
Huurwaarborg 

 
 
 
Beste huurder 
 
 
Naar jaarlijkse gewoonte hebben 
we voor u een nieuwe nieuwsbrief 
opgesteld.  
 
In deze editie komen we onder 
andere terug op de huurwaarborg. 
De tussentijdse huurherziening 
wordt kort toegelicht.  
Verder komt ook bewonersbetrok-
kenheid  waarop Kempisch Tehuis 
meer en meer inzet aan bod.  
Tot slot vindt u nog wat informatie 
over nieuwbouwprojecten, de laat-
ste verhuringen, een stand van 
zaken omtrent de afbraak van de 
woontorens in Meulenberg, …   
Kortom, heel wat nuttige informatie 
die je als huurder zeker gelezen 
moet hebben.  
 
Heeft u nog vragen of suggesties? 
U kan steeds contact opnemen 
met onze diensten via ons alge-
meen nummer T011 81 07 00 of 
via mail info@cvkt.be . 
 
Op vele vragen vindt u een ant-
woord op de website 
www.kempischtehuis.be. 
 
Veel leesplezier!  
 
 
 

Sinds vorig jaar bezorgt Kempisch Tehuis jaarlijks de fiche 'rekeningafschrift huur-
waarborgen’ aan elke huurder. Deze fiche vindt u bij deze nieuwsbrief. De huur-
waarborg is het bedrag dat u betaalde bij de start van de huurovereenkomst. Dit 

bedrag staat op een geblokkeerde rekening en 
wordt jaarlijks verhoogd met intresten. 
 
Op de fiche kan u eerst uw algemene gegevens 
vinden, daarnaast de verrichtingen en de intrestbe-

rekening. Bij de intrestberekening ziet u op de laatste lijn hoeveel uw huidige huur-
waarborg met intresten bedraagt. De intrestvoet van 2015 bedraagt 0,10%. 
 
Dit overzicht wordt ter informatie aan u bezorgd. U kan dit bedrag enkel uitbetaald 

krijgen bij het einde van de huurovereenkomst (bij verhuis) en na afhouding van 

eventuele niet betaalde bedragen en schade in de woning. 

Huurherziening bij 
minder inkomen 

Augustus /  
september 2015 

Nieuwsbrie
f 

huurders 

Elk jaar op 1 januari wordt de huurprijs aangepast aan het inkomen van 3 jaar gele-

den en aan het aantal personen ten laste. Maar in sommige gevallen wordt de huur-

prijs (op vraag van de huurder) in de loop van het jaar aangepast. Zoals bijvoor-

beeld bij een daling van de inkomsten.  

Vermindering van het gezinsinkomen met minstens 20% 

Wanneer uw gezinsinkomen tijdens de laatste 3 opeenvolgende maanden gemid-

deld minstens 20% lager was dan uw inkomen van het referentiejaar (= 3 jaar gele-

den), kan u een tussentijdse huurherziening aanvragen.  

Deze vermindering dient bewezen te worden aan de hand van de inkomstenbewij-

zen van de laatste 3 maanden (loonbrieven, attest ziekenfonds, attest syndicaat/

hulpkas, …). Een eventuele herziening van de huurprijs gaat in de maand nadat de 

bewijzen geleverd werden. Vb. in februari wordt een aanvraag gedaan, de herzie-

ning gaat in vanaf maart.  

Een huurherziening is maximum 6 maanden geldig en neemt 

altijd een einde op 31.12. Dit wil zeggen dat u na 6 maanden 

(of na de jaarwissel) nieuwe bewijzen dient aan te leveren. In-

dien u dit niet aanlevert, wordt na deze periode de oude huur 

terug van kracht.  

Pensionering  

Als één van de gezinsleden met pensioen gaat, past Kempisch Tehuis de huurprijs 

aan vanaf de eerste dag van de maand na het inzenden van het bewijs hiervan. U 

dient dan de beslissing van de pensioenkas te bezorgen (waarop staat wanneer de 

oppensioenstelling is) en het rekeninguittreksel van de eerste uitbetaling. Eventuele 

andere gezinsleden dienen ook hun inkomsten te bewijzen. Deze huurherziening is 

geldig t.e.m. het einde van het jaar (max. 12 maanden).  

Twijfelt u of hebt u vragen, neem dan contact op met de dienst verhuring   

(011  81 07 08). Zij bezorgen u dan ook de te ondertekenen verklaring op eer.   
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Kempisch Tehuis zet in op bewonersbetrokkenheid 

 
 
Reeds sinds 2008 zet Kempisch Tehuis in op huurdersinspraak. Hiervoor werd er samengewerkt met RIMO Limburg. Er 
werd ervoor gekozen om een huurdersgroep te vormen in één van de elf gemeenten waarin Kempisch Tehuis actief is.  
Deze groep werd samengesteld uit huurders van Lommel en kreeg de naam ‘Focusgroep’.  

 
In 2014 kreeg Kempisch Tehuis de visitatieraad over de vloer, waarbij de 
werking werd gewikt en gewogen. Over de hele lijn werd de werking als 
goed beoordeeld, met als uitschieters ‘het werken met toezichthouders’ 
en ‘bewonersbetrokkenheid door middel van de Focusgroep in Lommel’. 
Deze onderdelen werden dan ook als goede praktijkvoorbeelden be-
stempeld, waarbij we een voorbeeldfunctie uitoefenen tegenover andere 
Vlaamse huisvestingsmaatschappijen. Kempisch Tehuis heeft met het 
project in Lommel dan ook de ‘beste-praktijkprijs’ gewonnen.  
 
 
 
Foto: directeur Jo Bollen, minister Liesbeth Homans en diensthoofd sociale 
dienst Kim Willems bij de uitreiking van de beste-praktijkprijs  

 
 
Onder het motto ‘stilstaan is achteruitgaan’, wil Kempisch Tehuis dit succesverhaal uitbreiden naar al haar gemeenten, door 
middel van 3 regionale werkgroepen.  
 
De start hiervan is gemaakt!  
Eind vorig jaar werd elke huurder van Kempisch Tehuis uitgenodigd om deel 
te nemen aan een inhoudelijke werkgroep. Bedoeling is om door middel van 
bewonersbetrokkenheid de werking van de werking van Kempisch Tehuis te 
verbeteren.  
 
We hebben niet stilgezeten het afgelopen jaar. Samen met de ingeschreven 
huurders hebben we al een hele weg achter de rug.  
Eerst waren er de infosessies waar de huurders voor het eerst kennis maak-
ten met het hele gebeuren rond de werkgroep. Vele vragen werden afgevuurd 
om de bedoeling duidelijk te krijgen. Daarna werden de huurders ondergedompeld in enkele vormingen, zodat ze als vol-
waardige gesprekspartners aan tafel kunnen zitten. Vanaf nu zullen de overlegmomenten 2 maal per jaar plaatsvinden, 
waarbij telkens een aspect van Kempisch Tehuis behandeld zal worden.  
 
In de groep wordt de werking van Kempisch Tehuis besproken. Vanuit deze dialoog wordt er gewerkt aan verbeteracties. 
Het is de bedoeling om constructief na te denken over hoe Kempisch Tehuis kan verbeteren. De huurders spreken vanuit 
hun eigen ervaring, maar veralgemenen dit naar een collectief belang. Het is dus niet zo dat persoonlijke problemen worden 
besproken, maar wel zaken die alle huurders aanbelangen.  
 
We kunnen spreken van een geslaagde start. Over de 3 groepen heen waren er tijdens het eerste overlegmoment 43 aan-
wezigen. De deelnemers beslissen binnenkort over welke naam de bewonersgroep zal krijgen.  
 
We hopen samen met de bewonersgroepen tot een verbeterde werking van Kempisch Tehuis te komen.   
De start is in ieder geval gemaakt…   
  
 

“Inspraak zonder  
inzicht, geeft een  
uitspraak zonder  

uitzicht.”  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kempisch Tehuis wil niet enkel via de regionale werkgroepen tot bewonersbetrokkenheid komen. Over het algemeen 
kan de bewonersbetrokkenheid binnen Kempisch Tehuis ondergebracht worden onder 5 categorieën. Even een kort 
overzicht hiervan:  
 
 
1. Regionale Focusgroep  

De regionale focusgroep is, zoals eerder beschreven, een inhoudelijke werkgroep waarbij eventuele knelpunten 
besproken kunnen worden en waarbij suggesties uitgewerkt worden om de werking van Kempisch Tehuis te 
verbeteren.  
 
 

2. Bewonersvergaderingen  
In het verleden kon er een bewonersvergadering georganiseerd worden als er problemen waren in vb. een ap-
partementsblok.  
Nu wil Kempisch Tehuis preventief werken en hierin een zekere systematiek brengen door in appartementsblok-
ken met gemeenschappelijke delen minstens om de 3 jaar een vergadering in te leggen.  
 
 

3. Toezichthouders  
Kempisch Tehuis heeft in enkele complexen een toezichthouder aangesteld. Dit is een huurder die in opdracht 
van Kempisch Tehuis verantwoordelijk is voor onderhoud en kleine in gemeenschappelijke delen. Vanaf dit jaar 
organiseert Kempisch Tehuis 1 maal per jaar een vergadering voor deze toezichthouders, waarbij hun mening/
ideeën beluisterd worden en waarbij Kempisch Tehuis de nodige ondersteuning kan bieden.  
 
 

4. Nieuwsbrieven  
Sinds 2013 worden er ook jaarlijks 2 nieuwsbrieven opgemaakt voor alle huurders van Kempisch Tehuis. Bedoe-
ling hiervan is om iedere huurder te informeren over o.a. de werking van Kempisch Tehuis, wetswijzigingen, win-
terpermanentie, …  
 
 

5. Ad hoc participatie  
Tot slot organiseert Kempisch Tehuis ook nog afzonderlijke vergaderingen bij vb. renovatie, samenlevingspro-
blemen, … Deze worden georganiseerd wanneer er zich een dergelijke situatie voordoet.  

 
 

Dus… 
... alle huurders krijgen de mogelijkheid om mee te denken en zich te laten informeren.  

 

 Hebt u interesse om deel te nemen of wenst u meer informatie omtrent deze initiatieven?  
 Neem contact op met Ann Wouters of Kim Willems (sociale dienst). Dit kan via volgende 
  contactgegevens:  
 
    Telefoon    E-mail  
  Ann Wouters   011 81 07 08  ann.wouters@cvkt.be  
  Kim Willems   011 81 07 43  kim.willems@cvkt.be  

i 



Enkele weetjes over Kempisch Tehuis  

 

Nieuwbouwproject te 
Bree  
 

Eerder dit jaar kocht Kempisch Tehuis 17 
nieuwe appartementen in Bree. De apparte-
menten zijn gelegen in de Cobbenberg.  
 
Het project omvat 2 appartementen met 1 
slaapkamer, 14 appartementen met 2 slaap-
kamers en 1 appartement met 3 slaapka-
mers.  
 
In juli namen de eerste huurders hun intrek 
in deze gloednieuwe appartementen.  

Benieuwd naar nog meer nieuwe projecten 
van Kempisch Tehuis? Neem dan zeker een 
kijkje op de website !  
www.kempischtehuis.be  

10 seniorenappartementen te  
Meeuwen-Gruitrode  
 

Na bijna 5 jaren wachten, werden 10 seniorenappartementen in het cen-
trum van Meeuwen aangekocht 
door Kempisch Tehuis.  
 
De 1-slaapkamerappartementen 
liggen vlak aan het woonzorgcen-
trum in Meeuwen en zijn uitgerust 
voor senioren: toegankelijkheid, 
inloopdouches, oproepsysteem, …  
 
In september zullen de huurders er 
hun intrek kunnen nemen.  

Plaats op de wachtlijst  
 
Sinds eind vorig jaar kunnen kandidaat-huurders voor een sociale huur-
woning op de website van Kempisch Tehuis (www.kempischtehuis.be) 
hun plaats op de wachtlijst opvragen.  
 
Door enkel het inschrijvingsnummer in te voeren, 
wordt een overzicht gegeven dat doorgemaild of 
afgedrukt kan worden. Dit is mogelijk vanaf elke pc 
met internet.  
 
In de inkomhal van de hoofdzetel van Kempisch 
Tehuis is een pc ter beschikking waarop kandidaten een opvraging kun-
nen doen en deze meteen kunnen afdrukken. 

Afbraak woontorens Meulenberg  
 
Het werd al eerder aangekondigd: Meulenberg gaat er helemaal anders uitzien!   
 
Zo’n 84 gezinnen (wonen en) woonden in de 4 grote appartementsblokken. 
Deze appartementen zijn een voorbeeld van sociale huisvestingsprojecten uit de 

jaren ’70. Om de leef- en woonkwa-
liteit te verbeteren van deze 84 gezin-
nen maar ook de omwonenden, wil 
Kempisch Tehuis deze vervangen 
door mooie, moderne woningen en appartementen. 
 
In februari startten de werken van de afbraak van de 2 woontorens in de Sa-
viostraat. Intussen is de aannemer bezig met de aanleg van nieuwe wegen, 
waarnaast 34 woningen zullen komen. Als deze klaar zijn, zijn de woontorens 
van de Elzenstraat aan de beurt.  

Contactgegevens             
Openingsuren kantoren       maandag: 09u00—12u00 en 14u00—18u00 
        dinsdag / woensdag / donderdag: 09u00—12u00 
        vrijdag: gesloten  
 
Telefonische bereikbaarheid     maandag: 08u30—12u00 en 14u00—18u00 
        dinsdag / woensdag / donderdag: 08u30—12u00 en 13u30—16u00 
        vrijdag: 08u30—12u00  
          Telefoon  e-mail  
        Secretariaat   011 81 07 00   info@cvkt.be 
        Onderhoudsdienst  011 81 07 20 onderhoudsdienst@cvkt.be 
 
        Website   www.kempischtehuis.be  
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