
Minder inkomsten 
 

 
 
 
LET OP! De inkomsten van  alle bewoners samen moet minstens  
20% minder zijn dan de inkomsten van 2016. Je moet minstens 
drie maanden na elkaar in dezelfde situatie zijn. 
Je moet de documenten meebrengen voor ELK gezinslid van wie de 
inkomsten zijn meegerekend. 
 
 
 

 

Je huur verandert de volgende maand: 
Na het binnen brengen van ALLE nodige documenten 
 
 

✓ Ziekte 
 
▪ Documenten: 

 een detail van de bankuittreksels van de ziekte -
uitkering van de laatste 3 maanden 

 OF een attest van de mutualiteit van de laatste  
3 maanden 

 
 
 

 

✓ Werkloosheid 
▪ Documenten: 

 een detail van de bankuittreksels van de 
werkloosheidsuitkering van de laatste 3 maanden 

 OF een attest van de vakbond van de laatste 
3 maanden 

 
 

✓ Invaliditeit  
▪ Documenten: 

 een detail van de bankuittreksels van de 
invaliditeitsuitkering van de laatste 3 maanden 

 OF een attest van de invaliditeitsuitkering van de laatste  
3 maanden 

 
 



✓ Huidige inkomsten zijn verminderd (4/5de regeling, halftijdse regeling) 
 
▪ Documenten: 

 loonbrieven van de laatste 3 maanden 

 loonbrief/attest eindejaarspremie 

 loonbrief/attest vakantiegeld 

 attest van RVA – bijpassing vergoeding deeltijds 
werkregime  

  
 
 

✓ Brugpensioen 
 

▪ Documenten: 

 een detail van de bankuittreksels van de 
werkloosheidsuitkering van de laatste 3 maanden 

 OF een attest van de werkloosheidsuitkering van de vakbond 
van de laatste 3 maanden 

 loonbrieven van de laatste 3 maanden van de bijpassing 
door uw werkgever 

 
 

✓ Pensioen 
 

Recent op pensioen 
▪ Documenten: 

 De brief van de pensioendienst met vermelding 
van de pensioendatum en het pensioenbedrag 

 een detail van de bankuittreksels van de eerste 
storting 

 
Al langer op pensioen 
▪ Documenten: 

 een detail van de bankuittreksels van de laatste 3 maanden 

 een detail van de bankuittreksels van het vakantiegeld (mei-juni) 
 
 

✓ Onderhoudsgeld 

 
▪ Documenten: 

 een detail van de bankuittreksels van de 
laatste 3 maanden 

 een kopie van het vonnis van de 
rechtbank 


