
Ondertekening van het huurcontract

Bezoek van een technisch beheerder(-ster)

Bezoek van een maatschappelijk assistent(e) 3

SOCIAAL BOEKJE
Begeleiding ter 
uwer beschikking
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Uw dossiernummer
huurder:

Uw contactpersonen

Uw conciërge/ 
opzichter(-ster)
(indien u er één hebt)

Uw kantonnier
(indien u er één hebt)

Zijn/haar gegevens

Zijn/haar gegevens

Zijn/haar gegevens

Zijn/haar werkuren

Zijn/haar werkuren

Bij afwezigheid

Uw PSC 
(project voor sociale cohesie,
indien u er één hebt)
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In dit laatste boekje zult u de 
opdrachten van de sociale 
dienst en de dienst geschillen 
ontdekken:

•  individuele sociale begeleiding
• hulp bij betalingsproblemen
•  ondersteuning om projecten 

op te zetten met andere 
huurders of om deel te nemen 
aan bestaande projecten

Het team van de sociale 
dienst en de dienst geschillen 
is er om u te adviseren, te 
oriënteren en u uitleg te geven 
over de administratieve, 
boekhoudkundige of sociale 
stappen in verband met 
de Brusselse Woning. Deze 
begeleiding gebeurt in alle 
vertrouwelijkheid en neutraliteit.

Daartoe kunt u:

•  naar de permanenties komen 
(zie dagen en uren aan het 
eind van dit boekje)

•  telefoneren om advies of een 
afspraak te krijgen.

Wij kijken ernaar uit om u te 
ontmoeten,

Het team van de sociale dienst 
en de dienst geschillen

Beste huurder, Beste huurster,

1 l    De sociale dienst en de dienst geschillen 

2 l  De projecten voor sociale cohesie 
en andere wijkverenigingen

4 l  Reglementering met betrekking tot  
sociale huisvesting: vragen/antwoorden

6 l Contact opnemen met onze kantoren

3 l Niet te missen datums

5 l Een gezellig gebouw

Inhoudsopgave
Uw fiche Contactpersonen

Welkomstwoord

Inhoudsopgave

2

3

4

10

16

24

6

12

20
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1  De sociale dienst en  
de dienst geschillen 
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_  DE SOCIALE  
DIENST

Uw maatschappelijk assistent(e) 
kan u helpen:

•  bij de stappen die u 
voor de andere diensten 
van de Brusselse Woning 
moet ondernemen (bv. 
het verzamelen van de 
documenten voor de 
berekening van de huur, het 
vrijmaken van een deel van 
uw appartement voor een 
technische interventie, het 
analyseren van uw financiële 
situatie...)

•  bij de stappen die door andere 
instellingen gevraagd worden 
(bv. gemeente, OCMW, 
Rijksdienst voor Pensioenen…)

•  om bepaalde administratieve 
documenten beter te 
begrijpen

•  om familiale problemen het 
hoofd te bieden

•  om gezins- of huishoudhulp te 
vinden voor het onderhoud 
van uw woning

•  om conflicten met uw buren uit 
te praten

De rol van de collectieve 
maatschappelijk werkers is de 
huurders te helpen om projecten 
op te zetten met andere 
huurders, om activiteiten voor te 
stellen aan de bewoners om het 
leven in hun gebouw of hun wijk 
te verbeteren.

Bijvoorbeeld: de ingang van het 
gebouw of een binnenplaats 
verfraaien, een buurtfeest 
organiseren, een moestuin 
aanleggen of een fietsenlokaal 
inrichten…

>  De maatschappelijk  
assistenten

>  De collectieve 
maatschappelijk werkers

Denk eraan
Het is altijd beter om eerst 
contact op te nemen met de 
dienst die zich als eerste met uw 
dossier heeft beziggehouden. 
Bijvoorbeeld: als u een brief krijgt, 
kijk dan van welke dienst hij komt 
en wend u eerst tot die dienst.

Elk jaar lanceert de Brusselse 
Woning een projectoproep naar 
alle huurders. Een groep huurders 
kan zijn project voorstellen aan 
de Brusselse Woning (alleen of 
met de hulp van de collectieve 
maatschappelijk werkers of van 
het team van een Project voor 
Sociale Cohesie). Als het project 
aanvaard wordt, dan ontvangt 
de groep een budget om zijn 
project te realiseren.

Ook twee buurt- en 
gemeenschapsagenten maken 
deel uit van de sociale dienst en 
de dienst geschillen.

Ze zijn bereikbaar  
tussen 12u30 en 20u30

Ze verplaatsen zich naar onze 
diverse sites en zorgen mee 
voor een serene sfeer en een 
goede communicatie tussen de 
huurders.

U kunt contact met hen 
opnemen indien u grof huisvuil in 
de gemeenschappelijke ruimten 
opmerkt, bij een conflict met 
uw buren, indien u zich onveilig 
voelt...

Hun GSM-nummers zijn:  
0487/50.75.77
en 0487/88.44.07.

Deze nummers hangen ook op 
aan de mededelingenborden in 
de inkomhal van uw gebouw.

>  De buurt- en  
gemeenschapsagenten

Wist u dat?
Bij grote renovatiewerken 
in uw gebouw kan een 
gespecialiseerde maatschappelijk 
assistente u helpen om de werken 
beter te begrijpen en u oriënteren 
bij de eventuele te ondernemen 
stappen._  DE DIENST 

GESCHILLEN

De dienst geschillen omvat 
vier agenten, die controleren 
of de huren tijdig betaald 
worden en herinneringen en 
ingebrekestellingen sturen. Zij 
zijn ook bereikbaar tijdens de 
permanenties en via telefoon 
indien u een betalingsprobleem 
hebt.

Als de situatie ernstiger wordt, 
volgen twee juristen de naar de 
rechtbank gestuurde dossiers op.

>  De agenten van de 
dienst geschillen
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2  De projecten voor sociale 
cohesie en andere  
wijkverenigingen

De Projecten voor Sociale 
Cohesie (PSC) zijn partners van 
de Brusselse Woning.

Ze hebben lokalen in diverse 
wijken. Als u ideeën hebt om 
de sfeer in uw gebouw te 
verbeteren of om een plek te 
verfraaien, aarzel dan niet om 
hen op te zoeken. Ze kunnen ook 
als tussenpersoon tussen u en de 
Brusselse Woning optreden indien 
u en andere huurders eenzelfde 
probleem ondervinden. 

Er zijn nog andere verenigingen 
aanwezig in uw wijk, die 
verschillende diensten 
aanbieden: huiswerkschool, 
activiteiten voor kinderen en 
volwassenen, gezinshulp…

Om te weten welke werkers in 
uw wijk actief zijn, kunt u contact 
opnemen met de sociale 
dienst van de Brusselse Woning 
(02/435.28.05).

Wist u dat?
De Brusselse Woning 
organiseert algemene 
vergaderingen voor de 
huurders (1 keer per jaar). 
Ze bieden gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten, 
om naar elkaar te luisteren 
en met elkaar te praten. U 
krijgt er de kans om vragen 
te stellen; voor zover dat 
mogelijk is, worden die 
onmiddellijk beantwoord. 
De sociale dienst zal 
u informeren over de 
datums van de algemene 
vergaderingen met 
betrekking tot uw gebouw.
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U ontvangt de huurafrekening 
met het nieuwe huurbedrag 
dat u moet betalen.
Als uw dossier niet in orde is 
sinds de maand augustus, 
dan wordt uw nieuwe 
huur berekend volgens de 
maximumhuurprijs en zullen er  
u boetes aangerekend worden 

U ontvangt de afrekening van 
uw lasten en verbruiken

•  ofwel volstaan de provisies 
die u tijdens het jaar 
betaald hebt  u moet geen 
supplement betalen

•  ofwel volstaan ze niet  u  
moet een supplement 
betalen

•  ofwel hebt u te veel provisies 
betaald  de LBW betaalt u 
terug

Tegen de 10e van elke maand 
moet het bedrag van uw 
huurafrekening betaald zijn, 
anders gaat uw dossier naar de 
dienst geschillen

U ontvangt een brief 
waarin u documenten 
gevraagd worden 
om uw huur te 
actualiseren

Sociale huisvesting werkt 
een beetje anders dan 
privéhuisvesting: er zijn 
momenten die u niet mag 
missen.

> Januari

> Mei> 30 November

3  Niet te missen datums

U ontvangt een brief die u op 
de hoogte brengt van de huur 
die u vanaf de maand januari 
van het volgende jaar zult 
moeten betalen

> Augustus

Wist u dat?
U moet uw documenten 
in de maand augustus 
bezorgen, zelfs als u in de 
loop van het jaar uw intrek in 
uw woning genomen hebt!

Hebt u een vraag over uw huur of 
de te bezorgen documenten?
Neem contact op met de dienst 
boekhouding
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4  Reglementering met 
betrekking tot de  
sociale huisvesting 
Vragen - antwoorden
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4  Reglementering met betrekking tot 
de sociale huisvesting 
Vragen - antwoorden

Is er een kind geboren? Proficiat! 
Stuur de geboorteakte naar de 
dienst boekhouding opdat uw 
dossier kan worden bijgewerkt.

Als er extra mensen bij u willen 
komen wonen, dan moet u eerst 
toelating vragen aan de LBW en 
het antwoord afwachten.
Als een volwassen persoon zich 
bij uw gezin voegt na toelating 
van de LBW, dan moeten zijn 
inkomsten aangegeven worden 
en zullen ze in aanmerking 
genomen worden bij de 
berekening van de huur.

Onderzoek ook of u recht hebt 
op een grotere woning (volgens 
de door de wet bepaalde 
voorwaarden).

Weet echter dat de wachttijd 
zeer lang is (minimum zes jaar).

U kunt uitleg vragen aan de 
dienst boekhouding.

De onderhouds- en 
herstellingswerken zijn soms voor 
uw rekening, soms voor rekening 
van de Brusselse Woning. Dat 
is allemaal vastgelegd in het 
Burgerlijk Wetboek, zowel de 
gebruikelijke regels als de 
jurisprudentie ter zake.

Raadpleeg, voor meer 
duidelijkheid, de rubriek "Wie 
betaalt wat?" in uw technisch 
boekje. Daarin wordt uitgelegd 
hoe de kosten verdeeld worden 
tussen de verhuurder en de 
huurder. Wend u bij twijfel of 
bij speciale gevallen tot de 
technische dienst.

Nee, u zult niet uit uw woning 
gezet worden. Maar neem 
snel contact op met de dienst 
geschillen. Samen zullen wij 
uw situatie onderzoeken en 
proberen een schikking te treffen 
opdat u uw schulden kunt 
terugbetalen.

>  Mijn gezin breidt uit,  
wat moet ik doen? 

>  Waar kan ik uitleg krijgen 
over de berekening van  
de huur?

>  Wie moet voor het 
onderhoud en de 
herstellingen betalen,  
ik of de Brusselse Woning?

>  Ik heb deze maand mijn 
huur niet kunnen betalen. 
Zal ik uit mijn woning gezet 
worden?

U kunt contact opnemen met de 
technische dienst.

U moet de dienst kandidaten 
op de hoogte brengen en een 
aanvraag tot mutatie naar een 
kleinere woning indienen. Zo 
zou u van een vermindering 
van de huur kunnen genieten. 
Wanneer u zult verhuizen, zal 
uw huur omgerekend worden 
naar de nieuwe woning en zult 
u een dienst bewijzen aan een 
gezin dat op een grotere woning 
wacht.

Weet dat de Brusselse Woning 
het recht heeft om elke huurder 
die in zo'n situatie verkeert te 
laten verhuizen: dat wordt 
verplichte mutatie genoemd.

Als u uw documenten, ondanks 
onze herinneringen, niet binnen 
de gestelde termijn doorstuurt, 
dan schrijft de reglementering 
voor dat de huurder als huur 
de normale huurwaarde voor 
zijn woning betaalt, dewelke 
vaak hoger is dan de huur die 
berekend werd volgens de regels 
van de sociale huisvesting.

Wij zijn ons ervan bewust dat 
het betalen van de NH bij veel 
huurders financiële problemen 
veroorzaakt. Neem snel contact 
op met de dienst boekhouding 
om dat in orde te brengen en 
een schikking te treffen. Weet 
dat u boetes aangerekend zullen 
worden.

>  Er zijn technische 
problemen in mijn woning 
of in mijn gebouw.

>  Ik heb één of twee 
onbezette kamers: wat 
moet ik doen?

>  Ik ben vergeten om de 
documenten voor mijn 
huurdossier in januari te 
bezorgen, nu wordt mijn 
huur berekend volgens het 
maximum (NH). Ik kan zo'n 
huur jammer genoeg niet 
betalen! Wat moet ik doen?

Verwittig de dienst 
boekhouding door een nieuwe 
gezinssamenstelling door te 
sturen.

>  Er zijn minder personen 
in mijn gezin, wat moet ik 
doen?
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5  Een gezellig  
gebouw



2020 21

5  Een gezelling  
gebouw

Ieder van ons wilt graag op een 
aangename plek wonen en 
er met trots bezoekers kunnen 
ontvangen.

Daarom dringt de eigenaar zo 
sterk aan op de naleving van het 
huishoudelijk reglement, maar 
dat is natuurlijk niet het enige.

Een gebouw is een geheel 
van gezinnen met een eigen 
geschiedenis, cultuur en 
gewoonten. Samen-leven is dus 
belangrijk.

Denk eraan:

Beperk geluidshinder uit respect 
voor uw buren.

Hebt u zin om een feestje te 
organiseren? Breng uw buren 
op de hoogte dat er op die dag 
meer lawaai en meer volk in het 
gebouw zal zijn.

We kunnen het niet genoeg 
herhalen: grof huisvuil mag 
niet rondslingeren in de 
gemeenschappelijke ruimten 
of in de kelders. Dat geeft het 
gebouw een verwaarloosd 
uitzicht en is gevaarlijk in geval 
van brand.

Wat kan ik doen als ik zie dat 
mijn buur hulp nodig heeft? U 
kunt contact opnemen met 
uw maatschappelijk assistent 
en hem de situatie uitleggen 
(telefoon 02 435 28 05). Laat 
burenrelaties niet scheeftrekken. 
Als het te moeilijk wordt, kan 
de maatschappelijk assistent u 
naar een instelling voor sociale 
bemiddeling verwijzen.

U hebt ook de mogelijkheid om 
de BGA's te bellen, die u kunnen 
helpen om de dialoog met de 
buren te herstellen. Aarzel niet 
om de politie te bellen bij meer 
ernstige problemen. U kunt dat 
in alle discretie doen, zonder het 
tegen iemand te zeggen.

Vergeet echter niet dat 
alleen de politie en de 
vrederechter bevoegd zijn om 
te sanctioneren, om iemand te 
verplichten om zijn gedrag te 
veranderen (een respectloze 
buur bijvoorbeeld). Dat is noch 
de taak van uw eigenaar, 
noch van de maatschappelijk 
assistenten, noch van de buurt- 
en gemeenschapsagenten.
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_  JUISTE 
HANDELINGEN, 
GOEDE PRAKTIJK

Een onbekende belt aan en zegt 
"ik ben het".

Een groep personen die u niet 
kent, hangt rond in uw gebouw.

U hebt een conflict  
met uw buur.

U hebt een vuilniszak die 
weggegooid moet worden.

Let op een correct  
waterverbruik.

Controleer of u de persoon 
wel kent alvorens de deur te 
openen. Zo vermijdt u dat 
onbekenden het gebouw 

betreden en verhindert u slechte 
bedoelingen.

U kunt ze begroeten. Als u zich 
niet op uw gemak voelt en dat 
niet normaal vindt, neem dan 
contact op met een BGA, die 

ter plaatse zal komen. Bel de 
politie indien u getuige bent van 
strafbare feiten.

Ga er naartoe en probeer 
rustig te praten. Vaak 
verdwijnen misverstanden na 
een gesprek. Als deze aanpak 

niet gewerkt heeft, spreek er 
dan over met een buurt- en 
gemeenschapsagent.

Zet uw zakken op de daartoe 
voorziene plaats vóór uw 
gebouw (container, straat…). 
Vergeet niet om uw afval te 
sorteren (verplicht in Brussel). 
Stuur uw kinderen niet om 
vuilniszakken in de containers 

te gooien (ze zijn te klein in 
verhouding tot de grootte 
van de container en het op te 
tillen gewicht, en dus worden 
vuilzakken vaak op de grond 
achtergelaten).

Dat is mogelijk met kleine 
gebaren, zoals: kies voor een 
douche (20 tot 60 l) in plaats van 
een bad (120 tot 150 l); doe de 

vaat in de afwasbak in plaats 
van onder een waterstraal; laat 
lekken zo snel mogelijk herstellen.
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6  Contact opnemen  
met onze kantoren

> Dienst kandidaten > Dienst technisch

> Dienst Geschillen

• Een sociale woning aanvragen
• Het dossier actualiseren 
• Mutatie-aanvraag 
• Een garage huren

Tel.: 02 435 28 01
candidat@lbw.brussels

• Technisch probleem
• Plaatsbeschrijving
• Nieuwe badge
•  Schadegeval: bluswater, 

waterschade

Tel.: 02 435 28 02
en nummer wachtdienst:  
02 542 05 69
technique@lbw.brussels

• Betalingsachterstand en schuld
• Afbetalingsplan
• Huurgeschillen 

Tel.: 02 435 28 04 
contentieux@lbw.brussels

_  MET WELKE DIENST MOET IK  
CONTACT OPNEMEN?

> Dienst boekhouding

•  Wijziging  
(gezin, inkomen)

• Berekening van de huur
• Lasten en verbruik

Tel.: 02 435 28 03
locataires@lbw.brussels

> Sociale Dienst

•  Individuele sociale begeleiding
• Collectieve sociale begeleiding

Tel.: 02 435 28 05
social@lbw.brussels 
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           Centraal 
Station

_  WAAR, WANNEER EN 
HOE KAN IK LANGSKOMEN

Versailleslaan 130 - 1120 Brussel
 
Maandag van 9u00 tot 11u30

Kardinaal Mercierstraat 37* - 1000 Brussel

Maandag en dinsdag van 13u30 tot 16u
Donderdag van 9u tot 11u30

* PBM
Als u een "PBM-toegang" tot 
onze kantoren in het centrum 
nodig hebt, dan kunt u 
contact opnemen met uw 
maatschappelijk assistent(e) die 
u zal uitleggen wat u moet doen.

_  WANNEER KAN IK TELEFONEREN?

Per e-mail

_  HOE KAN IK U SCHRIJVEN?

Per post Kardinaal Mercierstraat, 37
1000 Brussel

Kandidaten   candidat@lbw.brussels

Boekhouding  locataires@lbw.brussels

Technisch  technique@lbw.brussels

Geschillen   contentieux@lbw.brussels

Sociaal   social@lbw.brussels

Metro
Halte CENTRAAL STATION

BUS
Halte CENTRAAL STATION

Tram
Halte PARK (400m)

Trein
Brussel - Centraal (150m)
Brussel Congres (850m)
Brussel Kapel (950m)

Station Villo
Centraal Station
Infante Isabellestraat
(200m)

Halte BRUSSELS  
PARLEMENT (550m)

1 5

29

92

71

48

6563 6638

93

86

95

Kandidaten Technisch Boekhouding Geschillen Sociaal

02 435 28 01  02 435 28 02  02 435 26 03  02 435 28 04  02 435 28 05

Maandag 9.00 - 11.30 9.00 - 11.30 9.00 - 11.30
9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

Dinsdag 9.00 - 11.30 9.00 - 11.30 9.00 - 11.30
9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

Woensdag 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00
9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

Donderdag 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00
9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

Vrijdag 9.00 - 11.30
9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

9.00 - 11.30
9.00 -  11.30
13.30 - 16.00

9.00 -  11.30
13.30 - 16.00



www.brusselsewoning.be


