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1035 Brussel 

 

        

H.T 

 

                         Aanvraagformulier   (uitgave 2008)       
 

Opdat de aanvraag op geldige wijze zou ingediend worden gelieve het formulier 

volledig ingevuld en  met al de toe te voegen docum enten  

ofwel per aangetekende post naar het  bovenvermeld adres te sturen, ofwel op 

hetzelfde adres tijdens de bezoekuren af te geven tegen ontvangstbewijs.  

Binnen de 30 dagen volgend op de indiening van de a anvraag, neemt  het 
Bestuur er een principiële beslissing over. Onder v oorbehoud van dit akkoord, 
wordt het recht op de huurtoelage toegekend vanaf d e datum van indiening van 
de aanvraag. 
Opgelet, wij herinneren eraan dat indien de gevraag de documenten niet worden 
voorgelegd binnen een termijn van 30 dagen vanaf de  verzending van de brief, 
de aanvraag waarvoor de documenten ontbreken, nieti g zal worden geacht. 
 
Belangrijk 
 
Bij koninklijk besluit van 29 september 1995 (Belgisch Staatsblad van 25 november 1995), heeft de 
Directie huisvesting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de toelating verkregen 
voor de toegang tot het Nationaal Register van de Natuurlijke Personen en kan er het 
identificatienummer van gebruiken. 
De inlichtingen van uw dossier worden elektronisch verwerkt met het doel een correcte en snelle 
behandeling  van uw vraag te waarborgen. Wij delen geen inlichtingen mee aan derden behalve op 
uitdrukkelijke aanvraag van de aanvrager in het geval de wet er ons toe verplicht. Krachtens de  wet op 
de bescherming van gegevens van de persoonlijke lev enssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens van 8 december 1992 , gecoördineerd in januari 2006, wordt de raadpleging 
van uw gegevens en de verbetering ervan u gewaarborgd. Om er de modaliteiten van te kennen 
gelieve deze wet te raadplegen. 
 
 

    

           Huurtoelage  

   
  

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering v an 6 maart 2008, en het B.S. 
van 29 april 2008. 

 Voorbehouden aan het Bestuur 

Verbonden Dossier(s)  

 

  / ..................... ...................  

  / ..................... ...................  

  / ..................... ...................  

  / ..................... ...................  

  / ..................... ...................  

 

  Datum van verzending Datum volledig dossier 

 



 

Vak I         ALGEMENE INLICHTINGEN OVER DE WONING  

 
                                         INFORMATIE OVER DE HUURDER     
  
NAAM :                                   

 
STRAAT :                                   

 
 NR.            BUS        VERDIEPING                

  

POSTCODE:            GEMEENTE                

  
 
DATUM VAN TOEKENNING VAN DE HUURTOELAGE : .............. ........ /20  
 
 
 
BEDRAG VAN DE HUIDIGE HUUR ZONDER LASTEN EN ZONDER DE HUURTO ELAGE : ......................  Euro 
 

 

TYPE VAN WONING (AANKRUISEN ) : 

    STUDIO 

    APPARTEMENT 1 KAMER 

    APPARTEMENT 2 KAMERS 

    APPARTEMENT 3 KAMERS/HUIS 2 KAMERS 

    APPARTEMENT 4 KAMERS/HUIS 3 KAMERS 

    APPARTEMENT 5 KAMERS/HUIS 4 KAMERS EN MEER 



 

 
Vak II                                 PATRIMONIALE VOORWA ARDEN 
 

VERKLARING OP EREWOORD VAN DE HUURDER 
 
 

 
De ondergetekende(n) … 

 

� Naam en voornaam 

van de aanvrager :  ................................................................................................................. 

 

� Naam en voornaam van alle meerderjarige samenwonenden : 

 1. .............................................................................................................. 

 2. .............................................................................................................. 

 3. .............................................................................................................. 

 4. .............................................................................................................. 

 5. .............................................................................................................. 

 6. .............................................................................................................. 

 7. ..............................................................................................................

  

…verkla(art)(ren) op erewoord geen onroerend goed te bezitten in volle eigendom, in erfpacht of in 

vruchtgebruik dat bestemd is als woning of voor beroepsdoeleinden (art.5 van het regeringsbesluit van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 06/03/2008). 

… verkla(art)(ren) op erewoord geen verhuis- en installatietoelage en bijdrage in de huur te ontvangen 

toegekend op grond van het regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22 december 

2004. 

     

Datum en handtekening van de aanvrager  (*) en van de echtgenote en/of de samenwonenden 

 
 
 
 

 
 
 
 

(*) alle meerderjarige personen die zullen wonen in de nieuwe woning dienen vermeld te zijn op deze verklaring 
en dienen  allen deze verklaring te ondertekenen. 



 

Vak III INKOMEN ( VAN DE HUURDER ZIJN ECHTGENOTE  EN ALLE S AMENWONENDE 
PERSONEN) 

Het gezamenlijk inkomen van de aanvrager, van zijn echtgenote evenals van iedere samenwonende van het 
gezin – desgevallend verhoogd met het derde van de kinderbijslag, mogen het toegelaten maximum niet 
overschrijden zoals bepaald en vastgesteld door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen. 
 
Gelieve één of meerdere van de volgende inkomensbewijzen te leveren (*) : 

 
� een formulier 281.10 afgeleverd door de werkgever of een maandelijkse loonfiche in 

het geval een lid van het betrokken gezin een bezol digde beroepsactiviteit 
uitoefent  

 
� een formulier 281.11 of 281.12 afgeleverd door de uitkeringsinstelling of een 

jaaroverzicht van de betalingsperioden die het gezinsstatuut verduidelijken in het 
geval een lid van het betrokken gezin een uitkering  krijgt van  de ziekte- of 
invaliditeitsverzekering of de werkloosheidsdienst  

 
� een attest van het jaarlijks inkomen of een attest van het maandelijks inkomen in 

het geval een lid van het betrokken gezin bijstand ontvangt van een Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)  
 

� een attest van het jaarlijks inkomen of een attest van het maandelijks inkomen in 
het geval het gezinslid  uitkeringen ontvangt van h et Ministerie van Sociale 
Zekerheid  
  

� het formulier 281.11 of een pensioenuittreksel vergezeld van een verklaring op 
erewoord in het geval het gezinslid geniet van een rustpens ioen of een 
overlevingspensioen  

 
  

(*) in het geval het ingediend document betrekking heeft op een trimester, een maand, veertien dagen, een week of 
een dag, moet dit vergezeld worden van een verklaring op erewoord van de betrokken persoon dat het document 
wel degelijk representatief is voor het gemiddeld maandelijks inkomen van de aanvrager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vak IV NAAM VAN DE BETROKKEN GEMEENTE  

  
NAAM :  

                                      

ADRES :  
                                      

TEL:  
                                      

FAX:  
                                      

IBANCODE REKENINGNUMMER EN BICCODE  
B  E . . - . . . - . . . . . . . - . .  B I C : . . . . . . . .      

:  
NAAM VAN DE BEHEERDER: 

                                      

E-MAILADRES: 
                                      

       

 

Vak V VERBINTENISSEN AAN TE GAAN DOOR DE GEMEENTE 
De aanvragende gemeente gaat de volgende verbintenissen aan : 

 

1. de woning – voorwerp van deze aanvraag – maakt deel uit  van haar huurpark. 

2. de woning – voorwerp van deze aanvraag – geniet niet van een openbare bijstand inzake de 

inschaling van zijn huur. 

3. de woning – voorwerp van deze aanvraag – beantwoordt aan de normen  van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2003 tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake 

veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen. 

4. de huurder betaalt de huur vermeld in het huurcontract verminderd met het bedrag van de huurtoelage 

5. het Bestuur verwittigen  van iedere verhuis.    

6. het bestuur op de hoogte houden  van iedere verhoging  of vermindering  van de huur. 

      7.   het bestuur op de hoogte houden van iedere financiële en gezinswijziging van de begunstigde. 

 

Datum en handtekening van de gemachtigde          Datum en handtekening van de gemeentesecretaris  

 



 

DOCUMENTEN DIE BIJ DIT FORMULIER TOEGEVOEGD MOETEN WORDEN   
 
 

 Bewijs van het gezinsinkomen  

 Een « Samenstelling van het gezin » (afgeleverd door de gemeente uiterlijk een maand vóór de datum 

van indiening van de aanvraag). 

 
 

 Een verblijfsattest (recent).  

 Een attest op naam afgeleverd door de instelling die de  kinderbijslag  uitbetaalt voor alle kinderen ten 

laste met vermelding van het bedrag per kind.   

 Een kopie van het huurcontract  en van de eventuele aanhangsels 

 Desgevallend een «  conformiteitattest…  » van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie van het 

M.B.H.G.. 

 

 



 

Overzichtstabel van de aanvragen van de huurtoelage.    

  Type  Aantal Gegevens huurder Huur-   Inkomen(2)     Huurtoelage Maximale Bijdrage 

  
van woning 

(1) maanden Naam Adres contract  a b c d (3)  toelage (4) huurder  
1             0   0 0 0 0 
2             0   0 0 0 0 
3             0   0 0 0 0 
4             0   0 0 0 0 
5             0   0 0 0 0 
6             0   0 0 0 0 
7             0   0 0 0 0 
8             0   0 0 0 0 
9             0   0 0 0 0 

10             0   0 0 0 0 
11             0   0 0 0 0 
12             0   0 0 0 0 
13             0   0 0 0 0 
14             0   0 0 0 0 

                      0   
       !Niets invullen in de vakken met ' 0 '!   
(1) Type woning en maximale huur per 
maand: Type 1 Studio      360 €     
     Type 2 App 1 kamer  418 €     
     Type 3 App 2 kamers  483 €     
     Type 4 App 3/Huis 2 kamers  587 €     
     Type 5 App 4/Huis 3 kamers 692 €     
        Type 6 App 5+/Huis 4 meer dan 4 kamers 867 €     
             
(2) Inkomsten:                   
  a Jaarlijks inkomen           
  b Maandelijks inkomen           
  c Maandelijks kinderbijslag          
  d Berekening huurtoelage  (1/3 maandelijks inkomen + 1/3 maandelijkse kinderbijslag)     
             
(3) Berekening huurtoelage: huur - (1/3 inkomen + 1/3 kinderbijslag)      
             
(4) Maximale huurtoelage per maand: 200 €         



 

 


