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. «هر کس حق دارد که مسکن مناسبی داشتهباشد» 

قانون مسکن چیست؟
 قانون مسکن بروکسل شامل یک سری معیارهایی است که توسط دولت محلی و به منظور مبارزه با

. محلهای سکونت در شرایط نامناسب وضع شدهاند

  را برایحداقل استانداردهای ایمنی، تجهیزات  و بهداشتاین قانون، مالک را موظف می کند که 
مسکن رعایت کند :

استانداردهای ایمنی   
 باشد،     استوارخانه باید ●
 نباید هیچگونه خطری ایجاد کنند،برق و گازتآسیسات  ●
،(بدون بوی بد) باید بطور صحیح عمل کنند فاضلبمجاری ●
  باید بگونهای باشند که در مواقع اضطراری بتوان به سرعتراهروها و راهپلهها●

ساختمان را از ساکنان تخلیه کرد، 

. که شما را در مراحل مختلف راهنمایی خواهد کرد، کمک بخواهید انجمنیاز

تـــوجه ! 
مستاجر مسئول تمیز کردن قرنیس و ناودان منزل میباشد.
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استانداردهای تجهیزات
 و(  نه حتمًا خود لمپ) کلید و امکان نصب لمپدر هر اتاق باید ●

وجود داشته باشد،  پریز برقیک 
 مناسب نصب شده باشد،قفلبر روی دربهای خارجی باید  ●
 وسیله ای که در صورت وجود دود زنگ خطر= آلرم دود ) دود یاب●

باید نصب شود،( بزند
 مثًل یک)=  باید بتواند یک وسیلهی الکتریکی سنگین آشپزخانه●

را در خود جای دهد،( ماشین لباسشویی
استانداردهای  بهداشت

 نمیتواند مرطوب یا مورد هجوم موجودات موذی )کپک، حشرات،  جوندگان( باشد، محل سکونت●
 سیستمدارای   )پنجره( باشد و حمام و دستشویی بایدنورگیر طبیعیمحل سکونت باید دارای یک ●

 .باشند( پنجره، پنکه، هواکش)تهویه 

 پس از اعلم شکایت سرویس بازرسی محلی از محل بازرسی
 بعمل میآورد )به شما بوسیلهی نامهی سفارشی اطلع داده

 خواهد شد.( در صورتیکه استانداردها در محل سکونت رعایت
 نشدهباشد، با یک نامهی سفارشی از مالک درخواست میشود

که اقدامات لزم را در مهلت معینی انجام دهد. 

باید به موارد زیر توجه کرد...
در صورتیکه شما مجبور به تخلیهی محل شدید، گروه مدد کاران اجتماعی سرویس بازرسی●

 چگونه؟  

 گواهی سرویس بازرسی محلی از میتواند( مالکی که میخواهد خانهای را اجاره دهد،  SIRتقاضای )
  مترمربع یا28اگر خانه کوچکتر از) این سرویس برای تُایید محل سکونت از محل بازدید به عمل میآورد.(  کند. مطابقت

  کند. مالک باید تُایید کند کهگواهی مطابقت  قبل از اجارهی ملک تقاضای بایدمبله ) با وسایل( است، مالک
)در صورت عدم تُایید و یا تُایید غیربیمورد، امکان جریمه وجود دارد.(خانه، استانداردهای محل سکونت را دارا میباشد. 

اگر خانه مطابق)قوانین( نباشد...
 مستُاجر یا هر شخص دیگر میتواندبه قبل از اعلم شکایت بهتر است با صاحبخانه درSIR  کند.شکایت اعلم

  به صاحبخانه خود اعلم نمایید، حتیکتبی بطور همیشهوجود مشکل در محل سکونت را اینمورد صحبت شود. 
 اگر قبًل با او بطور شفاهی دراینمورد صحبت کردهاید. ) این مدرکی است برای تُایید آنچه بطورشفاهی گفته

شده( 
ارایهی شکایت 

 خود شخصًابرای ارایهی شکایت میتوانید از بخش متخصص در امور مسکن کمک بگیرید. ولی این امکان  
 وجود دارد که با مراجعه مستقیم به SIRمراحل را به انجام رسانید. 

  کهملزم نیستند امکانات اسکان مجدد شما را بررسی میکنند ولی  )و در برخی موارد شهردار محل( محلی
محل سکونت جدیدی به شما ارایه کنند.

 )که تحت شرایط  از "صندوق مالی همیاری محلی"  کمک بخواهید )برای کمک مالی(شما میتوانید●

.خاصی از نظر مالی وارد عمل خواهد شد(
 اگر اقدامات لزم انجام نشود مالک موظف به پرداخت جریمه خواهد شد و دیگر نمیتواند محل●

را اجاره دهد.
 سرویس بازرسی محلی تشخیص دهد که خانهای  برای ساکنان ایجاد خطر میکند، درصورتیکه●

  (به شما و صاحبخانه قبًل توسط نامه اطلع داده خواهد شد)میتواند از محل بازدید بعمل آورد 
تماس

با بخش مربوط تماس بگیرید... برای راهنمایی یا 
La Direction de l’Inspection Régionale du Logement

Boulevard du Jardin Botanique, 20 (6ème  étage) – 1035 Bruxelles  (12 و 9)بین ساعت  02/800.38.88 

http://www.bruxelles.irisnet.be   (در سایت اینترنتی، فرمها در دسترس میباشند).

Le centre d’Information sur le Logement - C.I.Lمرکز اطلعات در مورد مسکن - 
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale : Rue de Progrès 80, 1030 Bruxelles

)طبقهی اولGare du Nord) (12و  9بین ساعت  ( 02/204.14.02

 این مرکز همچنین میتواند در مورد  شما قرار دهد.ADILو پاداش بازسازی خانه، اطلعات لزم را در اختیار  

 اگر خانه از نظر بهداشتی ناسالم تشخیص دادهشود،
امکان دارد که فورًا و یا در مهلت بسیار

  تخلیه شود و شما مجبور به کوتاهی، 
ترک آن خواهید بود.

.یورو پرداخت شود  25برای ارایهی شکایت باید 

http://www.bruxelles.irisnet.be/

