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Wat? 

 

Een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) verhuurt sociale 

woningen. Het aanbod varieert van studio´s en appartementen 

tot woningen van één tot vijf slaapkamers. Indien u aan bepaalde 

voorwaarden voldoet, kunt ook u zich kandidaat stellen voor een 

sociale huurwoning. 

 

Voorwaarden? Om zich te kunnen inschrijven in het inschrijfregister van de  

sociale huisvestingsmaatschappij dient men te voldoen aan een 

aantal voorwaarden.  

 

Meerderjarig zijn (uitzonderingen mogelijk) 

Inkomensvoorwaarde 

De bovengrenzen voor het netto-belastbaar inkomen 

(geïndexeerde bedragen 2019) zijn: 

 24.852 euro als u een alleenstaande bent zonder personen 

ten laste; 

 26.934 euro als u een  alleenstaande met een handicap 

bent; 

 37.276 euro, vermeerderd met 2084 euro per persoon ten 

laste, in andere gevallen. 

(voor aanvragen in 2019 geldt het inkomen van 2016 die u 

terugvindt op het aanslagbiljet inkomensjaar2016/aanslagjaar 

2017)  

Eigendomsvoorwaarde 

U kunt inschrijven, als u geen woning of bouwgrond volledig of 

gedeeltelijk in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik hebt. Dit 

gaat ook over een woning of bouwgrond in het buitenland. 

Inschrijving bevolkings- of vreemdelingenregister 

Om u in te schrijven voor een woning of om een woning 

toegewezen te krijgen, moet u ingeschreven zijn in het bevolkings- 

of vreemdelingenregister. 

 

Huurprijs ? Indien u een sociale woning krijgt toegewezen wordt de huurprijs 

berekend op basis van uw inkomen, de kwaliteit van de woning en de 

gezinssituatie. 
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Voorrangsregels? In bepaalde gemeenten bestaan er  lokale toewijsreglementen waardoor 

er aan inwoners van de gemeenten en bepaalde doelgroepen voorrang 

kan gegeven worden. In Halle en Sint-Pieters-Leeuw is volgend lokaal 

toewijsreglement van kracht: 

- Er wordt eerst voorrang gegeven aan personen die sinds de 

geboorte in de gemeente wonen. 

- Vervolgens wordt er voorrang gegeven aan personen die voor de 

leeftijd van 18 jaar minstens 10 jaar in de gemeente hebben 

gewoond. 

- Vervolgens wordt er voorrang gegeven aan personen die meer 

dan 10 jaar in de gemeente hebben gewoond. 

- Ten slotte wordt er voorrang gegeven aan mensen die de laatste 6 

jaar minstens 3 jaar in de gemeente hebben gewoond. 

 

 

Waar?  Sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei 

 
Molenborre 26 bus 1 -1500 Halle 
 02/363 10 50 
info@wpz.be 

    

 Openingsuren:  
 Maandag: 9u - 13u 
 Dinsdag: 12u - 16u 
 Woensdag: 12u - 16u 
 Donderdag: 9u - 13u 
 vrijdag: 9u - 13u 
 Inschrijven enkel mogelijk na afspraak.  
  
 Werkingsgebied : Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Pepingen en 
 Sint-Genesius-Rode. 
    

 

Sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke maatschappij 

voor volkshuisvesting 

 
Bezemstraat 83A – 1600 Sint-Pieters-Leeuw 
02/371 03 30 
info@volkshuisvesting.be  
www.volkshuisvesting.be 
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mailto:info@volkshuisvesting.be
http://www.volkshuisvesting.be/


   

                  Een sociale woning huren via een sociale                 
                               huisvestingsmaatschappij (SHM) 

 
 

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

Fabriekstraat 1B -1601 Sint-Pieters-Leeuw  (Hemelryck)   02/371 03 47 
 

 
Openingsuren: 
De burelen zijn toegankelijk op dinsdagvoormiddag en 
donderdagvoormiddag (tussen 8.30u en 11.30u) of na afspraak 
 
Alle werkdagen (buiten woensdag) telefonisch bereikbaar.  
 
Werkingsgebied: arrondissement Halle-Vilvoorde 

 

 

Meer informatie?    Meer informatie vindt u op  www.vmsw.be 
U kan ook steeds terecht bij de Woonwinkel Zennevallei voor meer      
informatie en hulp bij de inschrijving.  

 

http://www.vmsw.be/

