
Zoekt u een woning?

Hoogstraat 294  1000 Brussel
Tel :  02 543 63 66 (onthaal) 

Fax: 02 543 64 74
dienst.huisvesting@ocmwbxl.brussels

Maandag-donderdag : 8u-12u en 13u-17u
Vrijdag : 8u-12u en13u-15u

Metro: lijnen 2 en 6, halte Munthof of Hallepoort 
Tram: lijnen 3, 4 en 51, halte Hallepoort 

Bus: lijnen 27 en 48, halte Vossenplein of Hallepoort

AARZEL NIET OM ONS TE CONTACTEREN !
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Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.  
Dit omvat ook het recht op behoorlijke huisvesting.

(Artikel 23 van de Grondwet, aangevuld in 1994).

Wie zijn wij ?

De Dienst Huisvesting van het OCMW van de Stad 
Brussel bestaat uit een team van gespecialiseerde 
sociale werkers die personen helpen bij problemen 
met hun woning.

Wie kan bij ons terecht ?

Onze Dienst richt zich uitsluitend tot inwoners van 
de Stad Brussel (Laken, Haren, Neder-Over-Heembeek, 
1000 Brussel).

Wat doen wij ?

De Dienst Huisvesting :
• bemiddelt tussen huurders en eigenaars om 
verlies van de woning te vermijden, onderhan-
delt met de eigenaar om werken uit te voeren die 
beantwoorden aan de normen van de Huisves-
tingscode, lost punctuele problemen op in  
de relatie tussen huurder en eigenaar, … ;
• helpt bij het zoeken op de private of de publieke 
huurmarkt (sociale woningen, Grondregie, …) naar 
een woning die aangepast is aan uw situatie ;

• zoekt naar oplossingen voor een tijdelijk onder-
komen wanneer u tijdelijk of definitief uw woning 
verliest. Hiervoor beschikt onze dienst over  
transitwoningen waarvan de huurtermijn beperkt is 
tot de periode die nodig is om definitieve oplossin-
gen voor een (her)huisvesting te vinden ;
• geeft juridisch-administratieve info en advies bij 
de aanvraag van een herhuisvestingstoelage,  bij 
een uitzettingsprocedure, bij het afsluiten van een 
huurcontract, bij het zoeken naar oplossingen om 
een huurwaarborg samen te stellen, … 
• geeft individuele en collectieve begelei-
ding over de rechten en plichten van huurders.  

Onze overige activiteiten

• De Dienst Huisvesting neemt deel aan het Plan 
voor dringende psychosociale interventie van de 
Stad Brussel bij rampsituaties  (brand, instorting, …) .
• Wij werken samen met, en nemen deel aan 
bepaalde gecoördonneerde wijkinterventies  
(wijkcontracten, strijd tegen huisjesmelkers, …).
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