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Mevrouw, Meneer,
Beste huurders,
Bij het aanbreken van de herfst, als de
bladeren van de bomen rood kleuren en
la ngzaa m op de g rond neerdwa r relen,
herrijst en komt het LBW Mag weer tot bloei
met een heleboel nieuws.
Ten bewijze hiervan vindt u in ons nieuw
magazine een artikel over de herziening
van de huur voor het jaar 2019. Indien u
uw documenten nog niet hebt overgemaakt,
wacht dan niet langer! We herinneren u
eraan dat uw dossier compleet moet zijn voor
het einde van de maand oktober.
Een ander onderwerp is deze herfst ook aan
de orde: de verandering van tv-operator
indien u televisie kijkt via de operator SFR.
Deze maatschappij zet haar activiteiten
i n Belg ië stop en wordt door Telenet
overgenomen. Wat verandert dit concreet
voor u? De antwoorden hierop vindt u in het
artikel op pagina 5.

In deze herfsteditie geen inhuldigingen,
maar wel renovaties die een flinke vaart
nemen! A fspraak op pagina 12 voor een
overzicht van de grote renovatiewerken
op de sites Krakeel, Broek/Ommegang en
Lacaille/Bloemisten.
We richten ook de schijnwer pers op de
laureates van de wedstrijd “de mooiste
oma” van de vzw Versailles Seniors. Ze
werden gehuldigd voor hun elegantie op het
laatste Versailles wijkfeest dat eind juni
plaatsvond. Dit geeft ons ook de gelegenheid
om her i n ner i ngen op te halen aa n de
verschillende feesten op onze complexen:
Ve r sa i l le s, Pap e nve st ( V ij f Blok k e n ) ,
Brigittinen, Werf…
We wensen u verder veel leesplezier en
danken u voor uw vertrouwen in de Brusselse
Woning.

Het hoofdonderwerp van dit nummer gaat in
op een vraag die we ons dikwijls stellen bij
technische interventies: “Wie betaalt wat? ”
In het algemeen gelden bij de Brusselse
Woning dezelfde regels voor onderhoud en
reparaties als bij de private huisvesting,
m aa r we w i l len n iet t em i n k laa rheid
scheppen door het onderwerp punt voor punt
te behandelen.

C.V.B.A. DE BRUSSELSE WONING. Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) onderworpen aan de Huisvestingscode.
Ondernemingsnr.: 0403.357.276. Maatschappelijke zetel: Kardinaal Mercierstraat 37, 1000 Brussel. Verantwoordelijke
uitgever: Michel GUILLAUME, Directeur-Generaal. Redactiecomité: S. DE MUYNCK, D. MOULAY, P. PIETERS. M. VAN ROY,
P. VEEVAETE, P. SADRI. Grafische vormgeving: www.mediane.be. Oplage: 4.000 exemplaren FR en 150 exemplaren NL.
Dit magazine wordt gedrukt op PEFC-gecertificeerd papier. Cover: foto genomen in het kader van het participatief budget
“Tuin Houthulst” in samenwerking met het PSC-team “Werf-Houthulst”.
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ACTU

HERZIENING VAN DE HUUR (2019)

VERANDERING VAN TV-OPERATOR

Elk jaar op 1 januari wordt uw huur aangepast naargelang uw gezins- en financiële
situatie en volgens de index. Midden augustus hebt u een brief met het oog op de
herziening ontvangen, met een lijst van documenten die u ons moet overmaken. Hebt
u de nodige documenten voor de aanpassing van uw huur nog niet overgemaakt?
Wacht dan niet langer.

Bent u bij SFR? Zo ja, dan heeft dit artikel op u betrekking. Deze maatschappij zet
haar activiteiten in België stop en wordt door Telenet overgenomen. Veranderen van
decoder is noodzakelijk, maar de prijs en facturatiemethode veranderen niet.

U kunt ons uw documenten per post overmaken, door naar de permanenties van de
afdeling “Boekhouding huurders” te komen,
of per e-mail aan locataires@lbw.brussels.
Opgelet: ten gevolge van de nieuwe Europese
regels (algemene verordening gegevensbescherming) moet u dit jaar zelf voor uw officiële gezinssamenstelling zorgen.
	Hetzij via internet (procedure bijgevoegd
bij onze brief van 16/08)
	Hetzij via de Dienst Bevolking van Stad
Brussel

EEN PROBLEEM OM UW DOCUMENTEN
BIJEEN TE KRIJGEN?
U kunt de documenten voor de herziening van
uw huur (gezinssamenstelling, aanslagbiljet,
enz.) nog tot eind oktober zonder kosten overhandigen.
In de loop van de
ingebrekestelling
huurders van wie
is, met de kosten
hunnen laste.

maand november zal een
worden gestuurd aan de
het dossier niet compleet
van ingebrekestelling te

In de maand januari moeten de nieuwe huurprijzen worden toegepast. De huurders die
nog steeds niet gereageerd hebben, zullen hun
huur tot het maximumbedrag zien stijgen.
De herberekening van de huur naargelang het
gezinsinkomen zal dan enkel nog mogelijk
zijn mits betaling van een boete. Deze boete
is progressief: hoe meer vertraging bij de
afgifte van de documenten, hoe meer de boete
zal stijgen. Tot na de maand maart blijft de
maximale huur verschuldigd.

4
LBW mag #07 herfst 2018

De sociale afdeling kan u hierbij helpen.
Telefonisch:
02/435.28.05
Aan het loket:
Maandag: 13u30 – 16u
Dinsdag: 13u30 – 16u
Donderdag: 9u00 – 11u30

MEER INFO?
Afdeling “Boekhouding huurders”
Telefonisch:
02/435.28.03

U HEBT ENKEL
TV (SFR)?
De decoder en de afstandsbediening moeten ingeruild worden
om toegang te kunnen blijven
hebben tot de kanalen. Hiervoor
hebt u twee mogelijkheden:
	Ofwel maakt u een afspraak met
een technicus van Telenet tijdens de
permanenties georganiseerd in onze
kantoren (zelfde uren als de permanenties
van de Brusselse Woning).
	Ofwel laat u de technici van Telenet
binnen wanneer ze van deur tot deur
komen om de decoders te vervangen.
Ze zullen de oude decoder/box van SFR
meenemen na een controle van de correcte
werking van de nieuwe installatie.
De verandering van decoder is gratis. U zult
nog steeds 15,80 € voor uw tv-abonnement
betalen via uw huurafrekening.
De verandering gebeurt gebouw per gebouw,
van september tot december.
U wordt per brief en met een bericht in de
inkomhal verwittigd wanneer uw gebouw
aan de beurt is. Het is dus onnodig voor die
datum contact met Telenet op te nemen.

U HEBT EEN SFR PACK
(TV + TEL., INTERNET)?
U staat als klant bij
Telenet geregistreerd
en de operator heeft
contact met u genomen
voor de installatie van
de nieuwe decoder. De verandering is gratis.
U blijft 15,80 € betalen via uw huurafrekening
en dit bedrag zal van uw Telenetfactuur afgetrokken worden.
Bij problemen kunt u contact opnemen met de
klantendienst van Telenet op 0800/66.793 en
moet u vermelden dat u huurder van de Brusselse Woning bent.

WAT NIET VERANDERT:
	Het bedrag voor de televisie blijft op
15,80 €
	De betaling gebeurt via de huurafrekening die door de Brusselse
Woning opgestuurd wordt

WAT VERANDERT:
	Vervanging van de decoder en de
afstandsbediening
	Verandering van sommige kanalen

Aan het loket:
Maandag: 13u30 – 16u
Dinsdag: 13u30 – 16u
Donderdag: 9u00 – 11u30
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DOSSIER

WIE BETAALT
WAT?

14

17 27

7

19

20
8

Wanneer er reparaties in de woning
moeten gebeuren, is het dikwijls moeilijk te bepalen wie nu de kosten betaalt:
de huurder of de eigenaar (Brusselse
Woning)?
In dit dossier behandelen we in detail,
aan de hand van illustraties, de reparaties
die betrekking hebben op de binnenkant
van de woning. In een volgend nummer
zullen we het hebben over reparaties aan
de gemeenschappelijke gedeelten.

26

16 28
6

18
23

9

12
11

22
2

3

4

21 25

10
13

15

5

Om te bepalen wie voor de reparatie moet
instaan, analyseren we de oorzaak van het
probleem en baseren we ons op het “vademecum huurschade”, het referentiewerk op dit
gebied. Hieronder in afbeeldingen de meest
voorkomende reparaties:

24

1

LEEFRUIMTEN EN KAMERS

IN DE INKOM

TE UWEN LASTE

TEN LASTE VAN DE BRUSSELSE WONING

TE UWEN LASTE

TEN LASTE VAN DE BRUSSELSE WONING

	
1 Sleutels en badge — Vervanging bij
verlies of beschadiging
(via de Brusselse Woning).

	Parlofonie
—
9
Reparatie en vervanging.

	
16 Ramen — Reparatie van krukken en
vernieuwing van dichtingen — Afstellen
en smeren (idem in de andere kamers).

22

	Cilinder — Vervanging
2
(via de Brusselse Woning).
	Deurkruk
— Vervanging
3
(idem in de andere kamers).
	Schakelaars — Vervanging
4
(idem in de andere kamers).
	Stopcontacten, tv en telefoon —
5
Vervanging
(idem in de andere kamers).
	
6 Zekeringen en hoofdschakelaars —
Vervanging.
	Lampfittings — Vervanging
7
(idem in de andere kamers).
	Lampen
— Vervanging
8
(idem in de andere kamers).
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10 Deur van het elektrisch paneel —
Vervanging.
	Wandkasten
— Vervanging
11
van de planken en rails.
	Binnendeuren
— Vervanging
12
(behalve beschadiging).

13

Elektrisch paneel — Vervanging.

14

Rookdetector — Vervanging.

15

Slot — Vervanging.

	
17 Rolluiken — Vervanging van de riemen.
	
18 Radiatorkranen — Deblokkering en
vervanging van de knoppen (voelers)
(idem in de andere kamers).
	Beglazing — Reparatie van dichtingen
19
en vervanging van beschadigde
ruiten (idem in de andere kamers).
Bij glasbreuk, vraag een tussenkomst
van uw verplichte verzekering
“brand-waterschade” (die ook
glasbreuk “alle risico’s” dekt).
	
20 Plafonds en muren — Verven en gaten
dichten (idem in de andere kamers).
	
21 Radiatoren — Ontluchten (idem
in de andere kamers).

Plinten — Vervanging.

	Kamerthermostaat — Vervanging
23
(behalve batterij).
	Vloerbekleding — Vervanging,
24
behalve beschadiging
(idem in de andere kamers).
	Radiatoren — Vervanging,
25
behalve beschadiging
(idem in de andere kamers).
	
26 Raamwerk en lijsten — Vervanging,
behalve beschadiging
(idem in de andere kamers).
	
27 Rolluiken — Vervanging van de
elementen (behalve de riemen).
	Raamkrukken
— Vervanging
28
van verouderde krukken.
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DOSSIER

35 45

TE UWEN LASTE

WAT TE DOEN BIJ VANDALISME?

	
29 Kraanwerk — Onderhoud en vervanging
van de dichtingen en mousseurs.

Bij vandalisme aan de deuren van het
appartement, kelderdeuren, brievenbussen,
bergplaatsen, enz., stuur aan de Technische
Afdeling een kopie van het PV van klachtneerlegging bij de politie.
=> De Brusselse Woning kan dan de kosten
op zich nemen.

	
30 Doucheslang, handdouche en
stang — Vervanging.

30
41

29
29

37

42

38

	
33 Toiletbril — Vervanging.
34	
34 Gasslang — Vervanging (te vervangen
volgens de vervaldatum).

44

33

38

	
32 Toiletspoelbak — Vervanging van
de dichtingen en de vlotter.

36
46

32

38

31

	
31 Afvoer — Onderhoud en ontstopping
tot aan de hoofdkolom (kolom =
gemeenschappelijke gedeelten).

31

	
35 Ventilatie — Schoonmaak van de luchtkokers.

42

31

	Watertoevoerkleppen
36
(afsluitkranen) — Vervanging.
	
37 Siliconedichting — Onderhoud en vervanging.
	
38 Gootsteen, lavabo, bad, douche en
toilet — Kalkverwijdering.

SANITAIR EN TOILET

	
39 Keukenuitrusting — Onderhoud
van de keukenmeubelen, afzuigkap,
oven en kookplaat.

KEUKEN
35 45
39 47
40

43

29

37
38

42
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2. Voor uw kleine klusjes kunt u een beroep
doen op een sociaal ondernemer die zich
richt op gezinnen met een laag inkomen.
Bijvoorbeeld:

	
41 Individuele verwarmingsketel —
Onderhoud door een vakman.

	Compagnons dépanneurs:
02/537.51.30

TEN LASTE VAN DE BRUSSELSE WONING

	“Petits Boulots” (vzw Télé-services):
02/548.98.00

	
43 Leiding en gaskraan — Reparatie en
vervanging door een erkende maatschappij.
	
44 Afvoer van afvalwater —
Reparatie en vervanging.
	
46 Watertoevoer — Reparatie en vervanging.
	
47 Keukenuitrusting — Vervanging van
de keukenmeubelen en afzuigkap,
behalve bij beschadiging.

Met de welwillende toestemming van de Moderne Woning.

1. Vraag een interventie tijdens de werkuren. De tarieven voor de prestaties
liggen altijd hoger voor interventies ‘s
avonds en in het weekend.

	Multijobs (voor Neder-OverHeembeek): 02/262.31.58

	
45 Ventilatiebuis — Reparatie en vervanging.

39 47

4 TIPS OM DE REPARATIEKOSTEN
TE BEPERKEN

	
40 Afzuigkapfilter — Schoonmaak of
vervanging (volgens het systeem).

	
42 Sifon — Vervanging.

34

Bijzonder geval: indien het vandalisme
betrekking heeft op glasbreuk en uw verzekering weigert de kosten op zich te nemen,
stuur dan aan de Technische Afdeling het PV
van klachtneerlegging, samen met de weigeringsbrief van de verzekering.

3. Wanneer u een afspraak hebt gemaakt met
een vakman, zorg er dan voor aanwezig te
zijn. Er kunnen immers verplaatsingskosten
aangerekend worden indien u niet thuis bent.
4. Onderhoud regelmatig uw installaties.
Het is dikwijls moeilijk aan de telefoon
te bepalen wie de interventiekosten zal
moeten dragen, omdat dit afhangt van
de oorzaak van het probleem. Dit zal
duidelijk worden wanneer de vakman
langskomt.
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TIPS & TRUCS

HOE EEN THERMOSTATISCHE
KRAAN DEBLOKKEREN?

Gebruik vervolgens de tang of de rug van een
schroevendraaier of hamer om voorzichtig
kleine klopjes op de stang te geven. Deze zal
dan enkele millimeter verder uitkomen.

Opgelet, gebruik geen tang om de stang eruit
te trekken. Indien u ze volledig zou uittrekken
of breken, kan dit een lek of onherstelbare
schade veroorzaken.

Met het begin van de winter en de intrede van de koude zet u uw radiatoren weer in
gang. Soms verwarmen die dan niet meer zoals het hoort. Dikwijls is het de radiator
die ontlucht moet worden, maar het probleem kan ook liggen bij een thermostatische
kraan die niet meer draait. U moet deze dan deblokkeren om de radiator weer zijn
verwarmingswerk te laten doen.

WAT IS EEN THERMOSTATISCHE KRAAN?
De thermostatische kraan bestaat uit twee
delen: de kop (handgreep met schaalverdeling)
en het lichaam (verbinding tussen kop en radiator) dat zorgt voor de waterstroom naar de
radiator die in gang wordt gezet via de kop.
Wanneer de kraan geblokkeerd is, is dit dikwijls
te wijten aan de metalen stang die zich in het
lichaam bevindt. Deze stang blijft ingedrukt
en sluit daardoor de stroom van warm water
in de radiator af. Dit wordt veroorzaakt door
het feit dat tijdens de zomer het systeem lange
tijd in rust is gebleven en door de warmte is
uitgezet. Om dit probleem te verhelpen, moet u
de metalen stang via een mechanische handeling deblokkeren.

THERMOSTATISCHE
KNOP

HOE EEN THERMOSTATISCHE KRAAN
DEBLOKKEREN?
Het wordt aanbevolen de vier volgende stappen
voor demontage te volgen. Indien u hierbij
moeilijkheden ondervindt, raden we u aan
de Technische Afdeling te contacteren (tel.:
02/435.28.02).
Schroef de ring los met de hand of voorzichtig
met een tang. Draai in wijzerzin.

Maak van de gelegenheid gebruik
om stof- en vetresten op de stang te
verwijderen en ze in te vetten met
een product van het type “WD-40”
of met enkele druppels olie, waardoor het probleem in de toekomst
vermeden zal worden.
Monteer uw thermostatische kop
opnieuw en plaats hem goed recht
en in volledig geopende stand (op 5).
Breng de ring terug aan met de hand
en draai vervolgens lichtjes vast
met de tang. Nu zou u weer over een
warme radiator moeten beschikken.

HANDGREEP
STANG
VEER
KLEP
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WERFINFO

DE RENOVATIES
GAAN VERDER...
We geven u nog graag wat nieuws mee over de vele werkzaamheden die aan de gang
zijn. De doelstellingen zijn overal dezelfde: de afronding van de werken moet voor de
huurders een hoger leefcomfort en een lagere verwarmingsfactuur opleveren.
Het einde van de renovatiewerken aan de gevels
van de 3 torens van het complex “Krakeel” nadert
met rasse schreden. De planning voorzag dat deze
gigantische werf van meer dan 13 miljoen euro
4 jaar zou duren, maar uiteindelijk zal die zo’n
8 maanden vroeger beëindigd kunnen worden.

EEN RENOVATIEWERF
VOOR DE 3 STOOKPLAATSEN
IN EEN MOEITE DOOR

Broek-Ommegang

De werken omvatten voornamelijk de isolatie
van gevels en daken, vervanging van de raamkozijnen door dubbele beglazing en de ventilatie van vochtige ruimten.

Een gelijkaardige werf wordt binnenkort ook
beëindigd: de renovatie van de gevels van de twee
gebouwen van het complex “Broek-Ommegang”.
De gebouwen krijgen hier eveneens een nieuwe
stookplaats. De installatiewerken zijn al volop
bezig in het gebouw Meiboom. Er komt één
enkele stookplaats die binnen enkele maanden
de 3 gebouwen Meiboom-Broek-Ommegang zal
voorzien.

Krakeel

voor de huurders, of het nu gaat om renovatiewerken voor elektrische installaties
(Versailles…), beveiliging van de ingangen,
vervanging van brievenbussen, enz.

Tenslotte is de renovatiewerf voor de gevels
van Lacaille-Bloemisten in volle gang! Er
komen nieuwe raamkozijnen, isolatie van de
gevels met nieuwe bekleding (bepleistering en
metalen elementen), de inrichting van nieuwe
terrassen (Bloemisten), alsook de isolatie en
renovatie van de dakbedekking en plaatsing
van een systeem van mechanische ventilatie in
de sanitaire ruimten en keukens.
Het einde van de werf is voorzien voor eind
2019.

Krakeel
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Naast die grote werven mogen we ook de
andere, weliswaar meer bescheiden en minder
zichtbare werken niet uit het oog verliezen. Ze
dragen immers ook bij tot een beter comfort

Lacaille-Bloemisten
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PARTNERS

FEEST IN DE WIJKEN!
Zoals elk jaar werd er op sommige sites van de Brusselse Woning weer gefeest. Wat
is er immers beter dan een feest om de bewoners met elkaar kennis te laten maken?
Sommigen hebben het over een burenfeest, anderen noemen het een wijkfeest, maar
het doel is altijd hetzelfde: momenten van gezellig samenzijn doorbrengen vlakbij huis.

WEDSTRIJD VOOR DE MOOISTE
OMA VAN VERSAILLES
Tijdens het laatste wijkfeest in Versailles, in Neder-over-Heembeek, konden de bewoners deelnemen aan een heel nieuw evenement: de verkiezing van de mooiste oma.
Deze gemoedelijke wedstrijd, georganiseerd
door de vzw Versailles Seniors, stond open voor
alle oma’s van Versailles.
De concurrentes werden beoordeeld op hun
elegantie en welbespraaktheid tijdens een kort
defilé.

De laureates zijn:
Winnares: mevrouw Monique DELANOIS
1e eredame: mevrouw Aline MULA
2e eredame: mevrouw Dorothée ZAIDMAN
Onze felicitaties aan de dames en afspraak
volgend jaar!

De jury bestond uit:
	De heer Khalid ZIAN,
voorzitter van de Brusselse Woning
en voorzitter van Versailles Seniors
De wijk Papenvest vierde feest op zaterdag
5 mei. Onder een zonnige hemel konden de
bewoners genieten van een braderie, degustatie van typische gerechten, de fratsen van
een straatclown en sportieve en muzikale activiteiten.
Op vrijdag 22 juni vierden de bewoners van de
sites Brigittinen, Blaes en Spiegel samen het
burenfeest in de Akarovatuin. Er werd verzameld rond een barbecue in “Spaanse Herberg”
stijl, waarbij iedereen iets meebracht en alles
gedeeld werd. Op het einde van de namiddag
werden alle deelnemers op een muntthee
getrakteerd.

In een intiemer kader vonden de bewoners van
Werf-Houthulst elkaar rond een barbecue en
activiteiten voor de kinderen.

	Mevrouw Mie-Jeanne LUMBALANYANGA, consulente bij het OCMW en
bestuurster van Versailles Seniors

Onze oprechte dank aan alle organisatoren en
iedereen die deze momenten voor de bewoners
mogelijk heeft gemaakt.

	Mevrouw Anne VANDOOREN, directrice
vande sociale afdeling van de Brusselse
Woning en bestuurster van Versailles Seniors
	De heer Patrick KILOLO, bewoner van
Versailles

Niets houdt de wijkfeesten tegen, zelfs geen
wereldbekermatch! Op zaterdag 23 juni 2018,
tijdens de match België-Tunesië, waren de
bewoners van Versailles en Werf immers
present voor een gezellig samenzijn.
Op Versailles was er een brocante voor groot
en klein, een defilé voor de mooiste oma (zie het
artikel op de volgende pagina) en verschillende
kraampjes: barbecue, typische gerechten,
springkasteel, muziek, houten spelletjes …
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UURROOSTERS
VAN DE PERMANENTIES
WANNEER LANGSKOMEN?

D IE N
WA C H T

:

		 13.30 > 16.00

DINSDAG 	

:

		 13.30 > 16.00

DONDERDAG : 		
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0 2 /5

MAANDAG

9
42 .05 .6

9.00 > 11.30

WANNEER TELEFONEREN?
Merk op dat voor de telefonische permanenties elke afdeling
haar eigen uurrooster en telefoonnummer heeft.

KANDIDATEN

TECHNIEK

BOEKHOUDING

GESCHILLEN

SOCIAAL

02/435.28.01

02/435.28.02

02/435.28.03

02/435.28.04

02/435.28.05

9:00 > 11:30

9:00 > 11:30

9:00 > 11:30

9:00 > 11:30

9:00 > 11:30
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