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OPENINGSUREN
Maandag t.e.m. vrijdag van 8u30 tot 12u00. 
In de namiddag en in de weekends/op feest-
dagen zijn wij gesloten.

Word jij Buddy in Diest?  
Als buddy ga je bij een stadsgenoot – een gezin of alleenstaande – aan 
huis om de ouders te ondersteunen in de opvoeding van de kinderen, het 
netwerk te versterken, wat administratieve steun te bieden of een leuke 
vrijetijds-besteding te vinden. Je maakt je één keer per week vrij, om 
iemand die wat steun kan gebruiken, weer op weg te helpen. Na een 
inleidende vorming ga je aan de slag! 

Meer info en inschrijven:  
diest@domovzw.be, www.domovlaanderen.be.

Het Buddyproject is een initiatief van Domo vzw,  
OCMW Diest, CAW Diest, LOP en Huis van het Kind.

Als je rondkijkt in de wijken van de Diest-Uitbreiding 
zal je misschien al gemerkt hebben dat er hier en daar 
een aantal woningen leeg staan. Hoe is dit toch mogelijk 
als er zoveel kandidaat-huurders op de wachtlijst 
staan? 

Enkele antwoorden:

•  Woningen kunnen leeg staan, omdat de huurder 
overleden is en er geen erfgenamen zijn, of de erfenis 
wordt geweigerd. Het duurt dan soms een aantal 
maanden voor wij de toestemming krijgen om de 
woning leeg te mogen maken en terug klaar te 
maken voor verhuur.

•  Vaak moeten wij meerdere kandidaat-huurders 
aanschrijven vooraleer wij een huurder vinden die 
een bepaalde woning wenst te huren.

•  Huurders laten soms de woning op het einde van de 
huur in een zeer slechte staat achter. Het kost ons 
veel tijd en centen om de woning terug verhuurbaar 
te krijgen.

•  Een woning kan een tijdje leeg staan omdat wij 
verschillende werken willen uitvoeren. Bijvoor-
beeld het plaatsen van een nieuwe keuken of 
badkamer of het leggen van een nieuwe vloer. 

Leegstaande woningen?  
Hoe is dit mogelijk?
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1. Nieuwe huurderscategorieën 
Vanaf 1 januari is er een onderscheid  
tussen “huurders” en “bijwoners”. 

Wie is huurder? 

•  De persoon die zich opgeeft als referentiehuurder
•  De persoon die gehuwd is, of wettelijk samen- 

woont met de referentiehuurder. Dit op voor-
waarde dat hij/zij mee in de sociale huur- 
woning woont. 

• De feitelijke partner van de referentiehuurder, 
op voorwaarde dat hij/zij al vanaf het begin mee 
de sociale huurwoning bewoont of minstens 
één jaar duurzaam samenwoont in de sociale 
huurwoning. 

Wie is bijwoner? 
Alle andere personen zijn ‘bijwoners’. Bijwoners 
kunnen tijdelijk of duurzaam in de sociale woning 
wonen.  

Let op: als je een feitelijke partner hebt die na de 
start van het huurcontract is komen inwonen, 
dan wordt hij/zij met de nieuwe wetgeving pas 
“huurder” na 1 jaar samenwonen. 

De persoon kan pas huurder worden als jullie op 
dat moment SAMEN voldoen aan de voorwaarden 
om in de woning te verblijven. 

Voldoen jullie niet? Dan zal de feitelijke partner de 
huurwoning moeten verlaten. 

Nieuw in de  
sociale huurwetgeving
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De opsplitsing tussen ‘huurder’ en ‘bijwoner’ heeft een aantal gevolgen. 

Er is een belangrijk verschil tussen “huurders” en “bijwoners”. Voor elke groep kunnen de rechten en 
plichten, maar ook de verhouding ten aanzien van de verhuurder, verschillend zijn. 

Huurders Duurzame bijwoners
Hebben persoonlijk woonrecht
 

Hebben geen persoonlijk woonrecht. Dat wil zeggen 
dat de  bijwoners de woning moeten verlaten als de 
huurovereenkomst eindigt.*

Woonzekerheid Minder woonzekerheid

Ondertekenen huurovereenkomst Ondertekenen de huurovereenkomst niet

Moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden Moeten niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden

Het inkomen wordt meegerekend voor de 
huurprijsberekening

Het inkomen van de meerderjarige duurzame bijwoners 
wordt meegerekend voor de huurprijs- berekening 
behalve het inkomen van de personen waarvoor men 
nog kinderbijslag ontvangt.

Worden in rekening gebracht bij de rationele 
bezetting van de woning en bij controle van 
onderbezetting

Worden in  rekening gebracht bij de rationele bezetting 
van de woning en bij controle van onderbezetting.

Doe de test  
Jan en Lies schrijven zich samen met hun 3 kinderen 
en Lies haar mama in voor een sociale woning. Marthe 
is 5 jaar. Victor is 12 jaar en Ella is 22. Ella studeert 
verpleegkunde, ze werkt sinds kort in de supermarkt 
als jobstudent. Oma Hilde is op pensioen. Voor haar 
pensioenleeftijd werd een invaliditeit vastgesteld. Ze 
krijgen een woning toegewezen. 

Vraag: 
1. Wie is huurder in dit verhaal? 

2. Wie is bijwoner in dit verhaal? 

3. Met welke inkomsten wordt er rekening 
gehouden voor de berekening van de huurprijs?

1. Jan en Lies
2. Marthe, Victor, Ella en oma Hilde
3. Met het inkomen van Jan, Lies en oma Hilde 

(- vrijstelling ) Met het inkomen van Ella wordt geen 
rekening gehouden aangezien ze nog studeert en men 
dus nog kinderbijslag voor haar ontvangt.

* De bijwoner moet de woning dus verlaten als de laatste huurder 
overlijdt, de huurovereenkomst opzegt of zijn hoofdverblijfplaats 
niet meer heeft in de woning.
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2. Einde huurovereenkomst  
bij overlijden

Als de laatste huurder overlijdt, dan zal de huur-
overeenkomst automatisch stoppen. Dit gebeurt 
vanaf 01 januari 2020 op het einde van de 2de 
maand na het overlijden. Blijven er nog bijwoners 
achter? Dan mogen zij minstens nog 6 maanden en 
misschien langer de woning bewonen. 

3. Nieuwe huurcontracten
De huurcontracten zijn vanaf 1 januari korter 
en eenvoudiger. Nieuwe huurders krijgen een 
document dat extra uitleg geeft over alle rechten 
en plichten. Ook jij kan dit document raadplegen. 
Je kan een exemplaar afhalen in de kantoren van 
jouw SHM. 

4. De verstrengde  
 eigendomsvoorwaarde 

Heb je een woning of bouwgrond? 
Voor 1 januari mocht je al geen woning of 
bouwgrond bezitten. Niet in België en niet in het 
buitenland. 

Vanaf 01 januari 2020  worden de eigendoms-
voorwaarden strenger. Zo mag je vanaf dan 
ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of 
opstal hebben of gegeven hebben. Je mag ook 
geen vruchtgebruik hebben, zelfs niet een paar 
procent. Ook als je een bouwgrond of woning in 
vruchtgebruik  geeft, voldoe je niet langer aan de 
eigendomsvoorwaarden. 

Zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders 
mogen deze zakelijke rechten ook niet in hun 
vennootschap brengen.        

Opgelet, met bouwgrond bedoelen we een 
‘perceel bestemd voor woningbouw’. Het gaat over 
onbebouwde percelen in woongebied die grenzen 
aan een uitgeruste weg of percelen waarvoor 
een niet-vervallen verkavelingsvergunning of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden bestaat. 

Ben je op 1 januari 2020 huurder, maar voldoe je 
niet meer aan deze nieuwe verstrengde eigen-
domsvoorwaarde? Dan geldt er een uitzondering. 
Contacteer jouw SHM gerust indien je hierover nog 
vragen hebt. 

Wat bij erfenis? 
Als je een bouwgrond of woning erft of geschonken 
krijgt, zijn er uitzonderingen mogelijk. Contacteer 
jouw SHM voor verdere vragen. 

Doe de test  
4. Wat als oma Hilde een bouwgrond heeft, mag zij 

die dan houden? 

5. Wat als Jan een bouwgrond erft, mag hij die dan 
houden? 

6. Oma Hilde had een volle eigendom van een 
woning. Zij gaf het vruchtgebruik weg, waardoor 
zij nu enkel een blote eigendom heeft. Komt zij 
nog in aanmerking? 

4. Ja, aangezien oma Hilde een bijwoner is. Zij moet niet 
voldoen aan de eigendomsvoorwaarde.

5. Neen, hij is huurder en moet voldoen aan de eigen-
domsvoorwaarde. Hij krijgt tijd om de bouwgrond te 
vervreemden.

6. Ja, aangezien oma Hilde een bijwoner is. Zij moet niet 
voldoen aan de eigendomsvoorwaarde.

 ..., 97, 98, 99,

100

Speel geen verstoppertje met eigendommen
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Dag van de buren

Help! Ik heb een hoog waterverbruik
Geregeld hebben wij huurders die ons melden 
dat ze plots een hoger waterverbruik hebben 
tegenover het jaar voordien.

Tips om na te gaan hoe dit komt?
- Is jouw gezinssituatie gewijzigd 

(zijn er bijvoorbeeld gezinsleden bijgekomen)?

- Zijn jullie gewoonten veranderd?
 Indien dit niet het geval is, kan er sprake zijn van 

een lek.

 

 Heb je al gecontroleerd of er een lekkende kraan 
of een lekkend toilet is? In dat geval kan je dit best 
zo snel mogelijk (laten) herstellen.

 Je kan ook een verborgen lek hebben: om dit 
te controleren kan je best iedere avond jouw 
meterstanden noteren en bij het opstaan 
opnieuw. Op die manier kan je nagaan of er 
daadwerkelijk een verborgen lek aanwezig is.

De laatste vrijdag van de maand mei 
staat sinds enkele jaren gekend als 
‘dag van de buren’. 
Heb jij op vrijdag 29 mei 2020 een 
leuke activiteit gepland met jouw 
bu(u)r(en). Laat het ons weten, wij 
komen langs en jullie worden geflitst.
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Het project ’Trojka’ in de Prelaatstraat te Averbode is in uitvoering. 

Het project ‘Trojka’ is ontworpen door Architenco en staat 
voor woonkwaliteit, collectiviteit en duurzaamheid. Het is een 
doordacht en compact ontwerp dat goed geïntegreerd is in de 
omgeving. De realisatie van 18 appartementen, een ondergrondse 
parkeergarage en een collectieve binnentuin is gestart. 

Op 15 januari 2020 zijn de sloopwerken van start gegaan. 
De bestaande feestzalen en de aanpalende woning werden 
inmiddels gesloopt. 

Stand van zaken projecten
Dakrenovatie Acaciastraat/Oude 
Baan en Meidoornhofstraat afge-
rond.

In het kader van de ERP 2020 
werden 37 daken in de  Oude Baan, 
Acaciastraat en Meidoornstraat 
vernieuwd.  

De firma De Ruyck is in okto- 
ber 2019 gestart met de werk-
zaamheden. Ondertussen zijn de 
werken klaar en beschikken alle 
woningen in deze wijk over een 
nieuw en geïsoleerd dak.
 
Project Brabantsebaan ‘Pastorie’ 
te Okselaar volledig verhuurd!

Het project ‘Brabantsebaan - 
‘pastorie’’ omvat de renovatie van  
de voormalige pastorie tot 3 appar-
tementen en de nieuwbouw van  
9 sociale woningen. De voormalige 
pastorijtuin werd omgevormd tot 
een collectieve publieke buiten-
ruimte met spelelementen voor 

kinderen. Ondertussen zijn alle 
woningen en appartementen 
verhuurd. 

Project Park Ter Heide (Averbode)

Het project ‘Park ter Heide – 
schooltje’ omvat de nieuwbouw 
van 24 sociale woningen.

Het dossier wordt aanbesteed 
in het voorjaar van 2020 en de 
werken zullen van start gaan vóór 
1 september 2020

Project in de kijker:  
Project Trojka is opgestart!

Samengevat:

18 appartementen:
• 3 appartementen:  

1 slaapkamer 

• 6 appartementen:  
2 slaapkamers 

• 5 appartementen:   
3 slaapkamers

• 4 aangepaste  
appartementen  
voor personen met  
een handicap  

Einde werken: 
± zomer 2021 

Blog architecten: 
https://trojkaindeprelaatstraat.wordpress.com/

Brabantsebaan - pastorie

dakrenovatie - Acaciastraat Brabantsebaan - pastorie
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Vorig jaar in november kregen 755 huurders van Diest-Uitbreiding een tevredenheidsenquête in de bus. We 
wilden graag te weten komen wat jullie vinden van onze dienstverlening.
 
De respons was alvast heel positief! We kregen maar liefst 390 ingevulde enquêtes terug. We willen daarom 
iedereen bedanken die hieraan heeft deelgenomen!
 
We zijn momenteel bezig met de verwerking van jullie antwoorden. De resultaten zullen in de volgende 
huurderskrant (oktober) bekend gemaakt worden. De resultaten worden binnenkort voorgesteld aan onze 
Raad van Bestuur die beslist of er bijsturing nodig is ter verbetering van onze dienstverlening. 

Winnaars deelname enquête
 
- Familie Suha - Hudiova
- Saenen José  
  (vertegenwoordig door haar zoon op de foto)
 
 
Beide winnaars kregen van ons een Diesters 
Cadoosje ter waarde van 50 € cadeau.
 
Proficiat! 
Veel plezier ermee!
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Tevredenheidsenquête 
Dienstverlening

Je moet maandelijks vóór elke 10de dag van de 
maand de huur betalen. Doe je dit niet, dan krijg 
je een herinneringsbrief. In de herinneringsbrief 
wordt vermeld of het gaat over huurachterstal 
of nog openstaande facturen. Je kan deze brief 
ontvangen wanneer bijvoorbeeld:
 
• de huur niet of maar gedeeltelijk werd betaald. 

Heb je een doorlopende betaalopdracht en kreeg 
je toch een herinneringsbrief omdat de huur 
niet betaald werd? Dit kan betekenen dat er op 
het ogenblik van de vervaldag onvoldoende geld 
was op je rekening. De bank zal in dat geval geen 
betaling aan Diest-Uitbreiding overmaken.

• er werd betaald, maar met de verkeerde 
betalingsmededeling. Als je verhuist naar 
een andere woning van Diest-Uitbreiding, 
wijzigt het bedrag van de huur maar ook de 
betalingsmededeling. Deze wordt vermeld op de 
huurprijsberekening, het is een uniek nummer 

dat gekoppeld is aan de huurder en de woning 
die je huurt. Het is dus belangrijk om dit nummer 
steeds correct te vermelden bij elke betaling.

Om zoveel mogelijk problemen te voorkomen, raden 
we je aan om de huur via een doorlopende opdracht 
te betalen. Denk er ook aan je bank te verwittigen 
telkens je huurprijs wijzigt. Wanneer je problemen 
hebt om de huur te betalen, bespreek dit dan tijdig 
met de dienst huurdersadministratie.

Ik heb mijn huur  
niet betaald, wat nu?
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