
Gele kaft 2021 Rubriek 2 Pagina 1/4 

 

Rubriek 2 

Achterstal en huurprijsberekening 

Achterstallenprocedure 
      

Beste huurder, 

 

Als u de huur eens niet (in één keer) kan betalen vóór de 10e van de maand,  

neem dan zo snel mogelijk contact op met Silvia Hendrix van Geelse Huisvesting op het 

telefoonnummer: 014 58 01 55 + druk 2 (niet op woensdag) of per mail: 

silvia.hendrix@geelsehuisvesting.be. 

 

Als u niet betaalde vóór de 10de van de maand, wordt de achterstallenprocedure gestart. 

Alle openstaande bedragen worden opgenomen in de achterstallenprocedure. Het is 

belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen en afspraken te maken. 

 

Er worden aanmaningsbrieven geschreven: 

 

• Een 1ste schriftelijke herinnering 

• Indien nog niet (alles) betaald is na de 1e herinnering: 

➔ een 2e schriftelijke aanmaning 

• Indien nog niet (alles) betaald is na de 2e aanmaning: 

➔ een 3e schriftelijke aanmaning 

• Indien nog niet (alles) betaald is na de 3e aanmaning: 

➔ een 4e schriftelijke aanmaning (aangetekend) 

 

 

Als u dan nog steeds niet alles betaald heeft, 

wordt  de rechtszaak opgestart. 

 

BELANGRIJK:  

• Als de rechtszaak opgestart is, kan u geen afbetalingsafspraken meer maken met 

Geelse Huisvesting.  Alles verloopt dan via het Vredegerecht. 

• De beslissing van de rechtbank wordt altijd uitgevoerd. 

Het kan zijn dat uw huurcontract wordt stopgezet en dat u de woongelegenheid 

moet verlaten.  

 

 

Het OCMW van uw gemeente wordt op de hoogte gebracht!  Dit ongeacht het 
bedrag van uw achterstal. 

 

mailto:silvia.hendrix@geelsehuisvesting.be


Gele kaft 2021 Rubriek 2 Pagina 2/4 

Afbetalingsafspraken 
 
 

Wilt u uw achterstal afbetalen: 

 

• Neem telefonisch contact op met Silvia Hendrix: 014 58 01 55 + druk 2 (niet op 

woensdag)  

• of stuur een mail: silvia.hendrix@geelsehuisvesting.be 

• of kom langs op afspraak (afspraak via: www.geelsehuisvesting.be) 

 

➔ De afbetalingsafspraak wordt op papier gezet en opgestuurd. 

➔ U (en uw partner) moet(en) deze ondertekenen en terugbezorgen. 

➔ Zolang wij de afbetalingsafspraak niet ondertekend terug hebben,  

is er géén afspraak.   

➔ Als u de afspraak niet nakomt, wordt de procedure verder gezet en moet u 

de volledige achterstand in één keer betalen. 

➔ Als u opnieuw een afspraak wil (voor dezelfde achterstand), kan u een 

nieuwe afspraak maken bij de Vrederechter. 

 

 
 

Beste huurder, 

 

Een eenmaal opgelopen achterstand is dikwijls moeilijk weer in te halen. 

Wij zijn er dan ook van overtuigd dat een snelle opvolging van de achterstallen in het 

voordeel is van zowel de huurders als van Geelse Huisvesting.   

mailto:silvia.hendrix@geelsehuisvesting.be
http://www.geelsehuisvesting.be/
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Huurprijsberekening 

Vanaf 1 januari 2020 wordt het volledige inkomen van alle meerderjarige 
personen (18 jaar of ouder) die de woning op duurzame wijze bewonen, 
meegeteld.  Het inkomen van tijdelijke bijwoners en van meerderjarige kinderen die nog 
kinderbijslag trekken, wordt niet in rekening gebracht. 
 
Voor de huurprijsberekening gelden de inkomsten uit het jaar van het laatste beschikbare 
aanslagbiljet. Dat mag maximaal drie jaar geleden zijn.  
 
Aanpassingen van de huurprijs  
 

Elk jaar op 1 januari wordt de huurprijs aangepast. 

 
Soms kan dat ook in de loop van het jaar gebeuren. Dat kan in volgende gevallen:  
 

1. Pensioen, overlijden of schrapping uit de huurovereenkomst  
 

Een gezinslid kan met pensioen gaan, verhuizen of overlijden, waardoor het 
gezinsinkomen daalt. U kunt dan aan de verhuurder vragen om de huurprijs 
opnieuw te berekenen. De huurprijs wordt dan aangepast vanaf de maand na de 
maand waarin u dat aan de verhuurder hebt gevraagd. U moet wel met de nodige 
bewijsstukken aantonen dat het gezinsinkomen daalt.  
 

2. Als de basishuurprijs verandert  
 

Als de verhuurder de basishuurprijs wijzigt tijdens de periode van negen jaar, wordt 
de huurprijs aangepast. Dat kan gebeuren door een grondige renovatie van de 
woning of door een dalende marktwaarde van de woning.  

 
3. Daling van het inkomen  

 
Het kan ook gebeuren dat het gezinsinkomen plots daalt omdat bijvoorbeeld een 
gezinslid langdurig ziek wordt of zijn job verliest. U kunt dan aan de verhuurder 
vragen om de huurprijs opnieuw te berekenen. Daarvoor zal de verhuurder het 
gemiddelde inkomen berekenen over drie opeenvolgende maanden. Dat 
gemiddelde inkomen moet met minstens 20% zijn gedaald tegenover het inkomen 
waarop de huurprijsberekening was gebaseerd. De huurprijs wordt dan aangepast 
vanaf de maand na de maand waarin u dat, met de nodige bewijsstukken, aan de 
verhuurder hebt gevraagd.  
 

4. Personen die komen bijwonen tijdens de loop van de huurovereenkomst  
 
Als een persoon komt bijwonen in de sociale woning, wordt de huurprijs opnieuw 
berekend. Dat gebeurt alleen als het inkomen van die personen meetelt voor de 
huurprijsberekening (dus bij huurders en meerderjarige duurzame bijwoners met 
uitzondering van de kinderen waarvoor men kinderbijslag ontvangt). De huurprijs 
wordt dan aangepast vanaf de maand na de maand waarin de persoon erbij kwam 
wonen.  
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Naam :……………………………………………………………………(naam huurder) 
Adres:…………………………………………………………………….(adres huurder) 
Telefoonnummer ……………………………………………………….. 

 
INKOMSTEN 
Ik verklaar op eer dat ik en mijn gezinsleden enkel onderstaande inkomsten hebben gehad 
in de maanden ………………………………………………………………… 
(duid aan welke inkomsten u en uw gezinsleden hebben ontvangen) 

 Loon van mijn werkgever   Pensioen van de RVP 
(loontrekkende) 

 

 Uitkering van het ziekenfonds  Pensioen van het PDOS (ambtenaar) 
 

 Werkloosheidsuitkering  Buitenlands pensioen 
 

 Brugpensioen Werkloosheidsuitkering  Arbeidsongevallenverzekering 
 

 Brugpensioen – bijpremie werkgever 
 

  Leefloon van het OCMW 
 

 Brugpensioen – bijpremie kas 
 

  Uitkering van het FOD Sociale    
 Zekerheid 

 ………………………………………..  ………………………………………….. 

GEEN INKOMSTEN 
 
Ik verklaar dat ………………………………….(naam persoon) GEEN inkomen had in: 

 

 …………………………(maand 1) 

 …………………………(maand 2) 

 …………………………(maand 3) 

VERKLARING OP EER 

Ik weet dat Geelse Huisvesting later mag nagaan of ons gezinsinkomen correct werd 
aangegeven.    

• Indien de inkomsten niet volledig werden aangegeven, dan kan Geelse Huisvesting 
de huur met terugwerkende kracht aanpassen tot 5 jaar terug. 
 

• Ook voorziet de wetgeving dat Geelse Huisvesting de mogelijkheid heeft om de 
huurovereenkomst op te zeggen conform art. 33 van het Kaderbesluit sociale huur 
§1, 4°lid. 

•  § 1. De verhuurder zegt de huurovereenkomst op in de volgende gevallen : 4° als 
de huurder ingevolge onjuiste of onvolledige verklaringen onrechtmatig bij dit besluit 
verleende voordelen heeft genoten of onrechtmatig tot een huurwoning is 
toegelaten. 

Handtekening :  Datum : 
 

 
 


