TOEWIJZING

HOE GEBEURT DE TOEWIJZING?
Wij wijzen toe via ons computersysteem dat rekening
houdt met de toewijzingsregels(*).
Dit zijn de belangrijkste:
1. Wie komt in aanmerking voor de vrijgekomen
woning: we kijken naar de gezinssamenstelling en
naar de keuzes die de kandidaat heeft gemaakt;

SOCIAAL HUREN
HOE EN WAT ?

Meer informatie vindt u op www.onsdak.be
Ons Dak past de wet (*) voor toewijzing van een woning heel correct
toe.
Niemand krijgt een woning vóór zijn beurt, wie hij ook is of wie hij ook
kent.
Iedereen wordt door Ons Dak op dezelfde wijze behandeld, daar staan
wij garant voor.
Correcte service in woonkwaliteit.
* Kaderbesluit Sociale Huur van 12.10.2007

2. Waar woont de kandidaat: kandidaten die
de laatste 6 jaar 3 jaar in de gemeente wonen
waar de toe te wijzen woning vrijkomt, genieten
voorrang;
3. Inschrijvingsdatum: kandidaten die het langste
wachten, komen eerst aan de beurt;
4. Bijkomende voorrang:
- huurders van Ons Dak die te groot of te klein
		wonen;
- bewoners van een ongezonde, ongeschikte of 		
onbewoonbaar verklaarde woning;
- bewoners van pand dat niet bestemd is voor 		
wonen;
- woning in onteigeningsplan;

Indien u aan de beurt komt en de aangeboden woning
weigert of niet reageert, is dit uw eerste weigering. Als
u een tweede keer weigert of niet reageert, wordt u als
kandidaat geschrapt.
DE WONING WORDT MIJ TOEGEWEZEN,
WAT NU?
Wij controleren of u nog voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. U krijgt per brief alle informatie
(contract, huurprijsberekening, datum verhuring, ...).

Aarzel niet om ons te contacteren
Kim DRIESSEN - Melissa CELIS
medewerkers huuradministratie
Maastrichtersteenweg 31, 3680 MAASEIK
089 518402
kim.driessen@onsdak.be
melissa.celis@onsdak.be
Openingsuren:
Maandag, woensdag en vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
Maandag: 16.00 -17.00 uur

www.onsdak.be
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MAG IK EEN WONINGAANBOD WEIGEREN?

HOE VRAAG IK EEN SOCIALE HUURWONING AAN?
Om huurder te kunnen worden van een sociale woning moet
u zich kandidaat stellen.
Men gaat na of uw situatie voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden. Daarna wordt u ingeschreven op de wachtlijst.

INSCHRIJVEN

WAT MOET IK DOEN OM MIJ IN TE SCHRIJVEN?
U bezorgt ons het ingevulde inschrijvingsformulier (dit vindt u bij
Ons Dak of via www.onsdak.be) en indien van toepassing:
- een bewijs van bezoekrecht van de kinderen (vonnis,
minnelijke regeling, ...);

KOM IK IN AANMERKING VOOR EEN
SOCIALE HUURWONING?
U moet voldoen aan de volgende inschrijvingsvoorwaarden:
- meerderjarig zijn, ontvoogd minderjarige of minderjarige
die begeleid zelfstandig woont of gaat wonen;
- voldoen aan de inkomensvoorwaarde:
De kandidaat beschikt, samen met zijn gezinsleden in
2016 over een inkomen dat lager ligt dan:
		 1° 24.432,55 euro (geïndexeerd 24.852 euro) voor een
alleenstaande zonder personen ten laste;
		 2° 26.110,81 euro ( geïndexeerd 26.934 euro) voor
een alleenstaande gehandicapte;
		 3° 36.136,72 euro (geïndexeerd 37.276 euro), 		
verhoogd met 2.084 euro per persoon ten laste voor
anderen of kinderen in co-ouderschap.
Had de kandidaat-huurder geen inkomen tijdens het
derde jaar dat aan de inschrijving voorafgaat, dan wordt
het inkomen genomen van het eerstvolgende jaar waarin
wel een inkomen genoten werd. Indien het inkomen van
het referentiejaar te hoog was, maar de kandidaat kan
aantonen dat zijn huidig inkomen beneden het maximum
gedaald is, kan hij ingeschreven worden;
- voldoen aan de eigendomsvoorwaarde:
De kandidaat heeft, samen met zijn gezinsleden, geen
woning of geen perceel dat bestemd is voor woningbouw
volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in
binnen- of buitenland.
Uitzondering: zie www.onsdak.be inschrijvingsvoorwaarden
- voldoen aan de taal- en/of inburgeringsbereidheid: ofwel
door bewijzen voor te leggen, ofwel door bereid te zijn
Nederlands te leren;
- ingeschreven zijn in het Belgisch bevolkings- of
vreemdelingenregister.

- een bewijs dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is.

Opmerking:
Echtgenoten die gaan scheiden worden niet als gezinsleden
beschouwd wat betreft inkomen en eigendom als ze kunnen
aantonen dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Bij toewijzing
wordt bij wet vereist dat de echtscheidingsprocedure ingeleid is.

Daarna krijgen kandidaten in het werkgebied voorrang.

VOOR WELKE WONINGEN KOM IK IN
AANMERKING?
Uw gezinssituatie bepaalt hoeveel
slaapkamers u kan krijgen. Uw
leeftijd en fysieke toestand bepalen
of u in aanmerking komt voor
een aangepaste ouderen- of
gehandicaptenwoning.
WELKE WONINGEN KAN IK
KIEZEN?
Als kandidaat-huurder kan u het
typewoning, de ligging en de maximale
huurprijs kiezen. Het aantal woningen
waarvoor u kiest moet voldoende groot zijn. Hoe groter

KAN IK NA DE INSCHRIJVING MIJN KEUZES NOG
WIJZIGEN?
In ieder oneven jaar worden de kandidaten gevraagd
of zij nog geïnteresseerd zijn, of zij nog voldoen aan de
voorwaarden en of hun situatie nog dezelfde is als bij de
inschrijving. Dit noemt men ‘actualisatie’.
U kan uw keuzes wijzigen op:
- het actualisatiemoment dat om de twee jaar plaatsvindt;
- een wijziging in de gezinssamenstelling die tot gevolg
heeft dat de kandidaat-huurder een ander type
woning nodig heeft;
een wijziging van de situatie die een
invloed heeft op de toepassing van de
voorrang regels.
Voorbeeld: u verhuisd naar
een andere gemeente.
WAT MOET IK DOEN ALS
MIJN ADRES OF MIJN
GEZINSSAMENSTELLING
VERANDERT?
Een kandidaat-huurder moet elke
verandering (adres, gezinssamenstelling)
binnen de dertig dagen doorgeven.

uw keuzes, hoe sneller u aan de beurt komt.

KAN ONS DAK MIJ SCHRAPPEN VAN DE
WACHTLIJST?

HOE LANG MOET IK WACHTEN?

Uw aanvraag en inschrijving als kandidaat-huurder
moet in de volgende gevallen worden geschrapt:

Wanneer u ingeschreven bent, kan u enkel afwachten tot u een
woning krijgt aangeboden.
De wachtperiode kan sterk variëren naargelang het aanbod
in de gemeente en het aantal kandidaat-huurders die op de
wachtlijst staan. Daarnaast wordt voorrang gegeven aan
kandidaten die de laatste 6 jaar, minstens 3 jaar, wonen of
gewoond hebben in de gemeente waar ze willen wonen.

Let op! Hoe meer eisen u stelt bij uw keuze, hoe langer de
wachttijd.

- als u een sociale woning, die u werd aangeboden hebt
aanvaard;
- als bij het aanbod van een woning blijkt dat u niet meer
voldoet aan de toewijzingsvoorwaarden;
- indien u onterecht werd ingeschreven door het afleggen
van valse verklaringen;
- als u dit zelf wenst;
- wanneer u tweemaal weigert of niet reageert op een
toewijzingsbrief, en het aanbod beantwoordt aan uw
keuze qua ligging, type en maximale huurprijs;
- bij actualisatie: u reageert niet op onze brieven of u
voldoet niet meer aan de voorwaarden.

