INSCHRIJVINGSFORMULIER 2020
Datum van aanvraag:

Datum van inschrijving:
1.

……/……/…………
……/……/…………

Inschrijvingsnummer:……………………………………………….

Gegevens van de kandidaat-huurder(s)

Uw persoonlijke gegevens (= toekomstige

referentiehuurder)

Persoonlijke gegevens van uw echtgenoot, wettelijk
samenwoner of feitelijke partner

Naam: .......................................................................

Naam: ...........................................................................

Voornaam: ..................................................................

Voornaam: ....................................................................

Geboortedatum: .........................……………………….

Geboortedatum: .........................…………………………

Geboorteland: .............................................................

Geboorteland: ...............................................................

Geboorteplaats: ..........................................................

Geboorteplaats: .............................................................

Geslacht: □ man □ vrouw

Geslacht: □ man □ vrouw

Burgerlijke staat: □ gehuwd

Burgerlijke staat: □ gehuwd

□ ongehuwd

□ ongehuwd

□ wettelijk samenwonend

□ wettelijk samenwonend

□ feitelijk samenwonend

□ feitelijk samenwonend

□ gehuwd, maar u leeft gescheiden

□ gehuwd, maar u leeft gescheiden

NATIONALITEIT: …………………….

NATIONALITEIT: ……………………………….

Rijksregisternummer: …..…….-............-............-............-............

Rijksregisternummer: …………-…..…….-..……….-..……….-..……….

Bent u andersvalide?: □ ja □ nee

Bent u andersvalide?: □ ja □ nee

(indien ja: voeg het attest toe van de FOD Sociale Zekerheid)

(indien ja: voeg het attest toe van de FOD Sociale Zekerheid)

Straat: .......................................................................

Straat:..............................................................................

Nummer: ............................ Bus: ............................

Nummer: ............................ Bus: ..................................

Postcode: ................................................................

Postcode: ......................................................................

Gemeente: ...............................................................

Gemeente: ....................................................................

Telefoonnummer: ........................………………………

Telefoonnummer: .....................……………………………

E-mail: .........................………………………………………….

E-mail: .......................………………………………………………

Waregemseweg 35
9790 WORTEGEM-PETEGEM

T 056 68 00 50
socialedienst@wortegem-petegem.be

www.wortegem-petegem.be
www.facebook.com/Wortegem.Petegem
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U woont wettelijk samen als uw samenwoonst officieel is aangegeven op de burgerlijke stand (niet
alleen aangifte adres) en u een attest van wettelijke samenwoonst heeft. Als u geen attest heeft of
u bent niet gehuwd, dan moet u een verklaring van feitelijke samenwoonst tekenen. (zie verklaring
in bijlage)
Inwonende gezinsleden
Kinderen:

 Ja (vul de tabel hieronder in)
 Nee
RijksregisterTen laste of
Naam en voornaam
Geboortedatum M/V
Gehandicapt
nummer
Omgangsrecht
1.

□

2.

□

3.

□

4.

□

5.

□

Andere personen:
Naam en
voornaam

 Ja (vul de tabel hieronder in)
RijksregisterGeboortedatum M/V
nummer

 Nee
Verwant- Ten
schap
laste

Gehandicapt

Ja/Nee

□

Ja/Nee

□

Ja/Nee

□

Ja/Nee

□

Ja/Nee

□

Familie in het buitenland en plant u een gezinshereniging?  Ja (vul hieronder alles correct in)
 Nee
Indien u een aanvraag tot gezinshereniging indient, moet u zich inschrijven voor een woning die voldoet
aan de rationele bezetting, rekening houdend met de gezinssamenstelling na gezinshereniging.
Komt deze persoon
ooit naar België om
bij u te wonen?

Pers met
handicap?

JA

/

NEE

JA / NEE

2.

JA

/

NEE

JA / NEE

3.

JA

/

NEE

JA / NEE

Naam en Voornaam
1.

Familieband
(kind, ouder,
broer …)

Geboortedatum

m/v
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4.

JA

/

NEE

JA / NEE

2. Inschrijvingsvoorwaarden
Volgende personen dienen aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden te voldoen:
• De toekomstige referentiehuurder
• En de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke
partner van is én mee in de sociale woning komt wonen
Voorwaarde van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister
a) Bent u ingeschreven in het bevolkingsregister?...................................................................................Ja/ Nee
b) Bent u ingeschreven in het vreemdelingenregister?....................................................................……Ja/ Nee
c) Bent u ingeschreven in het wachtregister?............................................................................................Ja/ Nee
Ter bevestiging wordt een kopie van de identiteitskaart/vreemdelingenkaart gevraagd en een uittreksel uit het bevolkingsregister met
vermelding samenstelling gezin (te verkrijgen bij de gemeente)

Een inschrijving in het wachtregister volstaat niet om een aanvraag te kunnen doen!
Eigendomsvoorwaarde ➔ zie bijlage ‘Verklaring op eer’
Heeft u als aanvrager of een lid van uw gezin één of meer woningen of een perceel, bestemd voor
woningbouw, in gedeeltelijke of volle eigendom of volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik in
binnen- of buitenland op het moment van de inschrijving?
Ja/Nee
Bent u als aanvrager of een lid van uw gezin zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een
vennootschap waarin u of één van uw gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor
woningbouw heeft ingebracht?
Ja/ Nee
Heeft u als aanvrager of partner een woning of bouwgrond in erfpacht of opstal of een woning of
bouwgrond in erfpacht of opstal gegeven?
Ja/ Nee
Heeft u of uw partner een woning of bouwgrond in vruchtgebruik gegeven? Ja/ Nee
Als u of uw gezinsleden eigendommen of bouwgronden volledig of gedeeltelijk in volle eigendom
of in volledig of gedeeltelijk vruchtgebruik hebben, kan u niet worden ingeschreven voor het
huren van een sociale woning zolang de akte niet verleden wordt. Hierop zijn enkele
uitzonderingen volgens het Kaderbesluit Sociale Huur (conform artikel 14, tweede lid) en deze zijn
na te vragen tijdens de openingsuren van ons kantoor.
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Taalkennisvereiste
U kan dit bewijzen door één van volgende documenten voor te leggen voor alle personen die de
woning zullen betrekken bij het ondertekenen van de huurovereenkomst, nl.:
•

•

•

•
•
•

Een bewijs waaruit blijkt dat u beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands,
uitgereikt door instelling waarin het Nederlands de onderwijstaal is, die wettelijk of
decretaal erkend zijn in het vereist niveau;
Een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een
opleiding die gevolgd is aan een onderwijsinstelling die gefinancierd, georganiseerd, of
gesubsidieerd wordt door Nederland, met uitzondering van de opleidingen gevolgd aan
een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius of Saba;
Een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een
opleiding van een van de door de Vlaamse Regering bepaalde Nederlandstalige
opleidingen in een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of
Sint-Maarten of in Suriname;
Het certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie;
Het bewijs waaruit blijkt dat u beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands,
uitgereikt door de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling;
Het taalcertificaat, afgegeven door het Selectiebureau van de Federale Overheid (Selor)
waaruit blijkt dat u beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands.

Kan u geen van bovenvermelde documenten voorleggen? Dan meldt u zich best aan bij één van
volgende organisaties:
• Het agentschap Integratie en Inburgering
• Het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Gent vzw
• Huis van het Nederlands Brussel vzw
OPGELET: U moet één van de vermelde documenten wel kunnen voorleggen ten laatste na één
jaar sociaal huren. Indien u dat niet kan, zal uw dossier doorgestuurd worden naar Inspectie RWO
en kan er een administratieve geldboete opgelegd worden.

4 / 14

Inkomensvoorwaarde
Het maximum netto belastbaar gezinsinkomen om tot een sociale woongelegenheid te worden
toegelaten bedraagt in 2020:
• 25.317 EUR voor een alleenstaande zonder personen ten laste
• 27.438 EUR voor een alleenstaande persoon met een handicap
• 37.974 EUR voor alle anderen,
te verhogen met 2.123 EUR per persoon ten laste.
Het referentiejaar = Meest recente aanslagbiljet
Enkel het inkomen van het meest recente aanslagbiljet van de toekomstige referentiehuurder en
zijn of haar partner geldt. We kijken ook na of je dat jaar nog andere inkomsten ontving, zoals bv.
Leefloon, invaliditeitsuitkering, pensioen, werkloosheidsuitkering, enz.
Met inkomsten van de andere gezinsleden wordt er geen rekening gehouden. Is er geen inkomen
te vinden in het jaar van het meest recente aanslagbiljet, dan geldt het inkomen van de laatste
drie maanden. (gelieve de inkomstenbewijzen van de laatste 3 maanden te staven met de nodige
bewijzen zoals attest van de instelling die uw inkomsten uitbetaalde (loonfiches, OCMW,
ziekenfonds, RVA, vakbond, Ministerie van Sociale zaken, …)
OPGELET: dit kan ook een combinatie zijn van verschillende documenten. Wij hebben alle attesten
nodig van alle inkomsten die u gedurende het jaar ontvangen hebt!
Bij collectieve schuldenregeling, schuldbemiddeling of budgetbegeleiding OCMW dan kan men
rekening houden met het actueel “besteedbaar” inkomen.
Keuzemogelijkheden voor de huurder
U kan bij uw keuze afwijken van de rationele bezetting. Bij de toewijzing van de
woongelegenheden wordt er weliswaar rekening gehouden met de rationele bezetting en het
intern huurreglement.
De rationele bezetting is als volgt vastgelegd:
Een woning of een appartement met:
• 1 slaapkamer: alleenstaand persoon of koppel zonder kinderen
• 2 slaapkamers: alleenstaande of koppel zonder kinderen of met 1 kind
Er wordt achtereenvolgens voorrang verleend aan de kandidaat-huurder die:
• In een periode van 6 jaar voor de toewijzing drie jaar inwoner is of geweest is van de
gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is.
• In de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner is van een gemeente
binnen het werkgebied van de verhuurder.
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3. Andere bijkomende gegevens
Aanduiding van eventueel prioriteiten en wensen
a) Bent u reeds huurder van een woning van het OCMW die niet voldoet aan de rationele
bezetting en wenst u te verhuizen naar een meer aangepast woning?
Ja/Nee
b) Bent u reeds huurder van een andere sociale verhuurder?
Ja/Nee
c) Als huurder wenst u maximaal ………………………..EUR maandelijkse huishuur te betalen.
(bedrag wordt jaarlijkse geïndexeerd en is enkel geldig bij toewijzing en louter informatief)

d) De kandidaat-huurder wenst in aanmerking te komen voor de inhuurneming van een
appartement met 1 of 2 slaapkamers gelegen te Wortegem-Petegem.
Naam projecten

1 slaapkamer

2 slaapkamers

‘ De Hoeksteen’
‘ De Melkerij’

e) Kandidaat-huurder kan wel/ geen trappen doen. (gelieve dit te staven met een medisch
attest)
4. Verklaring op eer en wet op de privacy
De ondergetekende(n) verklaren op eer dat de verstrekte gegevens met het oog op een
inschrijving voor een sociale woning bij het OCMW, juist en volledig zijn.
De kandidaat-huurder(s) verlenen door zijn/hun inschrijving toestemming aan het OCMW om bij
de bevoegde overheden en instellingen en bij de lokale besturen de noodzakelijke verklaringen,
attesten of gegevens te verkrijgen.
De kandidaat-huurder(s) geven met zijn/hun inschrijving uitdrukkelijk toestemming dat
bovengenoemde gegevens worden geregistreerd en door het OCMW worden verwerkt. Alle
gegevens worden behandeld volgens de voorschriften van de wet op de privacy en de algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).
De kandidaat-huurder(s) hebben het recht om deze gegevens ten allen tijde in te kijken en zo
nodig te laten aanpassen.
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5. Verplichtingen
De aanvrager heeft de plicht om elke wijziging van adres of samenstelling van het gezin aan het
OCMW mee te delen van zodra ze zich voordoet en minstens binnen de maand.
De kandidaat-huurder verleent door zijn inschrijving de toestemming aan de verhuurder om bij de
bevoegde overheden en instellingen en bij lokale besturen de noodzakelijke verklaringen, attesten
en gegevens te verkrijgen.
De aanvrager bezorgt dit document volledig ingevuld en ondertekend PERSOONLIJK terug aan het
OCMW Wortegem-Petegem, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem samen met alle
vereiste bewijzen.
De sociale dienst is open op elke werkdag van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en centraliseert
de inschrijvingen op maandagvoormiddag.
6. Definitieve inschrijving
De kandidatuur wordt slechts door het OCMW ingeschreven nadat een degelijk ingevuld en
ondertekend inschrijvingsbewijs werd ontvangen + de vermelde documenten en na controle van
de inschrijvingsvoorwaarden.
Onvolledige aanvragen worden niet ingeschreven. Alle nodige en gevraagde documenten dienen
bijgevoegd te worden.
Uw inschrijving is pas definitief nadat u een ontvangstbewijs heeft gekregen.
De handtekeningen dienen te worden voorafgegaan door de geschreven vermelding “Gelezen en
goedgekeurd”.

Handtekening aanvrager,
(datum + naam voluit)

Handtekening partner,
(datum + naam voluit)

7 / 14

VERKLARING OP EER M.B.T. EIGENDOM
OCMW Wortegem-Petegem onderzoekt of u een woning of bouwgrond heeft en welke rechten
(volle eigendom, vruchtgebruik, …) u hierop heeft. Dit geldt voor u en uw echtgenoot, de persoon
met wie u wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner.
1.

Vul uw persoonlijke gegevens in

Persoonlijke gegevens van u als toekomstige
referentiehuurder
Naam:

Persoonlijke gegevens van uw echtgenoot,
persoon met wie u wettelijk samenwoont of
uw feitelijke partner1
Naam:

Voornaam:

Voornaam:

Rijksregisternummer: _ _ . _ _._ _ - _ _ _._ _

Rijksregisternummer: _ _ . _ _._ _ - _ _ _._ _

2. Eigendom
2.1 Voldoet u aan al de volgende voorwaarden?
U en uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner:
• hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland volledig of gedeeltelijk in
volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal
• hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u of uw echtgenoot,
persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in
vruchtgebruik gaf
• hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u, uw echtgenoot,
persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in
erfpacht of opstal gaf
• zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin u, uw
echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner een zakelijk
recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond
inbracht.
Kruis aan:

☐ ja (sla vraag 2.2 over en onderteken deze verklaring)
☐ nee (ga naar vraag 2.2)

1

De persoonsgegevens van uw echtgenoot, uw wettelijke samenwoner of uw feitelijke partner zijn enkel noodzakelijk als hij/zij samen met u mee de
sociale woning zal betrekken.
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2.2 Voldoet u aan één van de volgende uitzonderingen?
Kruis aan:
☐ ja – kruis hieronder de uitzondering aan die van toepassing is:
☐ U heeft uw woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in
volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal: uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon
met wie u wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner. Deze
persoon zal de sociale woning ook niet mee bewonen.
☐ U gaf uw woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in
vruchtgebruik, erfpacht of opstal: uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie u
wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon zal de
sociale woning ook niet mee bewonen.
☐ Via schenking of erfenis kreeg u of uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk
samenwoont of feitelijke partner de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom,
vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
☐ Via schenking of erfenis kreeg u of uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk
samenwoont of feitelijke partner een aandeel van de woning of bouwgrond waarop een recht van
erfpacht op opstal is gegeven.

Goed 1

Goed 2

Gemeente – Land:
Straat, nr. of plaatsnaam:
Kadastrale aanduiding:
Aard van het goed:
Aard van het recht (3):

☐ nee
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AKKOORDVERKLARING VOOR UITWISSELING PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van het
OCMW Wortegem-Petegem, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem en van de Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen, Havenlaan 88 bus 94 te 1000 Brussel. Deze gegevens worden
uitsluitend verwerkt om de efficiënte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of
ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze
voorwaarden door de huurders worden nageleefd.
Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse
Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
(http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de kandidaat-sociale huurders
ook uitgewisseld worden met enerzijds de Huizen van het Nederlands voor de opvolging van de
taalbereidheidsvoorwaarde en met de Onthaalbureaus voor de opvolging van de
inburgeringsbereidheidsvoorwaarde.
Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie
voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php)
kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA
Inspectie RWO in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring.
Overeenkomstig de beraadslaging VTC 37/2011 van 14 december 2011 van de Vlaamse
Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
(http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders
ook uitgewisseld worden met het IVA Wonen Vlaanderen in het kader van de huurpremie.
Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u overeenkomstig de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt ook over de mogelijkheid om
het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
http://www.privacycommission.be/nl/openbaar-register).
Datum: ………………………………………
Deze verklaring is een voorwaarde voor inschrijving bij het OCMW Wortegem-Petegem en om
eventueel een woning toegewezen te krijgen. Bij het invullen of verstrekken van onjuiste en/of
onvolledige verklaringen heeft het sociaal verhuurkantoor het recht de huur opzeg te betekenen
van de woning/appartement/studio, gezien er niet voldaan is aan de voorwaarden.

Handtekening toekomstige referentiehuurder

Handtekening echtgenoot, persoon met wie u
wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner
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VERKLARING OP EER VAN FEITELIJK PARTNERSCHAP
Feitelijke partner
Naam en voornaam:
Geboortedatum:

/

/

Geboorteplaats:

Rijksregisternummer (zie identiteitskaart): ___.___.____-____.___
Verklaring
Ik, _______________________________________, verklaar dat ik de feitelijke partner ben van de heer /mevrouw
_________________________________________________________________.
Handtekening

Datum:

/

/

Referentiehuurder
Naam en voornaam:
Geboortedatum:

/

/

Geboorteplaats:

Rijksregisternummer (zie identiteitskaart): ___.___.____-____.___
Verklaring
Ik, ____________________________________, bevestig dat de heer / mevrouw
__________________________________________________________ mijn feitelijke partner is.
Handtekening

Datum:

/

/

Wetgeving
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode
Art. 1bis. Een persoon kan via een verklaring op erewoord bewijzen dat hij een feitelijke partner is
als vermeld in artikel 91, § 1, eerste lid, 1°, c) van de Vlaamse Wooncode. De verklaring op erewoord
wordt geldig na validering door de referentiehuurder, die hoogstens één feitelijke partner
tegelijkertijd kan erkennen.
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VERKLARING OP EREWOORD
Deze verklaring zal gebruikt worden voor het berekenen en toekennen van de gezinskorting
overeenkomstig artikel 45 van het BVR 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.
GEGEVENS VAN HET KIND
Voornaam + Naam:

…………………………………………………………………………………………………

Rijksregisternummer: …………………………………………………………………………………………………
GEGEVENS VAN DE HUURDER EN TEVENS OUDER WAAR BOVENVERMELD KIND OP REGELMATIGE
BASIS VERBLIJFT
Voornaam + Naam:

…………………………………………………………………………………………………

Rijksregisternummer: …………………………………………………………………………………………………
Woonplaats:

…………………………………………………………………………………………………

GEGEVENS VAN DE OUDER WAAR BOVENVERMELD KIND STAAT GEDOMICILIEERD
Voornaam + Naam:

…………………………………………………………………………………………………

Rijksregisternummer: …………………………………………………………………………………………………
Woonplaats:

…………………………………………………………………………………………………

Ik, ……………………………………………………………… (ouder waar het kind staat gedomicilieerd) verklaar op
erewoord dat
□ ik GEEN sociale woning huur. Ik geef hierbij OCMW Wortegem-Petegem de toestemming om dit
te controleren. Ik bevestig dat bovenvermeld kind bij mij staat gedomicilieerd. Ik zal een kopie van
deze verklaring bezorgen aan mijn toekomstige verhuurder als dit een sociale
huisvestingsmaatschappij is.
□ ik WEL een sociale woning huur bij ………………………………… SHM Vlaamse Ardennen. Ik bezorg een
kopie van deze verklaring aan mijn sociale verhuurder. Ik bevestig dat bovenvermeld kind bij mij
staat gedomicilieerd.
Opgemaakt te ……………………… (plaats)
op ………………………… (datum)

Opgemaakt te ……………………… (plaats)
op ………………………… (datum)

(huurder en tevens ouder waar bovenvermeld kind op regelmatige basis verblijft)

(ouder waar bovenvermeld kind
staat gedomicilieerd)

Handtekening

Handtekening
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VERKLARING OP EER: VRUCHTGEBRUIK NIET WEGGEGEVEN OP VASTGESTELDE BLOTE
EIGENDOM
Naam en voornaam:

Geboortedatum:

/

/

Geboorteplaats:

Rijksregisternummer (zie identiteitskaart): ____.____.____-_____.____

Verklaring op eer

Ik, ______________________________________________, verklaar dat ik voor de blote
eigendom van het volgend onroerend goed geen vruchtgebruik heb weggegeven:
Gemeente, land: ______________________________________________________________
Straat, nr. of plaatsnaam:_______________________________________________________
Kadastrale aanduiding: _________________________________________________________
Aard van het goed: ____________________________________________________________
Aard van het recht: ____________________________________________________________

Handtekening

Datum:

/

/
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VERKLARING OP EER:
GEBREKEN ONGESCHIKT OF ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONING, NIET
VEROORZAAKT DOOR KANDIDAAT-HUURDER2
Kandidaat-huurder

Naam en voornaam:
Geboortedatum:

/

/

Geboorteplaats:
Rijksregisternummer (zie identiteitskaart): ____.____.____-_____.____

Verklaring
Ik, ________________________________________, bevestig dat de gebreken aan mijn huidige
woning, gelegen te ________________________________, ____________________________,
die geleid hebben tot de ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van deze woning, mij niet ten
laste gelegd kunnen worden.

Handtekening

2

Datum:

/

/

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter
uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode
Art. 19, vijfde lid.

De kandidaat-huurder kan via een verklaring op erewoord bewijzen dat de gebreken, vermeld in het vierde
lid, 3°, niet ten laste van hem kunnen worden gelegd.
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