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 INSCHRIJVINGSAANVRAAG IN HET REGISTER VAN DE 
KANDIDAAT-HUURDERS VOOR EEN GEMEENTEWONING 

 
Gelieve dit formulier in HOOFDLETTERS in te vullen. Een gezin mag slechts één enkel 
formulier indienen.  

 
Gelieve alle nodige documenten toe te voegen opdat de kandidaatstelling volledig en 

ontvankelijk zou zijn: zie lijst op pagina 4. 
 
De bevestiging en het inschrijvingsnummer zullen u per schrijven of per e-mail verstuurd 
worden. 
 

 

1. KANDIDAAT          ECHTGENOOT of SAMENWONENDE 

 

Naam: Naam: 
 

Voornaam:  Voornaam: 
 

Geslacht:                             V - M  Geslacht:                            V - M 

Geboortedatum:  Geboortedatum: 
 

Geboorteplaats:  Geboorteplaats: 
 

Rijksregisternummer*:
 

Rijksregisternummer*:
 

 

Telefoon (overdag)  Telefoon (overdag)  

E-mailadres  E-mailadres  

Ander contact: Ander contact: 

 

 

2.  ADRES 
 

Straat:                                                                                            Nr. :                Bus : 

Postcode :                                              Gemeente : 

Postadres (indien verschillend): 
Straat:                                                                                            Nr. :                 Bus : 
Postcode :                                               Gemeente: 

 
 
 
* Het rijksregisternummer is een essentieel element van de kandidaatstelling voor een 
gemeentewoning. U kan het vinden op uw identiteitskaart of op sommige gezinssamenstellingen. 
Minstens één van de gezinsleden moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het 
vreemdelingenregister. 
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3. KINDEREN die deel uitmaken van het gezin  
 

Naam en voornaam Geboortedatu
m 

Gesla
cht 

Rijksregisternummer 

  V / M 

  V / M 

  V / M 

  V / M 

  V / M 

  V / M 

  V / M 

  V / M 

 
4. ANDERE PERSONEN die deel uitmaken van het gezin 
 

Naam en voornaam Geboortedatu
m 

Gesla
cht 

Rijksregisternummer 

  V / M 

  V / M 

  V / M 

  V / M 

  V / M 

  V / M 

  V / M 

 
 
5. OM TEGEMOET TE KOMEN AAN DE BEHOEFTEN VAN PERSONEN MET 
BEPERKTE MOBILITEIT 
 
a) Welke verdieping kan de persoon met beperkte mobiliteit van het gezin bereiken 
zonder lift? 

 
Benedenverdieping – eerste – tweede verdieping 
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b) Zijn er in uw gezin één of meerdere personen met een permanente erkende 
motorische handicap van meer dan 66% (of 9 punten van verlies van 
zelfredzaamheid) waarvoor een aangepaste woning nodig is? JA – NEEN 
 
Zo JA, gelieve het attest afkomstig van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid over 
te maken en te antwoorden op de volgende vragen:  
 

- Is het nodig dat de omgeving van de woning toegankelijk is met een rolstoel? 
JA – NEEN 

 
- Moet(en) de gehandicapte perso(o)n(en) minstens gedeeltelijk (woonkamer en 

toilet) een rolstoel kunnen gebruiken in de woning? 
JA – NEEN 

 
- Is het nodig dat de woning volledig aangepast is aan het gebruik van een rolstoel? 

JA – NEEN 

 
 
6. VERKLARINGEN OP EREWOORD EN TOELATING 
 
De ondergetekenden verklaren op erewoord:  

- dat geen enkel gezinslid een onroerend goedi bezit in volle eigendom, in 
erfpacht of in vruchtgebruik, met bestemming als huisvesting;  

- dat de inlichtingen opgenomen in het huidige formulier juist en volledig zijn.  
 

Elke valse verklaring wat betreft de toelatingsvoorwaarden zal leiden tot de 
schrapping van de kandidatuur evenals de onmogelijkheid opnieuw in te schrijven 
gedurende 12 maanden. 

 
De ondertekening van het huidige formulier geeft het gemeentebestuur de 
toestemming om van de bevoegde diensten alle documenten te verkrijgen 
betreffende de controles noodzakelijk voor het onderzoek van het dossier. 
 
Opgemaakt te ……………………………….., op……………………………20……… 
 
Handtekening(en) 
 
De kandida(a)t(e)  De echtgeno(o)t(e) of De andere meerderjarige leden 
    Samenwonende 
 
 
 
NAAM, Voornaam  NAAM, Voornaam  NAAM, Voornaam 
……………………  …………………..  ………………….. 
                                                
i Het toewijzingsreglement voorziet dat geen enkel gezinslid van de kandidaat-huurder in volle 

eigendom, in erfpacht of in vruchtgebruik eigenaar mag zijn van een gebouw bestemd voor 
huisvesting. 
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Eventuele opmerkingen: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienstaanwijzingen (kader voorbehouden aan de administratie) 
 
Datum en tijdstip van overmaking van het ontvangstbewijs ………………………   
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Verplicht bij te voegen: 
 
 Een geactualiseerde gezinssamenstelling, gratis te downloaden met 

uw elektronische identiteitskaart, uw PIN code en een kaartlezer op het volgende 
adres: https://mondossier.rrn.fgov.be 

 

 Voor alle gezinsleden ingeschreven op de gezinssamenstelling 
die geen kinderen ten laste zijn: het aanslagbiljet dat betrekking 
heeft op het voorlaatste jaar (voor 2017: Aanslagjaar 2016/ 
Inkomsten 2015); gratis te downloaden met uw elektronische identiteitskaart, 

uw PIN code en een kaartlezer op het volgende adres: http://www.myminfin.be  
 

      
De aanvragers die niet over een aanslagbiljet beschikken, kunnen hun inkomsten 
bewijzen door middel van: 
    - Attest(en) van inkomsten bezorgd door de werkgever(s) over de 12 laatste 
maanden voor elk bezoldigd gezinslid; 
    - Jaarlijkse historiek van de betaalperiodes voor elk gezinslid dat vergoed wordt 
door de ziekte- en invaliditeitsverzekering of een werkloosheidsuitkering ontvangt; 
    - Attest van jaarinkomsten van een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn (OCMW). 

 

   Een attest op naam van de betalingsinstelling van de  
     kinderbijslagen (bedragen inbegrepen) voor alle kinderen ten  
     laste die deel uitmaken van het gezin.      
   

 Een kopie van de identiteitskaart (recto/verso) van de 
aanvrager(s) van de woning (indien de aanvraag gedaan wordt in 
naam van de twee echtgenoten) en van alle meerderjarige 
gezinsleden 

 
     Indien u een gezinslid heeft met een permanente erkende motorische 
handicap van meer dan 66% (of 9 punten van verlies van zelfredzaamheid) voor 
wie een aangepaste woning noodzakelijk is, kopie van het attest afkomstig van 
de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.  
 

 
 
Indien u niet over een kaartlezer of printer beschikt om uw aanslagbiljet of gezinssamenstelling 

af te drukken met het oog op het vervolledigen van uw dossier, kan het Huisvesting 
Informatieloket u helpen met het afdrukken ervan. U kan daarvoor een afspraak maken op  

02/378.44.28 van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u.  
Opgelet, u dient zich te melden met uw elektronische identiteitskaart en de pincode ervan. 

 

http://www.myminfin.be/
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De kandidaat is verplicht zijn kandidaatstelling om de twee jaar te hernieuwen en 
binnen een maximale termijn van twee maanden elke wijziging van de samenstelling 
van het gezin of elke adreswijziging mee te delen; zoniet kan zijn kandidaatstelling 
geschrapt worden.  
Enkel het huidige formulier behoorlijk ingevuld, ondertekend en vergezeld van de 
vereiste bijlagen zal in aanmerking genomen worden voor de hernieuwing van de 
kandidaatstelling. Het kan hier gedownload worden :  
http://www.vorst.irisnet.be/nl/gemeentediensten/huisvesting/gemeentewoningen 


