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INHOUD 

 
 

 
 
Voorwoord 

 
 
 Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? 
 
 
 Hoe schrijf ik me in? 
 
 
 Voor welke woning kan ik kiezen? 
 
 
 Hoe lang moet ik wachten?  
 
  
 Heb ik voorrang? 
 
 
 Hoe gebeurt een toewijzing? 
 
 
 Wanneer kan je kandidatuur geschrapt worden? 
 
 
 Contactgegevens   
 
 

 
 



 

VOORWOORD 

 

Elk jaar melden er zich veel kandidaten om een sociale huurwoning te krijgen.  
Ze worden ingeschreven maar ze weten niet altijd wat er allemaal bij komt kijken. 
 
Deze brochure maakt je wegwijs in de soms ingewikkelde wereld van wetgeving en reglementen. 



 

KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN SOCIALE HUURWONING? 

 
Bij elke inschrijving stellen we deze belangrijke vragen: 

1. Bent u geregistreerd in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister? 
2. Bent u ouder dan 18 jaar? 
3. Voldoet uw inkomen aan de criteria? 
4. Voldoet u aan de onroerende bezitsvoorwaarde? 

 
De voorwaarden gelden voor: 

• De persoon die zich opgeeft als toekomstig referentiehuurder; 

• De persoon die de sociale huurwoning mee gaat bewonen en met de toekomstige 
referentiehuurder gehuwd is, of die met hem wettelijk samenwoont, of die zijn feitelijke partner 
is. 

 
We bespreken op de volgende pagina’s deze vragen. 

Bent u geregistreerd in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister? 

• U bent ingeschreven in het bevolkingsregister. 

• U bent ingeschreven in het vreemdelingenregister.  

• U bent ingeschreven in het wachtregister? Wij kunnen u niet inschrijven.  
 
Welke papieren brengt uzelf of uw partner mee? 

• Breng een kopie van uw identiteitskaart mee. 

Bent u ouder dan 18 jaar?  

• U kunt zich alleen maar inschrijven als u ouder dan 18 jaar bent.  
 
Uitzondering: 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 jeugdrechter dit beslist heeft; 

• al zelfstandig begeleid woont; 

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



 

 

Is uw inkomen laag genoeg? 

Controleer of uw inkomen1 niet hoger is dan de bedragen in de tabel (geldig voor de inschrijvingen in 
2022): 
 

Alleenstaande persoon 
zonder personen ten 
laste 

Alleenstaande persoon met 
handicap zonder personen ten 
laste 

Anderen 
verhoogd met € 2.167 per 
persoon ten laste 

€ 25.850 € 28.015 € 38.773 

 
Woonpunt Schelde-Rupel kijkt naar het volledig jaarinkomen van u en uw partner, ontvangen in het 
jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet van u en uw partner betrekking heeft. Dit inkomen 
noemen wij uw referentie-inkomen. 

• Een te hoog inkomen? Als uw referentie-inkomen te hoog is, kunt u ons uw inkomen van de 
laatste 3 maanden bezorgen. Wij kijken dan naar uw huidig inkomen. 

• Meer dan 1 soort inkomen? Als u meer dan 1 soort inkomen had, dan brengt u de verschillende 
documenten mee. Zo weten wij wat uw volledig jaarinkomen is. 

• Co-ouderschap of bezoekrecht? Uw kinderen blijven minstens één nacht bij u overnachten? Kijk 
voor de bedragen naar de laatste kolom in de tabel hierboven. 

Welke papieren brengt u mee? 

 
 
 
 

 
1 Dit is het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijke belastbare inkomsten , het leefloon, de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met 
een handicap  en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling. 

Hoe was uw situatie in het jaar van 
uw laatst beschikbare aanslagbiljet? 

Welke papieren moet u meebrengen? 

U hebt in dat jaar gewerkt. 
Meest recente beschikbare aanslagbiljet belastingen inkomsten 
van dat jaar.  

U was dat jaar werkloos. 
Overzicht werkloosheidsuitkeringen in het jaar waarop het 
meest recente beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft. 

U kreeg een leefloon van het OCMW. 
Overzicht (attest) leefloon van het OCMW in het jaar waarop 
het meest recente beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft. 

U kreeg uitkeringen van het 
ziekenfonds of van het ministerie van 
sociale zaken. 

Overzicht van de betalingen van het ziekenfonds of ministerie 
van sociale zaken in het jaar waarop het meest recente 
beschikbare aanslagbiljet betrekking heeft. 

U was student. 
Attest van uw school van het schooljaar.  
Als u werkte als job- of werkstudent: meest recente beschikbare 
aanslagbiljet. 

U bent officieel mindervalide. 
Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of 
attest ziekenfonds. 

U bent in collectieve 
schuldbemiddeling, 
budgetbegeleiding of budgetbeheer? 

Een kopie van het vonnis 
Een kopie van de begeleidingsovereenkomst  
De bewijzen van uw schuldaflossingen van de laatste 6 
maanden. 



 

Heeft u geen eigendom in binnen- of buitenland? 

Dit betekent concreet dat u: 

− geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland volledig of gedeeltelijk in volle 
eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal mag hebben; 

− geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland mag hebben die u volledig of 
gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf; 

− geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland mag hebben of door een derde volledig 
of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaf; 

− geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent van een vennootschap,  waarin u een 
zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond 
inbracht.  

 
Uitzonderingen: wanneer mag ik wel eigendom bezitten? 
 

1. Wanneer u een woning of bouwgrond: 
o Gedeeltelijk in volle eigendom kosteloos heeft verworven 
o Een gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik kosteloos heeft verworven 
o Bezwaard met een gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal kosteloos heeft verworven 

dan kan u toch ingeschreven worden op voorwaarde dat u één jaar na toewijzing uw aandeel heeft 
vervreemd. Wij kunnen beslissen om deze termijn omwille van billijkheidsredenen te verlengen, als u 
hiervoor gegronde redenen heeft.   
 

2. Wanneer u een woning of bouwgrond  
o Volledig in volle eigendom 
o Volledig in vruchtgebruik 
o Met een volledig recht van erfpacht 
o Met een volledig recht van opstal 

heeft met uw (ex-)partner (dus ook wettelijke en feitelijke (ex-)partners) én deze persoon gaat de 
sociale woning niet mee bewonen, kan u toch ingeschreven worden.  
Ook hier zal u één jaar na de toewijzing deze woning of bouwgrond moeten vervreemd hebben. Wij 
kunnen beslissen om deze termijn omwille van billijkheidsredenen te verlengen, als u hiervoor gegronde 
redenen heeft.   
 

3. De onroerende bezitsvoorwaarde geldt ook niet wanneer: 
o uw woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten 

is (bv. een campingverblijf) 
o uw woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, maximaal twee maanden voor het 

inschrijvingsmoment onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard en u in deze woning 
woont  

o u een fysieke handicap heeft en de woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, niet is 
aangepast 

o u een fysieke handicap heeft en bent ingeschreven  voor een ADL-woning 
o u  het beheer over uw woning heeft verloren ten gevolge van een faillietverklaring 
o u het beheer over uw woning heeft verloren ten gevolge van een collectieve 

schuldenregeling 
Ook hier zal u één jaar na toewijzing deze woning moeten vervreemd hebben. Wij kunnen beslissen om 
deze termijn omwille van billijkheidsredenen te verlengen, als u hiervoor gegronde redenen heeft.   
 
 



 

Welke papieren brengt u mee? 

• Vul de Controle onroerende bezitsvoorwaarde: persoonlijke verklaring op erewoord in.  

• U vindt dit document bij het inschrijvingsformulier. 
 
 
 

HOE SCHRIJF IK ME IN? 

 
Een inschrijving gebeurt na afspraak in onze kantoren te Zwijndrecht of Schelle. 
 
De inschrijving gebeurt aan de hand van een inschrijvingsformulier. 
Dit formulier kan je via de website downloaden (www.woonpuntschelderupel.be).    

                      
Bij inschrijving vragen we je toestemming om jouw gegevens op te zoeken in de kruispuntbank. 
 

Als je dossier helemaal is nagekeken en voldoet aan alle voorwaarden, word je ingeschreven op de 
kandidatenlijst. 
Je krijgt dan een nummer die je goed moet bewaren. 
 
Elke wijziging in gezinssamenstelling of wijziging van adres moet je binnen de maand schriftelijk laten 
weten aan Woonpunt Schelde-Rupel. 

 

http://www.woonpuntschelderupel.be/
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VOOR WELKE WONING KAN IK KIEZEN? 

 
Je kan je inschrijven voor woningen die voldoen aan jouw gezinsgrootte. 
 
Opgelet: Hoe beperkter je keuze, hoe langer je moet wachten. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de sociale woningen/appartementen in Zwijndrecht en Burcht. 
 
P. Coplaan te Zwijndrecht:  

→  woningen met 2 slaapkamers 
 

 
 
 
Heidestraat/V.Heirweghstraat te Zwijndrecht:  

→  woningen met 1, 2 en 3 slaapkamers 
 

 
 
 



 

Wijk Nieuwland  (Korenbloemlaan, Driesheidelaan, Struikheidelaan, Vlasbloemlaan, Lijsterbeslaan, 
Bremboslaan, Boterbloemlaan, Kamillelaan) te Zwijndrecht:  

→ woningen met 2, 3 en 4 slaapkamers 

→  appartementen met 2 slaapkamers 

→  ADL-woningen met 2 en 3 slaapkamers 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

 



 

Dorp Oost 6 te Zwijndrecht:  

→ appartementen met 1 en 2 slaapkamers 

→ De gelijkvloerse appartementen worden verhuurd aan kandidaat-huurders met een blijvende 
 fysieke handicap of beperking aan de onderste ledematen. 
 

 
 
 
Suikerdijkstraat 1/Polderstraat 107-109 te Zwijndrecht:  

→ appartementen met 1 en 2 slaapkamers  
 

   
 
 
Houtmere te Zwijndrecht: 

→ woningen met 1 slaapkamer  

→ verhuring volgens Gemeentelijk Toewijzingsreglement: toewijzing aan de doelgroep “ouderen” 
 eerst voorrang aan personen vanaf 75 jaar, dan voorrang aan personen vanaf 70 jaar en dan 
 personen vanaf 65 jaar. 
 

 
 

 



 

Laarstraat 15 te Zwijndrecht:  

→ appartementen met 1  slaapkamer en 2 slaapkamers 

→ De gelijkvloerse appartementen worden verhuurd aan kandidaat-huurders met een blijvende 
 fysieke handicap of beperking aan de onderste ledematen. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statiestraat 69 te Zwijndrecht: 

→ appartementen met 1 slaapkamer 
 



 

Dorp West 77 te Zwijndrecht: 

→ appartementen met 1 slaapkamer 

 
 
 
Toekomstige projecten te Zwijndrecht: 
Laarkouter (schrijverswijk) 

→ volledig vervangingsbouwproject 
 

 

 
Antwerpsesteenweg 208 – 214 – 218 – 224 – 228 – 232 – 236 te Burcht:  

→ appartementen met 1 en 2 slaapkamers 
 
 

   
 



 

P. Leopoldstraat 9 – 11 – 13 te Burcht:  

→  appartementen met 1 en 2 slaapkamers 
 

 
 

 
Veldwijk (Veldstraat, Wilgenlaan) te Burcht: 

→ woningen met 1, 2 en 3 slaapkamers 

→  appartementen met 1 en 2 slaapkamers 

→ Sommige woningen in deze wijk worden verhuurd aan kandidaat-huurders met een blijvende 
 fysieke handicap of beperking aan de onderste ledematen. 
 

   
 

 



 

Kerkwijk – fase 1 (Seefhoeklaan 2 – 4 – 6 – 8) te Burcht: 

→ appartementen met 1 en 2 slaapkamers 
 

 
 
 
Kerkwijk – fase 2 (Kerkstraat 63 t.e.m. 81) te Burcht:  

→ appartementen met 1 en 2 slaapkamers 

→ De gelijkvloerse appartementen worden verhuurd aan kandidaat-huurders met een blijvende 
 fysieke handicap of beperking aan de onderste ledematen. 
 

 
 
 
Kerkwijk – fase 3 (Mouterij) te Burcht:  

→ appartementen met 1 en 2 slaapkamers 

→ woningen met 2 slaapkamers  
  

 



 

Kerkwijk – fase 4 (J. Tulpinckstraat 1-13) te Burcht:  

→ woningen met 2 slaapkamers 
 

 
 
 
Kerkwijk – fase 6 (Kerkstraat 53) te Burcht:  

→ appartementen met 1 en 2 slaapkamers 
 

 
 
 
Kerkwijk – fase 7 – (J. Tulpinckstraat 2) te Burcht: 

→ appartementen met 1 en 2 slaapkamers 
 

 
 



 

Heirbaan 169 te Burcht:  

→ appartementen met 1 en 2 slaapkamer 

→ studio  
 

   
 
 
P. Van Goethemstraat te Burcht:  

→ appartementen met 2 slaapkamers  

→ De gelijkvloerse appartementen worden verhuurd aan kandidaat-huurders met een blijvende 
 fysieke handicap of beperking aan de onderste ledematen. 
 

     
 
 
Toekomstige projecten te Burcht: 
Dorpstraat 112-118 

 → appartementen met 1 en 2 slaapkamers 
 

 

 

 



 

HOE LANG MOET IK WACHTEN? 

 
Er zijn veel mensen op zoek naar een sociale woning. Daarom zijn de wachttijden lang.  
 
De wachttijd: 
• wordt bepaald door de datum van inschrijving.  
• wordt bepaald door een voorrang die toegekend kan worden. 
• wordt bepaald door hoe uitgebreid uw woningkeuze is.  
• begint pas op datum van de dag dat uw inschrijvingsdossier volledig en aanvaard is.  
 
Deze chronologie is nooit definitief: ze kan wijzigen in positieve of negatieve zin en hangt af van 
verschillende factoren. 
 

HEB IK VOORRANG? 

 
Als wij een woning verhuren, kijken we voor wie de woning past (rationele bezetting) en volgen we de 
chronologische volgorde van de inschrijvingen. Dat wil zeggen: wie bovenaan de lijst staat, komt in 
principe als eerste aan de beurt. Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In verschillende situaties moeten 
we voorrang geven. De voorrangen zijn vastgelegd door de Vlaamse Overheid en door de gemeentes 
Zwijndrecht en Schelle. De reglementen over de voorrangsregels staan in het Kaderbesluit Sociale Huur 
en het Gemeentelijk Toewijzingsreglement van Zwijndrecht en Schelle. 
 
Als u zich op ons kantoor komt inschrijven, kunt u altijd bijkomende vragen stellen. Een medewerker zal 
u de toewijzingsvoorwaarden verder uitleggen. 
 
 
Hieronder vindt u de voorrangen, met de belangrijkste bovenaan: 

• Voor specifiek aangepaste appartementen krijgen mensen met een fysieke beperking of een van 
zijn gezinsleden voorrang op voorwaarde dat de beschikbare woning en de daarop gerichte 
investeringen specifiek aangepast zijn aan de huisvesting van personen met die fysieke handicap of 
beperking.  

• Wie ingeschreven is voor een sociale assistentiewoning krijgt voor deze woningen voorrang. 

• Personen met een fysieke handicap die in aanmerking komen voor een ADL-woning. U moet 
ingeschreven zijn bij Woonpunt Schelde-Rupel en bij Zewopa (Driesheidelaan 15 – 2070 
Zwijndrecht).  

• Huurders van Woonpunt Schelde-Rupel die met zo veel mensen in een woning wonen dat de 
Vlaamse normen voor woningbezetting overschreden zijn. 

• Huurders van Woonpunt Schelde-Rupel die moeten verhuizen omdat ze geen specifiek aangepaste 
woning voor personen met een handicap of beperking of een sociale assistentiewoning meer nodig 
hebben. 

• Persoon waarvan werd vastgesteld dat hij benadeeld werd: bij toewijzing van een woning aan een 
andere kandidaat-huurder of door een onterechte beslissing om de kandidaat-huurder te weigeren 
of wanneer er binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder geen 
nieuwe beslissing betekend werd.  

• De persoon die nog geen huurder is, maar die moet worden herhuisvest door de uitvoering van een 
sociaal woonproject of van het sociaal beheerrecht. 

• Huurders van Woonpunt Schelde-Rupel die willen verhuizen omdat de huidige huurwoning niet 
meer voldoet aan de rationele bezetting.  



 

• Kandidaat-huurders moeten bij inschrijving melden of er een gezinshereniging komt of niet. Als ze 
aan de beurt zijn en de gezinshereniging is nog niet gebeurd, krijgen ze een kleiner appartement. 

• De kandidaat-huurders die wonen in: 
a) Een woning die onbewoonbaar verklaard is volgens de Nieuwe Gemeentewet. 
b) Een woning die ongeschikt verklaard is volgens de Vlaamse Wooncode en die minstens drie 

gebreken van categorie II en III vertoont onder de hoofdrubrieken “Omhulsel” of 
“Binnenstructuur”. 

U krijgt officieel bericht dat uw woning onbewoonbaar of ongeschikt is op datum dat u daar uw 
hoofdverblijfplaats had. U moet op dat moment al minstens zes maanden in de woning wonen. U 
moet zich binnen de twee maanden als kandidaat-huurder in schrijven bij Woonpunt Schelde-Rupel. 
Deze voorrang voor hetzelfde adres geldt maar 1 keer. 
Let op! Als uw woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard wordt, heeft u niet automatisch 
voorrang voor een sociale woning. Het moet expliciet in het attest vermeld staan dat u voorrang 
heeft voor het bekomen van een sociale woning. Breng het document mee en Woonpunt Schelde-
Rupel zal bekijken of u in aanmerking komt.  

• De kandidaat-huurder die een ontvoogde minderjarige persoon is. 

• Personen die de voorbije 6 jaar minstens 3 jaar in de gemeente van de toe te wijzen woning 
hebben gewoond. 

 
In zeer uitzonderlijke situaties kan een kandidaat-huurder voorrang krijgen door omstandigheden van 
bijzondere sociale aard. U kunt een gesprek met een sociaal assistent vragen om uw situatie toe te 
lichten. 
 
 



 

HOE GEBEURT EEN TOEWIJZING? 
 

Wanneer wordt u uitgenodigd? 

• U krijgt een uitnodiging als u bovenaan de lijst van kandidaat-huurders staat en er een woning 
vrijkomt.  

• De uitnodiging gebeurt altijd per brief.  

• Bent u verhuisd nadat u zich heeft ingeschreven? Bezorg ons dan binnen de maand na uw verhuis 
uw nieuw adres.  

 
Kunt u een woning weigeren? 

• U kreeg een uitnodiging voor een geschikt aanbod? U kunt een woning 1x weigeren. Opgelet: als u 
een huurpremie geniet, kunt u deze verliezen.  

• U kreeg een 2de geschikt aanbod? Bij een 2de weigering schrappen wij u van de wachtlijst.  
 

Belangrijk: U moet uw weigering altijd grondig motiveren. Woonpunt Schelde-Rupel oordeelt via uw 
motivatie of uw beslissing als een weigering telt. U kunt Woonpunt Schelde-Rupel ook vragen om een 
tijdje geen aanbod te krijgen, als u hiervoor een goede reden heeft (bv. een langdurige 
ziekenhuisopname).   



 

WANNEER KAN JE KANDIDATUUR GESCHRAPT WORDEN? 
 

Je kandidatuur wordt geschrapt uit het inschrijvingsregister als: 
- je een woning toegewezen krijgt; 
- je bij de actualistie niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde of niet reageert; 
- je tweemaal niet reageert of tweemaal ongegrond weigert als Woonpunt Schelde-Rupel jou een    
  woning aanbiedt; 
- blijkt dat je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op het moment dat je een woning wordt   
  aangeboden; 
- je inschrijving gebeurde op basis van onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens; 
- je daar zelf schriftelijk om vraagt. 
 

 

CONTACTGEGEVENS 
 

Heb je nog vragen? 
 

Kantoor Zwijndrecht 
Struikheidelaan 2 te 2070 Zwijndrecht 
T: 03 253 07 00 
M: info@woonpuntschelderupel.be  
Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag – 9u-11.30u of na afspraak 
 
Kantoor Schelle 
Jef Van Hoofstraat 19bis te 2627 Schelle 
T: 03 887 70 79 
M: info@woonpuntschelderupel.be 
Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag – 9u-11.30u of na afspraak. 
                               
 
 
 
 
Tijdens de openingsuren kan u bij ons terecht voor: 
- het afhalen en binnenbrengen van documenten; 
- het maken van een afspraak met één van onze diensten; 
- …. 
 
Wij werken op afspraak voor volgende verrichtingen:   
- inschrijvingen als kandidaat-huurder;  
- het wijzigen van jouw dossier;  
- het ondertekenen van jouw contract;  
- …. 
 
 
We staan graag tot uw dienst. 
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