Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs
De tegemoetkoming in de huurprijs ondersteunt mensen met een laag
inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een
goede, aangepaste woning. Ook als u verhuist van een private huurwoning
naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kan u de
tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen.



U verhuist van een onbewoonbare en/of ongeschikte naar een
geschikte woning, of u verhuist van een woning die onaangepast is
aan uw leeftijd of handicap naar een aangepaste woning, of u
verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of u was
dakloos en verhuist naar een geschikte woning.



U bezit geen eigen woning.



Uw gezin heeft een inkomen van maximaal 25.317 euro als
alleenstaande, 27.438 euro als alleenstaande met een handicap en
37.974 in alle andere gevallen, vermeerderd met 2.123 euro per
persoon ten laste.



De huurprijs van de nieuwe huurwoning bedraagt maximaal 611,93
euro. In Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel wordt deze huurprijs
verhoogd met 10%. Daar bovenop komt nog eens 20% extra per
persoon ten laste (tot maximaal 50% extra)



U dient zich in te schrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij
werkzaam in de betrokken gemeente.



De nieuwe huurwoning mag geen kamer of gesubsidieerde sociale
huurwoning zijn en moet zich in het Vlaams Gewest bevinden. Het
moet gaan om een conforme woning.

Het maandelijkse bedrag dat u bij een aanvraag krijgt is 75% van de
maximale huurprijs min 1/55e van uw jaarinkomen, tot een maximum van
151 euro. Daarbij komt nog altijd 25,17 euro extra per persoon ten laste tot
en met de vierde.
Op de website van Wonen-Vlaanderen kan u berekenen hoeveel uw
huursubsidie zal bedragen.

Intergemeentelijke samenwerking ‘Woonbeleid Zennevallei’
A. Demaeghtlaan 30 – 1500 Halle (Sociaal Huis)  02/361 16 16
Fabriekstraat 1B-1601 Sint-Pieters-Leeuw (Hemelrijck)  02/371 03 47
Henry Torleylaan 13 - 1654 Beersel (Huizingen)  02/356 73 18

Bovenop de huursubsidie krijgt u bij uw verhuis ook eenmalig een
installatiepremie. Die bedraagt driemaal uw maandelijkse huursubsidie.
Als u dakloos was, en daardoor al een installatiepremie kreeg van het
OCMW, dan kunt u deze installatiepremie niet meer krijgen

Meer informatie en een volledige uitleg over alle voorwaarden en
mogelijkheden waarop je een huursubsidie kunt aanvragen vindt u op

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huursubsidievoor-wie-verhuist-naar-een-geschikte-huurwoning-0
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