
   
 

                                            Huren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) 

 
 

 Intergemeentelijke samenwerking ‘Woonbeleid Zennevallei’  
A. Demaeghtlaan 30 – 1500 Halle (Sociaal Huis)    02/361 16 16 

Pastorijstraat 21 -1600 Sint-Pieters-Leeuw  (Gemeentehuis)   02/371 22 68 
 

 

 

Wat? 

 

De sociale verhuurkantoren zijn ontstaan uit de bekommernis om 

kwetsbare bewoners te steunen opdat zij ook gebruik kunnen maken 
van hun recht op wonen. Vele van deze mensen huren op de gewone 
woningmarkt. De SVK's trachten de kwaliteit van het wonen van deze 
groep te verbeteren en te bewaken door zelf woningen op de private 
huurmarkt te huren om deze onder te verhuren. 

 
Net als bij de huisvestingsmaatschappijen hebben de sociaal 

verhuurkantoren meer kandidaat-huurders dan woningen. Daarom 
werken ook de SVK’s met een wachtlijst. 
Maar anders dan bij de sociale huisvestingsmaatschappijen is het bij 
de SVK’s niet zo zeer de inschrijvingsdatum die telt. SVK’s werken 
met een puntensysteem waar voorrang gegeven wordt aan degene 
die weinig middelen heeft en de woning het meest dringend nodig 
heeft. 

 
Voorwaarden? Bij een sociaal verhuurkantoor wordt er gewerkt met dezelfde     

inschrijvingsvoorwaarden als bij de sociale 
huisvestingsmaatschappijen: 

- Meerderjarig zijn. 

- Inkomensvoorwaarden. 

- Eigendomsvoorwaarden. 

- Taalbereidheid en inburgeringsbereidheid. 

- Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister/vreemdelingenregister. 

 
Voor een inschrijving dient u volgende documenten mee te nemen: 

- ID van alle bewoners +12jaar. Het nationale nummer van jongere 
kinderen neem je ook mee. 

- Aanslagbiljet van het inkomen van drie jaar geleden van alle 
meerderjarige kandidaat-huurders. 

- Bewijs van inkomsten van de laatste 3 of 6 maanden van alle 
kandidaat-huurders (voor de kinderen geldt dit voor de +25 jarigen). 

- Attest gezinssamenstelling en historiek van adressen. 

- Bewijs van de Nederlandse taalbereidheid en indien van toepassing 
ook een bewijs van inburgering. 

- Bewijs van woonnood: bv. huurcontract, opzegbrief eigenaar, 
technisch verslag ongeschikte/onbewoonbare woning, attest 
crisisopvang, …. 

- Optioneel: andere relevante documenten zoals sociaal verslag OCMW, 
attest schuldenregeling, attest echtscheiding, attest zwangerschap, 
enz. 



   
 

                                            Huren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) 

 
 

 Intergemeentelijke samenwerking ‘Woonbeleid Zennevallei’  
A. Demaeghtlaan 30 – 1500 Halle (Sociaal Huis)    02/361 16 16 

Pastorijstraat 21 -1600 Sint-Pieters-Leeuw  (Gemeentehuis)   02/371 22 68 
 

 
 

Waar? Op het grondgebied van Halle en Sint-Pieters-Leeuw zijn er twee 
sociaal verhuurkantoren actief: SVK Zuidkant en SVK Webra. 

 

SVK ZUIDKANT 

 

A. Demaeghtlaan 30 
1500 Halle 

 
 02/361 16 16 

www.svkzuidkant.be 
 

Werkingsgebied : Halle, Pepingen, 
Sint-Pieters-Leeuw en Gooik 

 
Openingsuren: 

       Dinsdag            14u-16u 
       Donderdag       9u-12u 
 

Inschrijvingen gaan door op 
donderdagvoormiddag  

of na afspraak 
 
 
 

SVK WEBRA 

 

Brusselsesteenweg 191 
1730 Asse 

 
02/451 24 90 
www.webra.be 

 
Werkingsgebied: Sint-Pieters-Leeuw, 
Halle, Affligem, Asse, Beersel, 
Bertem, Bever, Dilbeek, Drogenbos, 
Galmaarden, Gooik, Grimbergen,  
Herne, Hoeilaart, Huldenberg, 
Kampenhout, Kapelle-op-den-bos, 
Kortenberg, Kraainem, Lennik, 
Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, 
Machelen, Meise, Merchtem, 
Opwijk, Overijse, Pepingen, 
Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, 
Steenokkerzeel, Ternat, Tervuren, 
Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-
Oppem, Zaventem en Zemst 
 

Openingsuren: 
Onthaal 

Maandag, woensdag en  vrijdag 
tussen 8u30-11u30. 

 
Telefonisch bereikbaar van maandag 
tot woensdag tussen 8u en 16.15u en 

op vrijdag van 8u tot 15.30u. 
Donderdag gesloten.  

 

 

Meer info? 

 

Voor meer informatie of hulp bij de inschrijving kan je terecht bij de 
Woonwinkel Zennevallei.  

 

 

 

 

http://www.svkzuidkant.be/
http://www.webra.be/

