening op via 
sociaal@dezonnigewoonst.be, 
052 - 470 471 of aan het loket 
(di-za van 9.00 tot 12.00u).
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MAANDELIJKS
HUURGELD

Je maandelijkse huurgeld bestaat uit 2 of 3 onderdelen: Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik recht op korting?

• Een gezinslid is erkend als mindervalide (66%,  
min. 9 punten of verhoogde kinderbijslag). 

 A Bezorg ons een wettelijk attest.
• 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.  
Je kan dit document bij ons ophalen.

• Je hebt inwonende kinderen ten laste. 
 A Vanaf 18 jaar bezorg je ons jaarlijks een bewijs. 
Wij sturen hiervoor elk najaar een brief.

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 na 1 januari 

2016. 
• Bij een inkomstendaling van minstens 20 % op 

basis van het gemiddelde van drie opeenvolgende 
maanden t.o.v. het referentiejaar 2016. We passen 
de huurprijs aan vanaf de vierde maand.

• Bij het overlijden of vertrek van een bewoner van 
wie we het inkomen mee in rekening  
brachten bij jouw huidige huurprijsberekening.

• Bij een extra bewoner met een inkomen dat we in 
jouw huurprijsberekening moeten opnemen.

Huurgeld woning

We berekenen de huurprijs en sociale korting volgens het sociaal huurbesluit. Dit is op basis van:
• je inkomen van drie jaar geleden;
• je gezinssituatie (we verzamelen zelf jouw inkomens- en gezinsgegevens);
• de waarde van de woning (deze ligt vast).
Meer info vind je op onze website of op www.vmsw.be. Op vraag kan je een papieren exemplaar krijgen.

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

Je betaalt een vaste huurprijs voor een garage, auto- 
staanplaats of carport.

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



 
 
 
 
 

 
 
WAT VERANDERT ER VANAF 1 JANUARI 2019? 
 

Jouw inkomen bepaalt grotendeels jouw huurprijs. We 
kijken nu naar jouw inkomen van 2016 en indexeren dit 
met de gezondheidsindex. Dan delen we jouw 
geïndexeerde inkomen door 55.  
 
Vanaf 2019 verandert dit. Dan kijken we ook naar de 
inkomensgrenzen om jouw huurprijs te berekenen. 
 
De inkomensgrenzen voor 2019 zijn: 
• alleenstaande: 24.852 euro 
• alleenstaande met een handicap: 26.934 euro 
• anderen: 37.276 euro. Per persoon ten laste tel je er 

2.084 euro bij. Een persoon ten laste is een kind of 
een persoon met een handicap. 

 
 
VERDIEN JE MINDER DAN DE INKOMENSGRENS? 
 

Dan verandert er niets. We delen jouw geïndexeerde 
inkomen nog steeds door 55. 
 
 
VERDIEN JE MEER DAN DE INKOMENSGRENS? 
 

Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 of 
52. Dat gaat zo: 
 
• 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. 



 
 
 
WAT VERANDERT NIET? 
 
Jouw inkomen bepaalt niet alleen jouw huurprijs. Soms 
heb je ook recht op een gezinskorting of een 
patrimoniumkorting. Die 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. 
 
 
 
EEN VOORBEELD 
 
Je bent een alleenstaande zonder kinderen. De 
inkomensgrens is 24.852 euro. 
 
• Verdiende je 24.852 euro of minder? Dan blijven we 

jouw inkomen delen door 55. Nadien trekken we alle 
kortingen waar je recht op hebt, af. We kijken ook na 
of je niet minder dan de minimum huurprijs of niet 
meer dan de basishuurprijs betaalt. 
 

• Verdiende je 27.000 euro? Dan is dit 108,64% van de 
inkomensgrens. We delen jouw inkomen door 54. 
Nadien trekken we alle kortingen af waar je recht op 
hebt. We kijken ook na of je niet meer dan de 
basishuurprijs betaalt. 
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