
 
 

TE BEZORGEN DOCUMENTEN DOOR U EN INDIEN VAN TOEPASSING UW ECHTGENOOT, WETTELIJKE 

SAMENWONER OF FEITELIJKE PARTNER DIE MEE DE SOCIALE WONING GAAT BEWONEN: 

 

Identiteit  

◼ Paspoort of geldige verblijfsdocumenten. 

Inkomen  

◼ Meest recent beschikbare aanslagbiljet belastingen: normaliter 

aanslagjaar 2019 – inkomstenjaar 2018. 

◼ Indien van toepassing in inkomstenjaar 2018: 

o attest leefloon OCMW 

o attest FOD sociale zekerheid met uitsplitsing integratie- en 

inkomensvervangende tegemoetkoming 

o van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland 

of verworven bij een Europese of internationale instelling 

 

◼ Of huidig inkomen: Liggen uw inkomsten 2018 boven de 

inkomensgrens of heeft niemand inkomsten in 2018? Dan hebben we 

uw inkomsten van de laatste 3 opeenvolgende maanden nodig 

(leefloon, werkloosheid, (brug)pensioen, ziekte-uitkering, 

invaliditeitsuitkering, ….). 

 

◼ Of bewijs geen inkomen (bv. U was schoolgaand: schoolattesten 2018 

t.e.m. heden) 

Onroerend bezit  

◼ Info over volledige of gedeeltelijke eigendom, vruchtgebruik, opstal, 

erfpacht, … (bv. akte erfenis/schenking, verklaring notaris, …) 

Gezinssituatie 

◼ Indien van toepassing: vonnis, akte EOT, bemiddelingsovereenkomst 

met verblijfsregeling kinderen … (omgangsrecht, co-ouderschap); 

◼ Indien van toepassing:  
o volwassenen: attest invaliditeit minstens +66% en/of 9 punten  
o kinderen: minstens 6 punten tezamen of minstens 4 punten in 

pijler 1  
o mobiliteitsbeperking  
o Indien van toepassing: geboorteaktes van alle kinderen die 

(gedeeltelijk) bij u overnachten;  
o Indien van toepassing: zwangerschapsattest. 



 
 

[Doelgroep]  

◼ attest Begeleid Zelfstandig Wonen, Daklozen.  

[Onbewoonbaar of ongeschikt]  

◼ Besluit tot onbewoonbaarheidsverklaring en/of ongeschiktheid 

(maximaal 2 maanden oud);  

◼ ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring.  

[Minderjarig]  

◼ Attest van de dienst die u begeleidt. In dit attest moet de begin- en 

einddatum van de begeleiding vermeld staan;  

◼ of vonnis van de jeugdrechter over uw ontvoogding.  

[Mantelzorg(er)]  

◼ Attest van de mutualiteit met de gegevens van ontvanger en zorger.  

[Taalkennis = niveau A1 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen]  

◼ Kopie diploma of getuigschrift van lager, secundair of hoger 

Nederlandstalig onderwijs;  

◼ of document waaruit blijkt dat u het basisniveau Nederlands hebt (bv. 

verklaring van het Huis van het Nederlands, Dikkebusseweg 15a te 

Ieper, attest van inburgering, sneltest…);  

◼ of document waaruit blijkt dat u vrijgesteld bent om het basisniveau 

Nederlands te leren (bv. verklaring van uitgeleerdheid, medisch attest 

of bewijs waarin staat dat u door een ernstige ziekte, mentale of 

fysieke handicap het basisniveau nooit kan halen of geen opleiding 

moet volgen…);  

◼ of document waaruit blijkt dat u uitstel hebt om het basisniveau 

Nederlands te behalen (bv. er was geen gepaste opleiding tijdig 

beschikbaar…). 

 

 

 

 

 


