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1. AANVRAGER (= toekomstige referentiehuurder) 
 

Familienaam:  -----------------------------------------------------------------------     

Voornaam:  -----------------------------------------------------------------------    

Straat:   -----------------------------------------------------------------------   nr. --------    Bus: ------  

Postnr & gemeente:  -----------------------------------------------------------------------     

Telefoon:  -----------------------------------------------------------------------   

GSM-nummer:  -----------------------------------------------------------------------  

E-mailadres:  -----------------------------------------------------------------------  

Geboortedatum:  -----------------------------------------------------------------------  

Geboorteplaats:  -----------------------------------------------------------------------  

Geboorteland:  -----------------------------------------------------------------------   

Rijksregisternummer:  -----------------------------------------------------------------------  

(of vreemdelingenregisternummer) 

 

□ Het OCMW mag de post versturen naar het adres waar ik woon. 

□ Het OCMW mag de post versturen naar een ander adres:………………………………………………………………… 

 

2. PARTNER 

 
Familienaam:  -----------------------------------------------------------------------     

Voornaam:                  ------------------------------------------------------------------------- 

Geboortedatum:  -----------------------------------------------------------------------  

Geboorteplaats:  -----------------------------------------------------------------------  

Geboorteland:  -----------------------------------------------------------------------  

Rijksregisternummer:  -----------------------------------------------------------------------  

Telefoon:  -----------------------------------------------------------------------  

(of vreemdelingenregisternummer) 

Wij zijn:    

 alleenstaand    gehuwd    wettelijk samenwonend    feitelijk samenwonend    niet samenwonend    mijn 
partner verblijft nog in het buitenland    heeft partner, niet samenwonend    gescheiden 

 

 

 

 

Inschrijvingsnummer  

Inschrijvingsdatum  

Datum inschrijvingsbewijs  

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN APPARTEMENT  

FLATGEBOUW ’T WINGEROEN 

Beiaardstraat 6 Poperinge 
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3. GEZINSLEDEN 

 

 

FAMILIENAAM 

 

VOORNAAM 

 

GEBOORTE- 

DATUM 

 

RR-nr 

 

VERWANTSCHAP 

(kind, ouder…..) 

 

PERSOON MET 
HANDICAP 

 

CO-
OUDERSCHAP ? 

  /       /    JA/NEE 

  /       /    JA/NEE 

  /       /    JA/NEE 

  /       /    JA/NEE 

  /       /    JA/NEE 

  /       /    JA/NEE 

  /       /    JA/NEE 

 

4. ANDERE PERSONEN DIE MEE IN DE WONIG GAAN WONEN 

 

 ja (vul tabel hieronder in)    nee (ga naar vraag 5) 

 

 

FAMILIENAAM 

 

VOORNAAM 

 

GEBOORTE- 

DATUM 

 

RR-nr 

 

VERWANTSCHAP 

 

PERSOON MET 
HANDICAP 

  /       /    

  /       /    

 

 

5. MAXIMUMHUURPRIJS 

 

Het maximum dat ik wil betalen aan maandelijkse huur is €………………………….. 

 

6. WELKE DOCUMENTEN BEZORG IK AAN HET OCMW ? 

 

 Dit aanvraagformulier (ingevuld +ondertekend door alle meerderjarige gezinsleden) 

 Een kopie van de identiteitskaart(en) van alle meerderjarige gezinsleden 

U en alle gezinsleden moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. 

Een inschrijving in het wachtregister volstaat niet om een aanvraag te kunnen doen. 

Indien u ingeschreven bent op een referentieadres kan u wel inschrijven. 

 Uw inkomsten en die van je partner: 

• Vanaf 1 januari 2020 kijken we naar het inkomen van het meest recente aanslagbiljet van de kandidaat huurder. 

• We kijken ook na of je dat jaar nog andere inkomsten ontving, zoals bijvoorbeeld een leefloon of een inkomens 
vervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap. 

• Met het inkomen van andere gezinsleden (bv kinderen, ouders, broers, zussen) houden we geen rekening. 

Als jij en je partner geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar het huidig inkomen. 
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Het belastbaar inkomen op het meest recente aanslagbiljet van de referentiehuurder en van de persoon die hiermee 
gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of de feitelijke partner die mee in de sociale woning komt wonen mag niet hoger 
zijn dan: 

- € 25 317 voor een alleenstaande zonder personen ten laste 

- € 27 438 voor een alleenstaande gehandicapte 

- € 37 974 voor anderen, verhoogd met € 2 123 per persoon ten laste* 

      (echtgenoot of echtgenote telt niet mee als ten lasten tenzij hij/zij meer dan 66% invalide is) 

*Een persoon ten laste is een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie 
kinderbijslag wordt uitbetaald.  Jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt 
uitbetaald.  Iemand die erkend is als ernstig gehandicapt. 

 
 De taalkennisverplichting: 

De taal- en inburgeringsbereidheid werd vervangen door de taalkennisverplichting.  Als huurder moet u binnen het 
jaar na aanvang van de huurovereenkomst over een basisvaardigheid Nederlands beschikken; tenzij u vrijgesteld 
bent of uitstel krijgt. 

We moeten bij inschrijving of de toelating tot de woning of de toetreding tot de huurdersovereenkomst kunnen 
vaststellen of u en uw gezinsleden al dan niet over de basisvaardigheden Nederlands beschikken.  Als dit niet 
duidelijk is of u over de basisvaardigheid Nederlands beschikt, zullen we een sneltest afnemen ofwel de 
Kruispuntbank Inburgering raadplegen.  Een huurder kan vrijgesteld zijn van de taalkennisverplichting. 

De vrijstelling kan op grond van: 

o Een verklaring van uitgeleerdheid 

o Een bewijs dat de huurder door ernstige ziekte, mentale of fysieke handicap nooit een opleiding 
Nederlands als tweede taal moet volgen of nooit de basisvaardigheid Nederlands kan behalen. 

o Een huurder kan uitstel krijgen om te voldoen aan de taalkennisverplichting. 

▪ Om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen kon de huurder de opleiding Nederlands 
tweede taal nog niet opstarten of afronden. 

▪ Er is geen gepaste opleiding tijdig beschikbaar 

Zijn er geen bewijzen dat u en uw gezinsleden beschikken over de basisvaardigheid Nederlands of is er geen 
vrijstelling of uitstelregeling, dan moet u zelf aantonen dat u beantwoordt aan de huurdersverplichting. 

Kunt u bij inschrijving, bij toelating of bij toetreding niet voorleggen dat u over de basisvaardigheden Nederlands 
beschikt of er zijn daarvan geen bewijzen, dan verwijst men u door naar: 

o Het agentschap integratie en inburgering 

 

 Verklaring op erewoord (ingevuld +ondertekend door alle meerderjarige gezinsleden) 

Geen enkele persoon die op de aanvraag staat mag een woning of bouwgrond hebben in volle eigendom -
gedeeltelijk of volledig- of volledig in vruchtgebruik, in binnenland of buitenland. Geen enkele persoon mag 
zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij of één van zijn gezinsleden een 
woning of een bouwgrond heeft ingebracht. 

Uitzonderingen: 

o Als u aan het scheiden bent en de eigendom maakt deel uit van de huwelijksgemeenschap. 

o Als uw woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is. 

o Uw woning wordt ontruimd voor sociale woonprojecten of sociaal beheer. 

o Als uw woning binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan in het Vlaams Gewest ligt en 
door u bewoond wordt. 

o Als uw woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is, max 2 maanden voor uw inschrijving.  De 
ontruiming is noodzakelijk. 

o Als uw woning niet aangepast is aan uw fysieke handicap. 

o Als u of een gezinslid een handicap heeft en in aanmerking komt voor een ADL woning. 

o Als u het beheer van uw woning verloren hebt door een familieverklaring (artikel 16 van de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997) 
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In de volgende gevallen moet u uw woning verkopen.  U moet dit binnen het jaar doen nadat u een sociale 
woning huurt. 

o De onbewoonbaar- of ongeschikt verklaarde woning moet binnen het jaar dat u een woning huurt 
verkocht worden. 

o Uw woning was niet aangepast aan uw fysieke handicap.  De onaangepaste woning moet binnen het jaar 
nadat u een woning huurt, verkocht worden. 

o U heeft een handicap.  Uw woning moet binnen het jaar verkocht worden nadat u een ADL woning huurt. 

o Uw woning is onderdeel van een faillietverklaring.  U moet deze woning verkopen binnen het jaar nadat u 
een woning huurt. 

 

 Indien van toepassing: extra informatie 

o Attest invaliditeit +66% 

o Bewijs huwelijk onherstelbaar ontwricht 

 

 

o Collectieve schuldenregeling / Budgetbeheer 

▪ Gegevens schuldbemiddelaar/ OCMW / 

Naam:……………………………………… 

Adres:………………………………………. 

Telefoon:…………………………………….. 

E-mail:……………………………………… 

▪ Bezorg ons ook een bewijs dat u een collectieve schuldenregeling heeft of onder budgetbeheer 
bent 

o Bewindvoerder: 

▪  Gegevens schuldbemiddelaar/ OCMW 

Naam:……………………………………… 

Adres:………………………………………. 

Telefoon:…………………………………….. 

E-mail:……………………………………… 

▪ Bezorg ons ook het vonnis i.v.m. uw bewindvoering 

 

o Thuisbegeleiding:………………………………………………… 

o Documenten waaruit blijkt dat uitzondering betreffende eigendomsvoorwaarde van toepassing is. 

o Andere informatie die u wil meedelen aan het OCMW: 

Bent u in het bezit van huisdieren ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

 

6. PRIVACYWETGEVING 
 
De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van het OCMW van 
Poperinge en van Wonen Vlaanderen. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en correcte 
samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders mogelijk te maken, om de concrete huurvoorwaarden voor een 
sociaal huurappartement vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden door de huurders worden nageleefd. 
 
 
 
 

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN APPARTEMEN 
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7. VRAGEN 
 
Pas nadat uw aanvraag volledig in orde is, kunnen wij u inschrijven in het register der kandidaat-huurders en 
krijgt u een inschrijvingsnummer. Wees dus zeer zorgvuldig bij het indienen van uw huuraanvraag! Dat bespaart 
nutteloze vertraging. 
 

Indien u twijfelt over bepaalde zaken, kunt u steeds contact opnemen met Gregory White, maatschappelijk werker – 
057/34 65 98 – gregory.white@poperinge.be 

Ben je het niet eens met een beslissing die we over jou of je dossier nemen?  Dan kan je de beslissing laten nakijken 
door de Afdeling Toezicht van Wonen-Vlaanderen, Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel.  Je moet dit doen binnen de 30 
dagen nadat we de beslissing aan jou melden. 

 

8. DATUM + HANDTEKENING 

 

Datum: ………../………../………. 

Handtekening van alle meerderjarige personen op de inschrijving: 

 

…………………………….       ….……………………………    ……………………………….    ………............................... 

mailto:gregory.white@poperinge.be

