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Beste sociale huurder, 

Door de coronacrisis hebben veel mensen inkomensverlies en steeds meer mensen hebben het 
moeilijk om rond te komen. Voor sociale huurders die technisch werkloos werden door de Corona 
crisis is het mogelijk om hun huurprijs te laten verlagen, maar niet iedereen is daarvan op de hoogte 
gebracht. Met de PVDA vinden wij het belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten en dat u 
daar gebruik van maakt.  

 

Wanneer kan je huurprijs verlaagd worden? 

Is je inkomen van een volledige maand 20% gedaald of meer? Dan kan de Geelse Huisvesting je huur 
verlagen. Je kan dus nu nog je huurprijs voor 3 maanden laten verlagen als je in april meer dan 20% 
van je inkomen verloren hebt. Let op! De huurprijsverlaging is voor 3 maanden. Na 3 maanden kan 
de huurprijs terug aangepast worden naar het oorspronkelijke bedrag. 

Wat moet je doen? 

Bezorg deze informatie aan de Geelse Huisvesting (info@geelsehuisvesting.be): 

 Een attest van de vakbond of HVW dat je tijdelijk werkloos bent, hier moet duidelijk op 
vermeld staan dat je tijdelijk werkloos bent omwille van de Corona-crisis! 

 Uw loonfiches voor alle dagen dat je gewerkt hebt in de laatste werkmaand.  

 Je huurdersnummer of rijksregisternummer. 

 

Zijn andere gezinsleden ook tijdelijk werkloos?  

Zij moeten deze bewijzen ook binnenbrengen. 

 

Heb je gezinsleden zonder inkomen?  

Zij moeten een verklaring op eer tekenen. Vraag een formulier aan de Geelse Huisvesting. 

Heb je nog geen attest van de vakbond of HVW? Heb je nog geen loonfiche?  

Geef dan een bewijs van de RVA dat je een aanvraag hebt gedaan. Het attest van de vakbond of 
HVW kan je dan later nog binnen brengen. 

Meer informatie vind je op de website van de huurdersbond 
(www.huurdersplatform.be/hb/actualiteit/) of contacteer de Geelse Huisvesting. 

Je kan ook steeds met ons telefonisch contact opnemen op het nummer 0493683946 (Gert Nuyts). 

Draag zorg voor jezelf en voor elkaar. 

Met vriendelijke groeten, 

PVDA Geel 

 


