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INTERN HUURREGLEMENT 
 
 
Het interne huurreglement1 is een document waarin de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting 
concrete regels vastlegt en toelichting geeft bij een aantal belangrijke zaken 
 
De Raad van Bestuur van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting keurde dit reglement goed op 
21 juni 2017. 
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titel VII van de Vlaamse Wooncode, meer bepaald artikel 12, 17, 18, 20, 21, 33, 37 en 50. 



Lierse Maatschappij voor de Huisvesting  2/24 Intern huurreglement versie 2019.02 
 

1. Schrapping van kandidaten uit het inschrijvingsregister 

Een kandidaat wordt geschrapt uit het inschrijvingsregister wanneer: 
 
1. Hij2 een woning huurt van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting. 

2. Hij bij actualisering niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde. 

3. Hij niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (inkomen, eigendom) op het ogenblik dat hij een 
woning krijgt aangeboden en voor zover de aanvaarding van het aanbod aanleiding zou hebben 
gegeven tot de toewijzing van de woning.  

4. De inschrijving gebeurde op basis van onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens (te 
kwader trouw). 

5. Hij dat zelf schriftelijk vraagt. 

6. Hij voor een tweede maal een woning weigert of niet reageert op een aangeboden woning. 
Tussen het aanbieden van twee verschillende woningen is er een periode van minstens 3 
maanden. De woning moet wel beantwoorden aan zijn keuze qua ligging, type en maximale 
huurprijs. Hij moet ook minstens 15 kalenderdagen tijd krijgen om te reageren. Die 15 dagen 
lopen vanaf de postdatum van de brief waarmee het aanbod werd gedaan. De Lierse 
Maatschappij voor de Huisvesting zal bij het tweede aanbod uitdrukkelijk meedelen dat zijn 
kandidatuur geschrapt zal worden wanneer hij weigert of niet reageert.  
De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting kan omwille van zwaarwichtige redenen afzien van 
de toepassing van deze laatste reden. De toezichthouder oefent het toezicht uit op die afwijking.  

7. Tijdens de periode van drie maanden tussen twee aanbiedingen worden er geen woningen 
aangeboden aan de kandidaat-huurder. In afwijking daarvan kan de kandidaat-huurder 
uitdrukkelijk verzoeken om bepaalde woningen toch aangeboden te krijgen. Als hij het aanbod 
van een van die woningen vervolgens weigert, wordt hij geschrapt. Na de eerste weigering of na 
het eerste niet-reageren wordt de kandidaat-huurder door de verhuurder op dat recht gewezen. 

8. Als de kandidaat-huurder daarvoor gegronde redenen kan aanvoeren die geen afbreuk doen aan 
zijn woonbehoeftigheid, kan hij de verhuurder verzoeken om hem een bepaalde tijd geen woning 
aan te bieden, zonder dat dit verzoek in aanmerking wordt genomen als weigering van een 
aanbod. Als blijkt dat de verhuurder ingaat op verzoeken die onvoldoende gemotiveerd zijn, kan 
de toezichthouder beslissen dat gedurende maximaal een jaar elk verzoek aan hem wordt 
voorgelegd. 

9. Een brief onbestelbaar terugkomt bij actualisering van het register of bij het aanbod van een 
woning. Voorwaarde is dat dergelijke brief vertrekt naar het laatst bekende adres in het 
Rijksregister. De kandidaat kan uitdrukkelijk vragen om brieven naar een ander adres te 
verzenden. 

10. De kandidaat niet of niet tijdig reageert op de brief en de herinneringsbrief bij de actualisering 
van het register. Voorwaarde is wel dat hij minimaal één maand krijgt na de eerste brief en 
minimaal 15 kalenderdagen krijgt na de herinneringsbrief. De verhuurder mag dan 
veronderstellen dat de kandidaat niet meer geïnteresseerd is.  

 
De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting brengt de kandidaat schriftelijk op de hoogte van de 
schrapping, behalve als die schrapping gebeurt wanneer de brieven onbestelbaar zijn. 
 
Kandidaten die samen een gezin (willen) vormen, schrijven zich samen in. Wanneer ze later beslissen 
niet langer samen kandidaat te zijn, kunnen beiden de oorspronkelijke inschrijvingsdatum behouden.  

                                                   
2  We spreken van ‘hij’, maar bedoelen daarmee zowel mannen als vrouwen. 
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2. Rationele bezetting 

Gezinssamenstelling 

Bij het beoordelen van de rationele bezetting wordt rekening gehouden met kinderen die geplaatst 
zijn of waarvoor de kandidaat-huurder een co-ouderschap of een omgangsrecht heeft en die 
daardoor niet permanent in de woning zullen verblijven. Met de kinderen die meerderjarig worden, 
blijft men rekening houden zolang zij de leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt en zolang hun 
deeltijdse verblijf in de woning blijft voortduren. De kandidaat-huurder kan schriftelijk verzaken aan 
de toepassing van dit recht. Hij kan de verzaking aan dit recht op elk ogenblik herroepen.  
 

Rationele bezetting 

De rationele bezetting zegt hoeveel personen er maximaal in een bepaalde woning3 mogen wonen. 
Daarbij houden we rekening met het aantal personen en met hun fysieke toestand.  

 
Voor de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting gelden volgende normen: 
 

Leefruimte voor één persoon minimaal  20 m² + 2 m² per persoon extra 
Slaapkamer ouder(s) minimaal 10 m²  
Slaapkamer 1 kind minimaal 7 m²  
Slaapkamer 2 kinderen minimaal 12 m²  

 
Voorbeeld: een koppel met twee kinderen moet dan een woning krijgen met minstens een 
leefruimte van 26 m², één slaapkamer van 10 m² voor de ouders en één slaapkamer van 12 m² of 
twee slaapkamers van 7 m² voor de kinderen. 
 

Bij de inschrijving verneemt de kandidaat welke woningtypes geschikt zijn voor de eigen 
gezinssituatie.  
 

WONINGTYPE 01 11 12 22 23 24 34 35 45  36 46  564  47  57  

GEZINSTYPE                             

alleenstaande x x x x x             

koppel    x x x x            

alleenstaande + 1 kind     x x x x           

koppel + 1 kind      x x x           

alleenstaande + 2 kinderen       x x x x         

koppel + 2 kinderen       x x x x         

alleenstaande + 3 kinderen         x x x x x     

koppel + 3 kinderen         x x x x x     

alleenstaande + 4 kinderen           x x x x x 

koppel + 4 kinderen           x x x x x 

alleenstaande + 5 kinderen                       x x 

koppel + 5 kinderen                         x x 
 
Bij woningtype staat steeds een getal met 2 cijfers.  

                                                   
3 Wanneer we woning schrijven bedoelen we zowel huizen als appartementen. 
4 De LMH beschikt niet over deze types  
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Het eerste cijfer het aantal slaapkamers (0 tot 5) 
Het tweede cijfer het aantal personen dat er maximaal kan wonen (1 tot 7) 

 
Bij gezinstype ziet u verschillende soorten gezinstypes gaande van alleenstaande tot koppel met 5 
kinderen. 
 
Om nu te weten voor welke woningtypes u in aanmerking komt, gaat u naar het gezinstype dat past 
bij uw situatie en kijkt u rechts ervan naar de gekleurde vakjes met een x. 
De kandidaat is verplicht om voor alle types in te schrijven waarvoor hij in aanmerking komt.  Dit met 
uitzondering van de types 01 en 11. Een alleenstaande kan zich daarvoor inschrijven, maar is niet 
verplicht. 
Bijvoorbeeld: een koppel moet dus inschrijven voor een type 12, 22 en 23. 
 
Als een kandidaat wil ingeschreven worden voor een grotere woning, dan zal hij pas in aanmerking 
komen bij uitputting van de kandidaten met aangepaste bezetting. Die mogelijkheid duiden we aan 
met een grijs vakje.  
Bijvoorbeeld: een alleenstaande mag zich inschrijven voor een type 23 maar komt pas in aanmerking 
nadat alle andere kandidaten weigerden.  
 
Woningen voorbehouden voor senioren (65+) 

Senioren kunnen kiezen voor woningtypes die specifiek voor hen zijn voorbehouden zoals bepaald in 
het lokaal toewijzingsreglement.  
De kandidaat is verplicht om voor alle types in te schrijven waarvoor hij in aanmerking komt. Dit met 
uitzondering van de types 01 en 11. 
Indien één van de betrokkenen 65 jaar of ouder is en er geen kinderen meer thuis wonen, is deze 
regel van toepassing. 
 
Senioren kunnen ook kiezen om kandidaat te zijn voor andere dan de voorbehouden woningtypes. 
Daarbij wordt wel gekeken naar de rationele bezetting 
 
Mutatie: van een te grote naar een kleinere woning 

Huurders die wensen te verhuizen van een woning die te groot is naar een kleinere woning komen 
wel in aanmerking voor het grootste type woning. Zo komt een alleenstaande in aanmerking voor 
een woning type 23 en koppel voor een woning type 24. Zij zijn kandidaat op basis van voorrang 
wegens mutatie (3.1., 6de). Deze regel is alleen van toepassing op het specifiek aanbod voor senioren. 

Indien er in de eigen wijk geen woningen zijn voorbehouden voor senioren, dan komen ze ook in 
aanmerking voor de andere woningen die beantwoorden aan hun gezinstype. 

Op deze manier willen we stimuleren dat  huurders die momenteel te groot wonen in een woning 
van de LMH, toch de stap overwegen naar een kleinere woning. Meestal is de stap naar een woning 
met één slaapkamer dan te groot.  

Aangepaste woningen en ADL-woningen  

Deze woningen worden toegewezen aan gezinnen waarvan minstens 1 lid rolstoelgebruiker is 
volgens de regel van 1 supplementaire kamer (vb. gezin met 1 rolstoelgebruiker = woongelegenheid 
met 2 slaapkamers). 
 
Gezinshereniging 

Als de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden op het ogenblik dat een woning die aangepast 
is aan die gezinshereniging, zou kunnen worden toegewezen, krijgt de kandidaat-huurder voorrang 
voor een woning die aan zijn huidige gezinssamenstelling en fysieke toestand aangepast is. 
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Onderverhuring en overdracht van huur 

Hij mag de huur niet overdragen, noch zijn woning geheel of gedeeltelijk onderverhuren.  
 
Hierop worden geen uitzonderingen toegestaan. 

3. Toewijsregels 

In de toewijzing van een woning houdt de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting achtereenvolgens 
rekening met: 
1. De rationele bezetting van de woning (zie hierboven) 
2. De absolute voorrangsregels 
3. De aanvullende voorrangsregels 
4. De chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister 

3.1. ABSOLUTE VOORRANGSREGELS 

De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting geeft achtereenvolgens aan de volgende kandidaat-
huurders voorrang:  
 
1. De kandidaat-huurder voor zover één van de personen van het gezin een fysieke beperking of 

handicap heeft en uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen 
specifiek is aangepast aan de huisvesting van personen met die fysieke handicap of beperking  
of de kandidaat-huurder die is ingeschreven voor een sociale assistentiewoning als de 
beschikbare woning een assistentiewoning is. 

2. De kandidaat-huurder die huurder is van een sociale woning van de verhuurder die niet voldoet 
aan de minimumnormen voor bezetting zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode (artikel 5, §1, 
derde lid). 

3. De kandidaat-huurder die verplicht moet verhuizen als de sociale huurwoning die hij betrekt en 
die is aangepast aan de mogelijkheden van de personen met een fysieke handicap of beperking, 
niet langer bewoond wordt door een persoon die daar recht op heeft of in het geval van een 
assistentiewoning, niet langer bewoond wordt door een 65-plusser. 

4. De kandidaat-huurder die gelijk kreeg in zijn bezwaar tegen een eerdere niet-toewijzing of 
weigering tot inschrijving. 

5. De kandidaat-huurder die moet herhuisvest worden omdat hij woont in de woning waarop een 
sociale huisvestingsmaatschappij een zakelijk recht heeft en die moet gerenoveerd worden5. 
Voor de zittende huurder van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting gelden de 
inkomensvoorwaarden niet. 

6. De kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning die niet voldoet aan de 
rationele bezetting, en die wil verhuizen naar een sociale huurwoning van dezelfde verhuurder 
die aan de rationele bezetting voldoet. 

7. De kandidaat-huurder wiens gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden en die een niet 
aangepaste woning kreeg toegewezen. Deze kandidaat krijgt voorrang voor de eerst volgende 
aangepaste woning. 

                                                   
5  Zoals bepaald in artikel 18, §2, tweede lid,  artikel 26, 60, §3, en artikel 90, §1, vierde lid, van de Vlaamse Wooncode. 
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8. De kandidaat-huurder met hoofdverblijfplaats in Lier in een pand dat niet hoofdzakelijk bestemd 
is voor wonen. Dat geldt zodra er een proces verbaal werd opgemaakt6.  

9. De kandidaat-huurder die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, zijn 
hoofdverblijfplaats had in een woning op de datum waarop die: 
a) onbewoonbaar werd verklaard overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet, en waarvan 
de ontruiming noodzakelijk was;  

b) overeenkomstig artikel 15 of 16bis van de Vlaamse Wooncode, ongeschikt of onbewoonbaar verklaard 
is of het voorwerp was van een conformiteitsonderzoek als vermeld in artikel 3 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, voor 
zover die woning op het technisch verslag ofwel minstens drie gebreken van categorie III onder de 
hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur" ofwel minstens drie gebreken van categorie IV en 60 
strafpunten gescoord heeft; 

10. De kandidaat-huurder die zijn hoofdverblijfplaats had in een woning op de datum waarop die het 
voorwerp is van een vastgesteld onteigeningsplan.  

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

 
De oorspronkelijke woning 

Een woning, onroerend goed of kamer kan slechts eenmaal aanleiding geven tot de voorrang, 
vermeld in 8, 9 en 10.  
Om in aanmerking te komen voor deze voorrang moet de kandidaat-huurder de woning, het 
onroerend goed of de kamer sinds ten minste zes maanden bewoond hebben. Bovendien wordt de 
voorrang alleen verleend als de kandidaat-huurder zich binnen maximaal twee maanden na de 
vaststelling in een proces-verbaal, de datum van onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring of de 
datum van de akte van onteigening heeft laten inschrijven in het kandidatenregister.  
 
Onbewoonbaar, onteigening, geen woonfunctie 

Een kandidaat-huurder die aan de voorwaarden van een voorrang als vermeld in 8 en 9 beantwoordt, 
kan na zijn weigering van een aanbod tot toewijzing van een woning die beantwoordt aan zijn keuze 
met betrekking tot het type, de ligging en de maximale huurprijs, geen aanspraak meer maken op die 
voorrangsregel.  

3.2. AANVULLENDE (OPTIONELE) VOORRANGSREGELS 

Inwoners van de gemeente 

De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting geeft voorrang aan de kandidaat die in een periode van 6 
jaar vóór de toewijzing minstens 3 jaar inwoner is of was van Lier. 
 
Garages 

Bij de toewijzing van de losstaande groep garages geeft de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting 
eerst de voorkeur aan de zittende huurders van de wijk waar de garages gelegen zijn, dit volgens 
chronologische volgorde van aanvraag. 

3.3. KEUZEMOGELIJKHEDEN 

Het werkingsgebied van de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting wordt opgesplitst in 8 wijken 
m.n. Donk en Zuid-Australië, Bogaertsvelden, Centrum, Koningshooikt, Herderin, Mechelpoort 
                                                   
6  In overeenstemming met artikel 20, §1, tweede lid van de Vlaamse Wooncode. 
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binnen de ring, Mechelpoort buiten de ring en Leuvense poort. Kandidaten kunnen een keuze maken 
uit één of meerdere van deze wijken. Een keuze van één of meerdere straten in de verschillende 
wijken is niet mogelijk. 
 
Verder kunnen kandidaten kiezen voor een appartement en/of een eengezinswoning. 
 
Mensen die moeilijker te been zijn, kunnen hun keuze beperken tot appartementen of 
eengezinswoningen zonder trappen. Wanneer er een lift in het gebouw aanwezig is, vervalt deze 
beperking.  
Dergelijke beperking kan worden aangevraagd op basis van een verklaring op eer en medische 
attesten. 
 
Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de keuze beperken een negatieve invloed heeft op de 
wachttijd. 
 
Wanneer de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting van oordeel is dat een te beperkte keuze van 
de kandidaat slechts over een zeer lange periode tot een toewijzing zal leiden, kan de 
keuzebeperking worden geweigerd. 

3.4. BIJSTELLEN VAN KEUZES 

Bij de inschrijving en de tweejaarlijkse actualisatie (nazicht) krijgt de kandidaat de kans om aan te 
geven voor welke woningen hij interesse heeft. De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting stelt die 
vraag dan zeer uitdrukkelijk.  
 
Tussentijds is er de mogelijkheid voor de kandidaat om zijn eerdere keuze bij te stellen. Dat kan 
omwille van gewijzigde gezinssituatie, omwille van betere kennis van het aanbod of omwille van 
persoonlijke redenen (schoolkinderen, aanwezigheid familie in de buurt, …). Dit kan slechts met een 
duidelijke motivering en in beperkte mate (zie ook 2.4.). 
 
Dergelijke aanpassing gebeurt steeds op uitdrukkelijke vraag van de kandidaat zelf. Hij zal steeds een 
document ondertekenen waarin hij de wijzigingen duidelijk maakt.  

3.5. TWEEMAAL WEIGEREN 

Kandidaten kunnen een woongelegenheid weigeren die voldoet aan hun voorkeur. Bij de tweede 
weigering van een woning die beantwoordt aan hun keuze, worden zij geschrapt van de lijst. Zij 
kunnen indien zij nog interesse hebben steeds opnieuw een aanvraag indienen. Daarbij komen zij 
achteraan op de lijst. Dit geldt eveneens voor kandidaten die wensen te muteren naar een 
aangepaste woongelegenheid. Bij gemotiveerde argumentatie kan de Raad van Bestuur beslissen dat 
een afwijzen van een voorgestelde woning geen weigering wordt genoemd. 

3.6. ABSOLUTE VOORRANG MUTATIE – INTERNE VERHUIS NAAR EEN AANGEPASTE WONING VAN DE LMH 

Een kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning die niet voldoet aan de rationele 
bezetting, en die wil verhuizen naar een sociale huurwoning van dezelfde verhuurder die aan de 
rationele bezetting voldoet, krijgt voorrang (zie 3.1. punt 6). Deze kandidaat kan na de tweede 
ongegronde weigering van een aanbod tot toewijzing van een woning die beantwoordt aan zijn 
keuze met betrekking tot het type, de ligging en de maximale huurprijs, geen aanspraak meer maken 
op die voorrangsregel. 
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Uitstel mutatie 

De opzegperiode in geval van mutatie bedraagt één maand. Om te vermijden dat de woning waaruit 
men vertrekt niet onmiddellijk opnieuw verhuurbaar is, wordt er bij de mutatie-aanvraag een 
schriftelijk overzicht meegegeven waarop vermeld staat wat er in orde moet zijn bij het verlaten van 
de woning. Er zal bij iedere kandidaat met een mutatievraag een huisbezoek plaatsvinden. 
 
Op die manier willen we nagaan of deze huurders hun huurdersverplichtingen nakomen (onderhoud 
van de woning). 
 
Artikel 22, eerste lid ten tweede van het kaderbesluit sociale huur bepaalt dat de verhuurder een 
toewijzing kan weigeren aan de kandidaat-huurder die huurder van de verhuurder is of geweest is en 
die de woning van de huurder bewoont of heeft verlaten voor zover wordt aangetoond dat hij ernstig 
of blijvend zijn verplichtingen niet nagekomen is. 
 
Uiterlijk twee weken na dat bezoek ontvangt hij een sociaal verslag. Daarnaast zal ook vermeld 
worden of hij zijn betalingsverplichtingen nakomt. Indien hij bepaalde stappen moet ondernemen, 
spreken we een timing, eventuele begeleiding en een nieuw huisbezoek af. Van dat tweede 
huisbezoek maken we opnieuw een sociaal verslag.  
 
Zolang de gevraagde maatregelen niet uitgevoerd zijn, kan de betrokken kandidaat geen woning 
toegewezen krijgen. 
 
Afhankelijk van de tijdspanne tussen de aanvraag en een eventuele toewijzing (minimaal 6 maanden) 
herhalen we dergelijk huisbezoek nogmaals bijv. in de periode wanneer we een woning kunnen 
toewijzen. 

3.7. ZITTENDE HUURDERS 

Zittende huurders kunnen zich inschrijven voor een andere woning.  
 
Indien de bestaande woning te groot of te klein of niet langer aangepast is aan de fysieke beperking 
van de huurder(s) gelden er voorrangsregels (zie 3.1. punt 1 en 6 en zie 3.6) zodra er een geschikte 
woning vrij komt. 
 
Indien de bestaande woning wel beantwoordt aan de rationele bezetting of de fysieke beperking van 
de huurder(s) gelden er geen voorrangsregels. Integendeel, in dat geval is er steeds voorrang voor de 
kandidaat-huurder die geen huurovereenkomst heeft met een sociale huisvestingsmaatschappij. 

3.8. LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT 

De stad Lier heeft sinds mei 2014 een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen. Bepaalde woningen 
worden daardoor voorbehouden voor 65 plussers. In de bijlage vind je de volledig tekst van dat 
reglement. 
 
 
 
 



Lierse Maatschappij voor de Huisvesting  9/24 Intern huurreglement versie 2019.02 
 

4. Onderbezetting 

De LMH engageert zich om zich maximaal in te zetten voor een zo goed mogelijke bezetting van haar 
patrimonium. Een goed onderbouwde aanpak houdt onder meer rekening met de typologie van het 
patrimonium, geplande renovatiewerken, geplande nieuwbouwprojecten, kenmerken van de 
kandidaat-huurders op de wachtlijst, lokale toewijzingsreglementen, en de lokale context. 
 
Op basis van een grondige analyse van de wachtlijst, het beschikbare patrimonium en het aantal 
gezinnen dat in 2017 valt onder de definitie van onderbezetting7 werden volgende stappen 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur: 
 
In het kader van haar aanpak van onderbezetting zal de LMH de huurder een gepast aanbod doen. 
Dat aanbod moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

- De woning moet voldoen aan de bezettingsnormen zodat ze niet opnieuw onderbezet zou 
zijn.  

- De aangeboden woning moet liggen in dezelfde omgeving als de huidige woning. Dit is 
binnen een straal van vijf kilometer.  

- De som van de aangepaste huurprijs en de huurlasten, vermeld in artikel 1, §1, eerste lid van 
bijlage III, is niet hoger dan die van de huidige woning. 

4.1.  PRINCIPES 

Met onze aanpak wensen we een aantal principes te respecteren: 
- We streven naar een optimale rationele bezetting 
- De aanpak heeft niet de bedoeling om extra inkomsten te verwerven via de toeslag voor 

extra slaapkamers. 
- We koppelen onze aanpak van de huidige huurders aan concrete nieuwbouwprojecten om 

op die manier een zo aantrekkelijk aanbod te creëren 
- We evalueren jaarlijks de stand van zaken en de aanpak 
- We stemmen zoveel als mogelijk af met de sector. 

4.2. AANPAK  

In een eerste fase worden alle huurders die te groot wonen en die nog niet zijn ingeschreven als 
kandidaat-huurder aangeschreven met de vraag om zich minstens kandidaat te stellen. Indien dat 
niet gebeurt, zullen deze huurders van rechtswege, dus zonder hun directe toestemming, worden 
ingeschreven als kandidaat huurder. De kandidaat kan dan zelf geen keuze uit het aanbod kunnen 
maken. 
 
De huurders in een onderbezette woning kunnen zich kandidaat stellen voor concrete projecten om 
op die manier het aanbod zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dit is weliswaar slechts een voorlopige 
maatregel (zie volgende alinea) en geldt alleen voor huurders met een contract van onbepaalde duur.  

                                                   
7 Een woning is volgens het KSH art. 37ter §1. onderbezet als: 
Ter uitvoering van artikel 97bis, §4, eerste lid, van de Vlaamse Wooncode wordt een woning als onderbezet beschouwd als 
het verschil tussen enerzijds het aantalslaapkamers van de woning en anderzijds de som van het aantal huurders, vermeld in 
artikel 2, §1, eerste lid, 34°, van de Vlaamse Wooncode, het aantal minderjarige kinderen en het aantal gemelde personen 
met toepassing van artikel 92, §3, tweede lid, van de Vlaamse Wooncode in die woning, groter is dan 1. 
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Omwille van het relatief beperkte aantal onderbezette woningen, wordt de mogelijkheid tot extra 
voorrang beperkt tot 10 toewijzingen per kalenderjaar. De meeste kandidaten uit een onderbezette 
woning hebben immers al een voorrang omwille van mutatie of in het kader van herhuisvesting 
omwille van renovatie of vervangingsbouw. 
 
Aan het einde van de nieuwe, tijdelijke contracten beschikken zijn er andere  mogelijkheden, 
namelijk het niet verlengen van de huurovereenkomst. Uiteraard kan dat pas nadat de LMH de 
betrokken huurders informeert en hen stimuleert om zich in te schrijven voor een kleinere woning. 
Als de huurder tweemaal een aanbod weigert en hij bewoont tegen het einde van de 
huurovereenkomst nog steeds een onderbezette woning, zal zijn huurovereenkomst worden 
opgezegd. De LMH betekent dan een opzegging met een opzeggingstermijn van zes maanden 
waarvan de laatste dag samenvalt met de vervaldag van de huurovereenkomst. 
 
In een tweede fase worden de huurders met twee of drie kamers in overtal gestimuleerd om over te 
stappen naar een kleinere woongelegenheid. Het gaat om een tiental huurders waarvan er 
momenteel al enkele staan ingeschreven als kandidaat. Iedere huurder wordt persoonlijk bezocht 
door de sociale dienst. 
 
In de derde fase koppelen we de problematiek aan een concreet aanbod. Het gaat dan voornamelijk 
om huurders met één slaapkamer in overtal. We denken daarbij concreet aan volgende projecten: 

- 35 appartementen Handbogenhof bestemd voor senioren – 39 mogelijke kandidaten (medio 
2018) 

- 33 appartementen B11 vooral voor mensen uit de wijk – 8 mogelijke kandidaten 
(eind 2018) 

- 42 appartementen Donk vooral voor mensen uit de wijk – 20 mogelijke kandidaten  
(medio 2019) 
 

De huurders uit de onderbezette woningen zullen zodra de woningen wind en waterdicht zijn 
persoonlijk worden bezocht door de sociale dienst. 
 
Elk jaar worden de resultaten van de aanpak onderbezetting voorgelegd aan de Raad van Bestuur die 
in functie van de evaluatie de aanpak bijstuurt en deze openbaar maakt door opname in het Intern 
Huurreglement en via de eigen website.  

5. Waarborg 

Waarborg in de hand 

De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting kiest ervoor om de waarborg in de hand te krijgen. De 
waarborg bedraagt tweemaal de basishuurprijs, met een maximum van 920 euro8.  
 
De waarborg wordt verhoogd met de gekapitaliseerde intresten in de loop van het contract. De 
intrest is minimaal gelijk aan de creditrentevoet zoals de VMSW die geeft voor het beheer van de 
eigen middelen van de sociale huisvestingsmaatschappij. 
 
De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting kan van de waarborg en de gekapitaliseerde intresten 
alle sommen afhouden die hem door de huurder verschuldigd zijn. Dat kan alleen bij de beëindiging 
                                                   
8 Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 920 euro is het bedrag op 1 januari 2014 
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van de huurovereenkomst en na het ontruimen van de woning. De sommen die na verrekening van 
deze schulden overblijven, worden aan de rechthebbende terugbetaald. 
 
De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting bezorgt aan de huurder een gedetailleerd overzicht van 
de afgehouden bedragen, evenals de nodige bewijsstukken. 
 
De huurder krijgt jaarlijks een overzicht van de waarborg, verhoogd met de gekapitaliseerde 
intresten.  
 
De waarborg in handen van de verhuurder voor een huurovereenkomst ouder dan 1 januari 1985, 
brengt intresten op vanaf 1 januari 2008, tegen de hoger vermelde intrestvoet. Die intresten worden 
gekapitaliseerd tijdens de verdere duur van de overeenkomst.  
De waarborg in handen van de verhuurder voor een huurovereenkomst die werd afgesloten vanaf 1 
januari 1985, krijgt vanaf 1 januari 2001 een gekapitaliseerde intrest tijdens de verdere duur van de 
overeenkomst. Vanaf 1 januari 2008 tegen de hoger vermelde intrestvoet. 
 
Afbetaling waarborg 

De huurder heeft de mogelijkheid om de waarborg in schijven te betalen. De termijn bedraagt 
maximaal 18 maanden. De eerste schijf bedraagt minimaal één maand reële huurprijs. Die eerste 
schijf moet worden betaald voor aanvang van de huurovereenkomst. 
De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting vraagt daarvoor een kleine administratieve vergoeding 
(12 euro in 2014 – jaarlijks te indexeren). 

6. Huurlasten 

Voor individuele huurlasten (bijvoorbeeld voor het individueel gebruik van water) wordt er ieder jaar 
een afrekening gemaakt op basis van het individueel gemeten verbruik.  
 
Voor andere dan individuele huurlasten (bijvoorbeeld verlichting en poetsen van de 
gemeenschappelijke inkomhal, onderhoud en controle van de liften, onderhoud van de CV-
installatie, …) wordt er gewerkt met een systeem van forfaitaire betalingen op basis van de totale 
reële kosten van de meest recente afrekening. De huurlasten voor jaar x worden dus berekend op 
basis van de uitgaven van jaar x – 1. Iedere huurder krijgt ieder jaar samen met de 
huurprijsberekening een overzicht met de verdeling van deze huurlasten. 

7. Domiciliefraude 

Goede relatie 

De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting wenst een goede dienstverlening en een correcte 
houding te garanderen voor al haar huurders. Omgekeerd verwachten wij ook een correcte houding 
van de huurders.  
 
Herstellingen en onderhoud ten laste van de verhuurder zijn maar mogelijk wanneer de huurder ons 
tijdig op de hoogte brengt.  
 
Een juiste huurprijsberekening is maar mogelijk wanneer de verhuurder over de juiste gegevens 
beschikt. Die gegevens gaan onder andere over het inkomen en over de personen die in de woning 
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wonen. Wanneer het inkomen daalt of wanneer gezinsleden de woning verlaten, zullen de meeste 
huurders ons snel informeren. Die veranderingen kunnen immers een positieve invloed hebben op 
de huurprijs. 
 
Fraude 

Wanneer er nieuwe personen komen bijwonen, vergeten sommige huurders de verhuurder te 
informeren. Die veranderingen kunnen immers een negatieve invloed hebben op de huurprijs. Toch 
is de huurder verplicht dergelijke wijzigingen onmiddellijk te melden. Op dat ogenblik bewijst de 
nieuwe bewoner (bijwoner) dat hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Hij levert daarvoor de 
nodige bewijsstukken (inkomen, taalkennis, inburgering, geen eigendom, …)  
 
Voor de vaststelling van dergelijke overtreding of nalatigheid kan de Lierse Maatschappij voor de 
Huisvesting gebruik maken van informatie via de kruispuntbank, getuigenverklaringen, of proces 
verbaal van politie of deurwaarder. 
 
Wanneer de huurder niets doet om de situatie in orde te brengen, kan de Lierse Maatschappij voor 
de Huisvesting maatregelen vragen aan het Agentschap Inspectie van de Vlaamse overheid. 

8. Opzeg 

De verhuurder moet beroep doen op het OCMW als hij de opzeg betekent aan een huurder van wie 
het inkomen minder bedraagt dan 16.200 euro9. Het inkomen is dat van het referentiejaar dat als 
basis diende voor de huurprijsberekening. 
 
De opzeggingstermijn vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de 
verhuurder of de huurder met een aangetekende brief de opzeg heeft gegeven. 
 
De opzeg gebeurt ten aanzien van alle huurders: gezinshoofd en eventuele partner, meerderjarige 
kinderen, andere wettelijke, meerderjarige inwonenden. 
 
Indien de opzeg gebeurt door de huurder geldt de opzeg alleen voor zichzelf, tenzij anders vermeld in 
de opzegbrief. 

9. Actualisatie 

De inschrijvingsregisters worden minstens in elk oneven jaar geactualiseerd. Daarbij wordt nagegaan 
of minstens de kandidaat-huurder die het tweede kalenderjaar ervoor al was ingeschreven, nog 
voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden. 
 
Sinds 2019 is het mogelijk om een vereenvoudigde procedure te volgen. De Lierse Maatschappij voor 
de Huisvesting kiest voor deze werkwijze: 
 
Bij de actualisatie kijken we de gezinssamenstelling na en controleren we de inkomensvoorwaarde. 
Hiervoor raadplegen we de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Deze informatie komt op 
de actualisatiebrief samen met de woonkeuze. 
 

                                                   
9 Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd 
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De kandidaat-huurder moet alleen reageren: 
- als de informatie uit de KSZ fout is  
- als hij zijn keuzes wil wijzigen.  

 
De kandidaat-huurder moet niet meer reageren als de informatie correct is en hij zijn eerder 
gemaakte keuzes wil behouden. We sturen geen herinneringsbrief. 
 
Let op: indien blijkt dat een kandidaat-huurder de inkomensgrens overschrijdt, vragen we om 
recente inkomensgegevens te bezorgen. Indien dat recente gezinsinkomen onder de inkomensgrens 
blijft, kan deze kandidaat-huurder ingeschreven blijven. Deze kandidaat-huurder moet wel reageren 
binnen de maand na verzending van de actualisatiebrief. Reageert hij niet binnen de gestelde termijn 
of blijkt dat zijn huidig inkomen niet voldoet aan de inkomensgrens? Dan schrappen we de kandidaat.  
 
Kandidaten reageren uiterlijk één maand na verzending van de actualisatiebrief: 

- voor de correctie van de informatie 
- voor de aanpassing van de keuzes 
- voor de juiste gegevens over het recente inkomen indien de inkomensgrens (referentie-

inkomen10) overschreden wordt. 

                                                   
10  Referentie-inkomen is het inkomen van drie jaar voor het jaar van actualisatie. Bij wijze van voorbeeld: bij de actualisatie 
van 2019 houden we rekening met het inkomen van 2016. 
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Bijlage: Stad Lier - lokaal toewijzingsreglement voor ouderen 

1. Inleiding en situering 
 
1.1 Wettelijk kader  
 
Op 1 januari 2008 is het nieuwe sociale huurbesluit in werking getreden. Het besluit geeft de mogelijkheid 
aan steden en gemeenten om een eigen toewijzingsbeleid te voeren. De Vlaamse overheid wil de 
gemeenten meer mogelijkheden geven om hun regierol inzake wonen te versterken.  
Het betreft een gemeentelijk toewijzingsbeleid op 3 domeinen: doelgroepen, leefbaarheid en lokale 
binding. De invoering hiervan moet sterk geargumenteerd en onderbouwd worden. 
 
1.2 Gemeentelijk initiatief  
 
De omzendbrief van 17/02/2011 voorziet een versnelde procedure voor de opmaak van een 
toewijzingsreglement specifiek voor ouderen. Hierin kan op een eenvoudige manier een reglement 
opgemaakt worden om woningen voor te behouden voor senioren. 
In Lier kiezen we op korte termijn voor deze versnelde procedure.  
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 18/11/2013 de totstandkomingsprocedure goed. 
Het reglement en de adressenlijst is opgemaakt in samenwerking met OCMW Lier en de Lierse 
Maatschappij voor de Huisvesting.  
 
1.3 Fasering 
 
Dit reglement is slechts een eerste fase om in te grijpen in de toewijzing van sociale woningen op het 
grondgebied van Lier en Koningshooikt. Het betreft patrimonium dat nu ook reeds toegewezen wordt aan 
ouderen met uitbreiding van de woningen van het Sint-Annagodshuis (OCMW) en de appartementen aan 
de Transvaalstraat (LMH). 
 
Naar de toekomst toe zal dit geëvalueerd en bijgestuurd worden: 
 
1/ Het woonplan is in opmaak waarbij de voltooiing ervan wordt voorzien in 2015. 
Uit de gegevensanalyse kan blijken dat er nood is aan een verbreding van de doelgroep of werken aan 
leefbaarheid binnen de wijken. 
Dit reglement zal dan bijgestuurd worden in samenwerking met de lokale woonactoren. 
 
2/ Er staan nog een aantal sociale bouwprojecten op stapel waarbinnen “wonen voor senioren” een 
plaats heeft: 
Project “Withof” in Koningshooikt (Lierse maatschappij voor de Huisvesting) 
Project “Gendarmerie” in het centrum (Lierse maatschappij voor de Huisvesting 
Project “Oud-Paradijs” met ouderenwoningen en Lokaal Dienstencentrum in het centrum (OCMW Lier). 
 
Deze zullen in 2015 mee opgenomen worden in de evaluatie van het reglement. 
 
 

2. Lokaal toewijzingsreglement 
 
Artikel 1: 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
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 Sociale verhuurder:  
de instantie die woningen verhuurt overeenkomstig de bepalingen van titel VII van de Vlaamse 
Wooncode, namelijk een sociale huisvestingsmaatschappij, de VMSW, het Vlaams Woningfonds, een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband, een OCMW, een vereniging als vermeld in artikel 118 van 
de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of een sociaal 
verhuurkantoor. De sociale verhuurders in Lier zijn de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting, OCMW 
Lier en Sociaal verhuurkantoor “De Woonkans”. 

 Kandidaat- sociale huurder:  

1. de personen die ingeschreven zijn in het inschrijvingsregister, vermeld in artikel 7 van het Sociaal 
Huurbesluit; 

2. de meerderjarige personen, andere dan vermeld in 1), die de sociale huurwoning zullen 
betrekken bij de aanvang van de huurovereenkomst; 

3. de persoon, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 34°, c) en d) van de Vlaamse Wooncode op het 
ogenblik van de toetreding tot de lopende huurovereenkomst 

 Rationele bezetting:  
de passende bezetting van een woning waarbij rekening wordt gehouden met het aantal personen en 
de fysieke toestand van deze personen. 

Artikel 2: 
De sociale verhuurder is verplicht om voorrang toe te kennen aan kandidaat-sociale huurders die 
minstens 65 jaar zijn. Bij een koppel volstaat het dat één van de partners minstens 65 jaar is. 

Artikel 3: 
De voorrangsregel, waarvan sprake in artikel 2, geldt als een absolute voorrangsregel. 

Artikel 4:  
De voorrangsregel, waarvan sprake in artikel 2, is van toepassing op de woningen vermeldt in bijlage 1 bij 
dit reglement. 

Artikel 5: 
Bij de toewijzing van een woning, vermeld onder artikel 4, dient de voorwaarde van rationele bezetting te 
zijn voldaan. 

Artikel 6: 
Het lokaal toewijzingsreglement voor ouderen wordt van toepassing op datum van goedkeuring van het 
reglement door de Vlaamse Minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie. 
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3. Adressen voorbehouden patrimonium 
 
Lierse Maatschappij voor de Huisvesting: 
 
- Wijk Centrum: 54 appartementen 88 appartementen 
 
Blokstraat 1 bus 1 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 2 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 3 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 4 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 5 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 6 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 7 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 8 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 9 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 10 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 11 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 12 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 13 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 14 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 15 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 16 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 17 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 18 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 19 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 20 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 21 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 22 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 23 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 24 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 25 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 26 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 27 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 28 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 29 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 30 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 31 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 32 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 33 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 34 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 35 Appartement 1 slaapkamer 
Blokstraat 1 bus 36 Appartement 1 slaapkamer 
Lispersteenweg 3 bus 1 Appartement 1 slaapkamer 
Lispersteenweg 3 bus 2 Appartement 2 slaapkamers 
Lispersteenweg 3 bus 3 Appartement 2 slaapkamers 
Lispersteenweg 5 bus 1 Appartement 2 slaapkamers 
Lispersteenweg 5 bus 2 Appartement 2 slaapkamers 
Lispersteenweg 5 bus 3 Appartement 2 slaapkamers 
Lispersteenweg 5 bus 4 Appartement 2 slaapkamers 
Lispersteenweg 5 bus 5 Appartement 2 slaapkamers 
Lispersteenweg 7 bus 2 Appartement 2 slaapkamers 
Lispersteenweg 7 bus 3 Appartement 2 slaapkamers 
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Lispersteenweg 7 bus 4 Appartement 2 slaapkamers 
Lispersteenweg 7 bus 5 Appartement 2 slaapkamers 
Lispersteenweg 7 bus 6 Appartement 2 slaapkamers 
Lispersteenweg 9 bus 1 Appartement 2 slaapkamers 
Lispersteenweg 9 bus 2 Appartement 2 slaapkamers 
Lispersteenweg 9 bus 3 Appartement 2 slaapkamers 
Lispersteenweg 9 bus 4 Appartement 2 slaapkamers 
Lispersteenweg 9 bus 5 Appartement 2 slaapkamers 
  
 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 1 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 2 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 3 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 4 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 5 Appartement 1 slaapkamer 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 6 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 7 Appartement 1 slaapkamer 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 8 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 9 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 10 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 11 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 12 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 13 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 14 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 15 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 16 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 17 Appartement 1 slaapkamer 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 18 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 19 Appartement 1 slaapkamer 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 20 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 21 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 22 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 23 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 24 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 25 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 26 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 27 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 28 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 29 Appartement 1 slaapkamer 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 30 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 31 Appartement 1 slaapkamer 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 32 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 33 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 34 Appartement 2 slaapkamers 
Kanunnik Davidlaan 23 bus 35 Appartement 2 slaapkamers 
 
- Wijk Bogaertsvelden:  26 woningen 6 woningen 

Hemelplein 1 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 2 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 3 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 4 Woning 1 slaapkamer 



Lierse Maatschappij voor de Huisvesting  18/24 Intern huurreglement versie 2019.02 
 

Hemelplein 5 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 6 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 7 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 8 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 9 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 10 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 11 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 12 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 13 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 14 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 15 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 16 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 17 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 18 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 19 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 20 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 21 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 22 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 23 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 24 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 25 Woning 1 slaapkamer 
Hemelplein 26 Woning 1 slaapkamer 
 
- Wijk Mechelpoort binnen de ring: 43 appartementen 31 appartementen 

Pieter Breughellaan 10 bus 1 Appartement 1 slaapkamer 
Pieter Breughellaan 10 bus 2 Appartement 1 slaapkamer 
Pieter Breughellaan 10 bus 3 Appartement 1 slaapkamer 
Pieter Breughellaan 10 bus 4 Appartement 1 slaapkamer 
Pieter Breughellaan 10 bus 5 Appartement 1 slaapkamer 
Pieter Breughellaan 10 bus 6 Appartement 1 slaapkamer  
Pieter Breughellaan 10 bus 7 Appartement 1 slaapkamer 
Pieter Breughellaan 10 bus 8 Appartement 1 slaapkamer 
Pieter Breughellaan 10 bus 9 Appartement 1 slaapkamer 
Pieter Breughellaan 10 bus 10 Appartement 1 slaapkamer 
Pieter Breughellaan 10 bus 11 Appartement 1 slaapkamer 
Pieter Breughellaan 10 bus 12 Appartement 1 slaapkamer 
Pieter Breughellaan 10 bus 13 Appartement 1 slaapkamer 
Pieter Breughellaan 10 bus 14 Appartement 1 slaapkamer 
Pieter Breughellaan 10 bus 15 Appartement 1 slaapkamer 
Pieter Breughellaan 10 bus 16 Appartement 2 slaapkamers 
Pieter Breughellaan 10 bus 17 Appartement 2 slaapkamers 
Pieter Breughellaan 10 bus 18 Appartement 2 slaapkamers 
Pieter Breughellaan 10 bus 19 Appartement 2 slaapkamers 
Pieter Breughellaan 10 bus 20 Appartement 2 slaapkamers 
Pieter Breughellaan 10 bus 21 Appartement 2 slaapkamers 
Pieter Breughellaan 10 bus 22 Appartement 2 slaapkamers 
Pieter Breughellaan 10 bus 23 Appartement 2 slaapkamers 
Pieter Breughellaan 10 bus 24 Appartement 2 slaapkamers 
Pieter Breughellaan 10 bus 25 Appartement 2 slaapkamers 
Pieter Breughellaan 10 bus 26 Appartement 2 slaapkamers 
Pieter Breughellaan 10 bus 27 Appartement 2 slaapkamers 
Pieter Breughellaan 10 bus 28 Appartement 2 slaapkamers 
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Pieter Breughellaan 10 bus 29 Appartement 2 slaapkamers 
Pieter Breughellaan 10 bus 30 Appartement 2 slaapkamers 
Pieter Breughellaan 10 bus 31 Appartement 2 slaapkamers 
David Tenierslaan 13 bus 1 Appartement 2 slaapkamers 
David Tenierslaan 13 bus 2 Appartement 2 slaapkamers 
David Tenierslaan 13 bus 3 Appartement 2 slaapkamers 
David Tenierslaan 15 bus 1 Appartement 2 slaapkamers 
David Tenierslaan 15 bus 2 Appartement 2 slaapkamers 
David Tenierslaan 15 bus 3 Appartement 2 slaapkamers 
David Tenierslaan 17 bus 1 Appartement 2 slaapkamers 
David Tenierslaan 17 bus 2 Appartement 2 slaapkamers 
David Tenierslaan 17 bus 3 Appartement 2 slaapkamers 
David Tenierslaan 19 bus 1 Appartement 2 slaapkamers 
David Tenierslaan 19 bus 2 Appartement 2 slaapkamers 
David Tenierslaan 19 bus 3 Appartement 2 slaapkamers 
 
- Wijk: Leuvensepoort: 58 appartementen 

Transvaalstraat 46, 48, 50 55 appartementen met 1 slaapkamer 
Transvaalstraat 46 3 appartementen met 2 slaapkamers 
 
 
OCMW 
 
Begijnhofstraat 24/1 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/2 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/3 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/4 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/5 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/6 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/7 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/8 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/9 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/10 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/11 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/12 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/13 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/14 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/15 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/16 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/17 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/18 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/19 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/20 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/21 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/22 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/23 woning met 1 slaapkamer 
Begijnhofstraat 24/24 woning met 1 slaapkamer 
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Bijlage:                                                                                                                           
Stad Lier - lokaal toewijzingsreglement voor personen met een beperking 

 
1. Inleiding en situering 
 
Artikel 4 van de Vlaamse Wooncode formuleert de bijzondere doelstellingen waarmee rekening 
moet gehouden worden bij de toewijzing. Het toewijzingsreglement moet het recht op menswaardig 
wonen waarborgen, het leefbaar samenwonen bevorderen en gelijke kansen voor iedereen 
nastreven. Elk toewijzingssysteem moet streven naar een evenwicht tussen het algemeen belang en 
het individuele woonrecht. De Vlaamse Wooncode (art 95 §3) bepaalt verder dat een eigen 
gemeentelijk toewijzingsreglement een lokale invulling kan geven aan de prioriteiten en 
toewijzingsregels die de Vlaamse Regering vastlegt.  
Vanaf 1 januari 2008 voorziet het sociaal huurbesluit (BVR van 12 oktober 2007) voor de toewijzing 
van sociale woningen een standaardregime en daarnaast de mogelijkheid van een eigen gemeentelijk 
toewijzingsreglement.  
 
1.1. Juridisch kader: 

 
1.1.1 Standaard toewijzingsregels: 
Er zijn twee systemen van algemene toewijzingsregels voor sociale huurwoningen:  
• De VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken het toewijzingssysteem zoals 
vermeld in de artikelen 18, 19 en 20 van het sociale huurbesluit. 
• De SVK’s gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in artikel 21. 
 
De sociale huisvestingsmaatschappijen moeten bij de toewijzing van sociale huurwoningen rekening 
houdend met achtereenvolgens:  
1. de rationele bezetting  
2. de absolute voorrangsregels  
3. de optionele voorrangsregels  
4. de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister  
 
De sociaal verhuurkantoren hanteren dezelfde toewijzingsregels zoals geformuleerd in de punten 1, 
2 en 4 maar het 3de criterium is een puntensysteem.  
 
1.1.2  Eigen lokaal toewijzingsreglement  
Artikel 26 van het sociale huurbesluit bepaalt dat de gemeente kan afwijken van het algemeen 
geldend toewijzingsreglement en een specifiek toewijzingsreglement kan opstellen op basis van 
specifieke behoeften en lokale noden.  
Belangrijk hierbij is dat het toewijzingsreglement het resultaat moet zijn van lokaal overleg en dat er 
ingespeeld wordt op de lokale situatie. Het Sociale Huurbesluit (artikels 27, 28 en 29) bepaalt dat de 
gemeente kan afwijken van het algemeen geldend toewijzingsreglement en een specifiek 
toewijzingsreglement kan opstellen op basis van specifieke behoeften en lokale noden.  
 
Belangrijk hierbij is dat het toewijzingsreglement het resultaat moet zijn van lokaal overleg en dat er 
ingespeeld wordt op de lokale situatie. Het Sociale Huurbesluit (artikels 27, 28 en 29) bepaalt dat in 
een eigen toewijzingsbeleid rekening gehouden kan worden met:  
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1. de lokale binding van de huurder  
2. woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen  
3. bewaken en herstellen van de leefbaarheid  
De opmaak van een eigen toewijzingsreglement moet tot stand komen in overleg met alle relevante 
huisvestings- en welzijnsactoren.  
 
 
1.2.  Gevolgde procedure: 
 
Het college van 04/07/2016 besliste akkoord te gaan met de opmaak van een lokaal 
toewijzingsreglement en doelgroepenplan voor personen met een mentale beperking op vraag van 
het LOG. 
Ze gaf deze opdracht aan een werkgroep waarin vertegenwoordigers aanwezig zijn van het LOG, het 
OCMW, Lierse Maatschappij voor de Huisvesting, stad Lier, Sociaal verhuurkantoor “de woonkans” 
en Samenlevingsopbouw. 
 
In volgende overlegmomenten werd het reglement en doelgroepenplan opgemaakt en besproken: 
 
Op 12/02/2015: Overleg LOG waarop LMH en cel wonen stad Lier werden uitgenodigd  
Op 01/04/2015 vond er een eerste verkennend overleg plaats tussen de huisvestings-en 
welzijnsactoren  
08/10/2015: Lokaal woonoverleg  
26/05/2016: Lokaal woonoverleg  
04/07/2016: College gaat akkoord met opmaak van lokaal toewijzingsreglement en stelt werkgroep 
samen 
01/09/2016: Overleg werkgroep  
15/09/2016: Lokaal woonoverleg  
04/10/2016: Overleg werkgroep 
20/10/2016: Bespreking op het LOG  
04/11/2016: Overleg werkgroep  
10/11/2016: Overleg werkgroep  
16/11/2016: Bespreking Raad van Bestuur Lierse Maatschappij voor de Huisvesting 
17/11/2016: overleg met Wonen-Vlaanderen  
20/11/2016: Bespreking intakegroep op LOG  
22/12/2016: Definitief document gemaild naar werkgroep 
09/01/2017: Goedkeuring college van burgemeester en schepenen 
10/01/2017: Advies Lokaal Woonoverleg 
11/01/2017: Advies LOG 
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Het lokaal toewijzingsreglement: 
 
2.1. Toepassingsgebied: 
 
2.1.1. Wooncluster “Gendarmerie” 
 
Binnen de standaard toewijzingsregels wordt volgende voorrangsregel opgenomen voor de 
wooncluster binnen het project “Gendarmerie”: 
 
Personen met een mentale beperking, of autismespectrumstoornis: 
- die nood hebben aan een combinatie van individueel wonen met mogelijkheid tot    
  gemeenschapsvorming en 
- die nood hebben aan een handicap specifieke ondersteuning op vlak van wonen 
 
Toeleiding door intakegroep: 
-Lierse Sociale Huisvestingsmaatschappij 
-vzw de Lier 
 
Het intake-team zal nagaan of een kandidaat-huurder voldoet aan de voorwaarden die gesteld 
worden om in “de Gendarmerie” te wonen: 
1. De kandidaat-huurder behoort tot de doelgroep zoals onder 2.2.1. omschreven 
2. De kandidaat-huurder is een budgethouder met een VAPH-erkenning  
3. De kandidaat huurder sluit een begeleidings- of dienstverleningsovereenkomst af met “vzw De 
Lier” 
4. De kandidaat-huurder kiest bewust voor de clusterwoning 
5. De kandidaat-huurder beschikt over een zeker niveau van ondersteuningsnood 
Bij het inschalen van de ondersteuningsnood wordt er gebruik gemaakt van de B,P waarden, zoals 
gehanteerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap: 
 
Indien er geen kandidaat-huurders meer zijn die aan alle bovenstaande voorwaarden voldoen, 
komen kandidaat-huurders die niet voldoen aan de voorwaarde vermeld in 2.  ook in aanmerking. 
 
De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting wordt belast met de uitvoering van bovenstaande 
toewijzingsregel voor de volgende 8 studio’s en 2 appartementen: 
 

- Abtsherbergstraat 5 bus 1 (studio) 
- Abtsherbergstraat 5 bus 2 (studio) 
- Abtsherbergstraat 5 bus 3 (studio) 
- Abtsherbergstraat 5 bus 4 (studio) 
- Abtsherbergstraat 5 bus 5 (appartement met 1 slaapkamer) 
- Abtsherbergstraat 5 bus 6 (studio) 
- Abtsherbergstraat 5 bus 7 (studio) 
- Abtsherbergstraat 5 bus 9 (appartement met 1 slaapkamer) 
- Abtsherbergstraat 5 bus 10 (studio) 
- Abtsherbergstraat 5 bus 11 (studio) 

 
2.1.2. 14 woningen verspreid over het patrimonium: 
 
Binnen de standaard toewijzingsregels wordt volgende voorrangsregel opgenomen voor de 
doelgroep als volgt omschreven: 
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Personen met een mentale/ fysieke beperking of autismespectrumstoornis die nood hebben aan 
ondersteuning op vlak van wonen door een vergunde zorgaanbieder. De wijze en frequentie van 
ondersteuning met deze vergunde zorgaanbieder is bij toewijzing van een woning vastgelegd in een 
begeleidingsovereenkomst.” 
 
Op voordracht van het LOG van 22/11/2016 zullen volgende organisaties zetelen in een intaketeam* 
voor de toeleiding en toewijzing van deze woningen: 

- vzw De Lier,  
- Oikonde vzw  
- Zewopa vzw 
- de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting.  

 
1. De kandidaat-huurder behoort tot de doelgroep zoals beschreven onder 2.2.2. omschreven 
2. De kandidaat-huurder is een budgethouder met een VAPH-erkenning of valt onder de RTH-
regeling. 
3. De kandidaat huurder sluit een begeleidings- of dienstverleningsovereenkomst af met een 
vergunde zorgaanbieder 
4. De kandidaat-huurder beschikt over een zeker niveau van ondersteuningsnood 
Bij het inschalen van de ondersteuningsnood van budgethouders wordt er gebruik gemaakt van de 
B,P waarden, zoals gehanteerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. 
 
*De samenstelling van dit intaketeam kan wijzigen op vraag en advies van het LOG 
 
De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting wordt belast met de uitvoering van bovenstaande 
toewijzingsregel voor de volgende 14 woongelegenheden: 
 
Transvaalstraat 48 bus 2  type 1/2 rolstoeltoegankelijk 
Transvaalstraat 48 bus 3  type 1/2 rolstoeltoegankelijk 
Transvaalstraat 48 bus 4   type 1/2 rolstoeltoegankelijk 
Zodiakstraat 19 type 3/5 rolstoeltoegankelijk 
*Lispersteenweg 3 bus 1  type 2/3 rolstoeltoegankelijk 
Sterrenstraat 4 bus 1   type 1/2 
Sterrenstraat 4 bus 2  type 1/2 
Sterrenstraat 4 bus 3 type 2/3 
Sterrenstraat 4 bus 4  type 2/3 
*Hemelplein 8 type 1/2 
*Hemelplein 9 type 1/2 
*Hemelplein 23  type 1/2 
*Begijnhofstraat 24 bus 22 type 1/2 
*Begijnhofstraat 24 bus 23 type 1/2 
 
Opmerking: 
De woningen met een * komen uit de lijst van woningen die voorbehouden worden in kader van het 
lokaal toewijzingsreglement voor ouderen dat werd goedgekeurd door de minister op 20/05/2014. 
Deze adressenlijst en het aantal woningen worden geëvalueerd en bijgestuurd zodra het project met 
ouderenwoningen op het project “Handbogenhof” wordt gerealiseerd in 2018. 
Tot die tijd worden 6 woningen voorbehouden aan personen met een beperking, dit brengt de reeds 
zeer beperkte wachttijd voor senioren niet in het gedrang. 
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2.1.3 12 ADL-woningen 
 
Binnen de standaard toewijzingsregels wordt volgende voorrangsregel opgenomen voor de 
doelgroep als volgt omschreven 
 
Personen met een fysieke beperking die nood hebben aan ondersteuning op vlak van wonen door 
een vergunde zorgaanbieder. De wijze en frequentie van ondersteuning met deze vergunde 
zorgaanbieder is bij toewijzing vastgelegd in een begeleidingsovereenkomst. 
 
Op voordracht van het LOG van 22/11/2016 zullen volgende organisaties zetelen in een intaketeam: 
 
-Lierse Sociale Huisvestingsmaatschappij 
-vzw Zewopa 
 
1. De kandidaat-huurder behoort tot de doelgroep zoals onder 2.2.3. omschreven 
2. De kandidaat-huurder is een budgethouder met een VAPH-erkenning  
3. De kandidaat huurder sluit een begeleidings- of dienstverleningsovereenkomst af met vzw 
Zewopa. 
4. De kandidaat-huurder beschikt over een voldoende hoog niveau van ondersteuningsnood 
(minstens B3 P3) 
Bij het inschalen van de ondersteuningsnood wordt er gebruik gemaakt van de B,P,N waarden, zoals 
gehanteerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. 
 
De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting wordt belast met de uitvoering van bovenstaande 
toewijzingsregel voor de volgende 12 woongelegenheden: 
 
Abtsherbergstraat 10 bus 1 (appartement 2 slaapkamers) 
Abtsherbergstraat 10 bus 11 (appartement 2 slaapkamers) 
Abtsherbergstraat 10 bus 14 (appartement 3 slaapkamers) 
Abtsherbergstraat 6 bus 1 (appartement 3 slaapkamers) 
Abtsherbergstraat 8 bus 1 (appartement 2 slaapkamers) 
Blokstraat 7 bus 1 (appartement 2 slaapkamers) 
Blokstraat 7 bus 2 (appartement 2 slaapkamers) 
Blokstraat 7 bus 3 (appartement 3 slaapkamers) 
Blokstraat 7 bus 4 (appartement 2 slaapkamers) 
Blokstraat 7 bus 5 (appartement 2 slaapkamers) 
Blokstraat 7 bus 6 (appartement 2 slaapkamers) 
Blokstraat 7 bus 7 (appartement 2 slaapkamers) 


