
Een betaalbare 
huur in Brussel? 
Huur bij het 
Woningfonds!
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Belangrijk

Deze folder biedt je een overzicht van de 
toelatingsvoorwaarden om een woning 
van het Fonds te huren. Neem voor verdere 
inlichtingen contact met ons op.

De voorwaarden vermeld in deze folder zijn 
van toepassing in 2022 onder voorbehoud 
van wijzigingen.

Het Woningfonds helpt je  
om een woonproject 
te realiseren dat is aangepast 
aan je middelen 
en begeleidt je bij elke stap.

Voor meer informatie:
www.fonds.brussels

Het Woningfonds contacteren

www.fonds.brussels

Zomerstraat 73 
1050 Elsene
02/504 32 11

alhh@fonds.brussels

Onze kantoren zijn open van 
maandag tot vrijdag:
8.30 – 12.00 u. | 12.45 – 16.00 u.

Bus MIVB 71 & 95
Station NMBS Delta-Etterbeek

Het Woningfonds is toegankelijk voor 
personen met beperkte mobiliteit.
Gelieve je bij je bezoek  
aan te melden bij het onthaal.

Je wil eigenaar worden?

Je zoekt een huurwoning
tegen een gunstig tarief?

Je hebt een krediet nodig
om werken uit te voeren

in je woning?

Je wenst hulp voor het
samenstellen van een

huurwaarborg?

Of je wil een nieuw
appartement kopen tegen

een betaalbare prijs?



Wat zijn de voorwaarden?

Hoe worden de woningen  
toegekend?

1. Het totale belastbare inkomen van je gezin 
(zoals vermeld op je aanslagbiljet) mag 
niet hoger zijn dan de bedragen in de tabel 
hierna. Wat het referentiejaar betreft:

a)  als je de aanvraag indient tussen 01/01 en 
30/06, dan gelden de inkomsten van het 
jaar 2019 (aanslagjaar 2020); 

b)  als je de aanvraag indient tussen 01/07 en 
31/12, dan gelden de inkomsten van het 
jaar 2020 (aanslagjaar 2021).

Aantal 
kinderen 
ten laste

Maximum inkomen

A B C

0 € 24.071,13 € 26.745,71 € 30.566,56

1 - € 29.038,20 € 32.859,05

2 - € 31.330,69 € 35.151,54

3 - € 33.623,18 € 37.444,03

4 - € 35.915,67 € 39.736,52

5 - € 38.208,16 € 42.029,01

6 - € 40.500,65 € 44.321,50

A: Alleenstaande persoon. 
B: Gezin met slechts één inkomen. 
C: Gezin met minstens twee inkomens. 

Deze bedragen worden verhoogd met € 4.584,97 per 
gehandicapte meerderjarige persoon in het gezin. 
Een gehandicapt kind ten laste telt voor twee kinderen.

2. Noch jij, noch een andere persoon in je 
gezin mag al eigenaar zijn.

3. Je gezin moet de gehuurde woning 
volledig bewonen en ze moet als 
hoofdverblijfplaats worden gebruikt.

De woningaanvragen worden in chronologische 
volgorde opgenomen in een register van 
aanvragers. De woningen worden toegewezen op 
basis van deze volgorde, van de gemeente(n) die 
je kiest en de geschiktheid van de woning voor je 
gezinssamenstelling.

Hoe wordt de huur vastgesteld?

De huurprijs voor de woning wordt vastgesteld 
overeenkomstig de regelgeving inzake de 
huurhulp van het Fonds. Er wordt met name 
rekening gehouden met de comfortcriteria 
van de woning (uitrusting, voorzieningen enz.), 
het inkomen van het gezin en een eventuele 
tegemoetkoming in de huurprijs die door 
de administratie Brussel Huisvesting wordt 
toegekend.

De huurovereenkomst

Voor de bepalingen van de huurovereenkomst geldt 
het gemeen recht inzake huurovereenkomsten voor 
hoofdverblijfplaatsen. In de overeenkomst worden 
alle rechten en plichten van de verhuurder 
en de huurder vastgelegd.  In de loop van de 
huurovereenkomst kan je, op jouw aanvraag 
of op initiatief van het Fonds, een andere 
woning van het Fonds worden toegewezen 
als je woning niet meer overeenstemt met je 
gezinssamenstelling. 

Op zoek naar een 
betaalbare huurwoning

in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest? 

Neem contact op 
met het Woningfonds!

Het Fonds heeft meer  
dan 1.470 woningen te huur.

Je kan je registreren via het online 
formulier op onze website www.fonds.

brussels. 
Het inschrijvingsformulier kan ook 

worden verkregen via het adres  
alhh@fonds.brussels. 

Elke aanvraag moet jaarlijks worden 
vernieuwd, binnen de twee maanden vóór 
de verjaring ervan. Het formulier voor de 

verlenging van de aanvraag vind je  
op onze website.


