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Grondregie van de Stad Brussel – hernieuwing van de inschrijvingen ten
laatste op 31 januari
Brussel, donderdag 15 januari 2015
Zoals elk jaar rond deze tijd, worden de huurders van de Grondregie ertoe gebracht om hun
inschrijvingen te hernieuwen teneinde hun anciënniteitnummer te kunnen behouden. Deze
verplichting werd ingevoerd om het anciënniteitregister aan te zuiveren door verouderde
inschrijvingen, van personen die intussen een woning gevonden hebben, te verwijderen.
Dit biedt een aanzienlijk voordeel aan de oudste kandidaten die actief op zoek zijn naar een
woning. Inderdaad, het anciënniteitregister laat toe een keuze te maken tussen verschillende
kandidaten die een geldig dossier indienen voor een bepaalde woning.
Ter herinnering, sinds enkele jaren kunnen de inschrijvingen online verlengd worden, zonder
zich daarvoor bij het verhuurkantoor te moeten aanmelden en op voorwaarde te beschikken over
een identiteitskaartlezer, via deze link: http://www.brussel.be/7185.
Personen die het wensen, behouden de mogelijkheid om zich aan te melden op het
verhuurkantoor tijdens de kantooruren:
Brouckèreplein,41
1000 Brussel
Open voor het publiek: de maandag, de woensdag en de donderdag van 9u tot 13u en de dinsdag
en de vrijdag van 9u tot 13u en van 14u tot 16u30.
Mohamed Ouriaghli (PS) benadrukt het belang van dit verzoek: “Het is primordiaal dat de
kandidaten huurders, die nog op zoek zijn naar een woning, hun inschrijving hernieuwen om hun
anciënniteitnummer te kunnen behouden. Het is gebleken dat dit nummer predominant is bij de
toewijzing van een woning, vooral voor woningen met omkaderde huur waarvoor wij een sterke
vraag ondervinden. Een sterke vraag die in de loop der jaren toegenomen is dankzij de
doorzichtigheid die de huurleegstand van de Grondregie kenmerkt. Deze huurleegstand is
duidelijk zichtbaar voor iedereen, gedurende twee weken, via drie kanalen: op de website van de
Stad (http://www.brussel.be/4807) , op het verhuurkantoor en op de woningen zelf”
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