Welke gegevens hebben we nodig om een persoon bij u te kunnen laten inschrijven?

Wanneer er iemand bij u wil komen bijwonen dan dient deze persoon aan alle
inschrijvingsvoorwaarden (behalve inkomensvoorwaarden) voor de sociale woningbouw te
voldoen. (geen eigendom, ingeschreven zijn in vreemdelingen- of bevolkingsregister België)
Indien het een feitelijke partner betreft dan zullen deze voorwaarden na 1 jaar worden
afgetoetst! Dit betekent dat wanneer na 1 jaar blijkt dat de voorwaarden niet in orde zijn we u
zullen verzoeken dat uw partner het pand verlaat.
Een verklaring feitelijke partner is hier bijgevoegd.

Wat moet u ons bezorgen?

Huurder


Schriftelijke verklaring hoofdhuurder (bijgevoegd)

Persoon die zich wenst toe te voegen


Kopie identiteitskaart



Indien geen inkomen: verklaring op eer in te vullen



Verklaring op eer van feitelijk partnerschap – INDIEN VAN TOEPASSING



En tijdelijke bijwoonst kan voor 4 maanden. De persoon die zich wenst toe te voegen dient
ingeschreven te zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van België: uitzondering :
asielzoeker in afwachting van beslissing over asielaanvraag en uiterlijk tot die beslissing. Het
Grondwettelijk Hof (arrest van 15/6/2015 nr 91/2015) beoordeelt de inschrijving van een
asielzoeker in het wachtregister voor vreemdelingen als een situatie die noodzakelijkerwijze
tijdelijk van aard is.
Tijdelijke bijwoonst dient duidelijk te worden toegelicht dewelke de intenties zijn van de bijwoner.
Alle documenten ingevuld? Bezorg ze aan ons terug.
- Per post: Uitbreidingsstraat 39 – 2850 Boom
- Per mail: klantenwerking@gwrupel.be
- Op afspraak, via het nummer 03/880 79 60

Goed Wonen Rupelstreek gaat na ontvangst van deze documenten na of deze persoon voldoet aan
alle voorwaarden. Indien nodig zullen wij nog extra informatie opvragen.

Vraag tot bijwoonst

Ondergetekende,

Naam huurder : …………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………..

Vraagt toestemming om ………………………………………………….
Geboren op ………………………………………………………………..

In te schrijven op zijn / haar adres
Relatie ten opzichte van de huurder : …………………………….........

O VRAAG TOT TIJDELIJKE BIJWOONST VANAF ……./….…./………
Intentieverklaring door bijwoner: waarom vraag ik tijdelijke bijwoonst:

O VRAAG DEFINITIEVE BIJWOONST VANAF ………./………./……….

Datum aanvraag:

Handtekening:

Eventuele opmerkingen:

MAXIMAAL 4 MAANDEN

Verklaring op eer geen inkomen in referentiejaar (persoon die zich wenst toe te voegen)

Ondergetekende,

Naam……………………………………………….
Geboren op ……………………………………….

Bevestigt hierbij over geen inkomen te hebben beschikt in het jaar ………………

Handtekening en datum

Opgelet: Wij vragen bij alle instanties uw inkomsten op, indien blijkt dat u een incorrecte verklaring
afgelegd hebt, zal Goed Wonen.Rupelstreek de gepaste maatregelen treffen.

Verklaring op eer van feitelijk partnerschap1
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

1

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 2, §1, eerste lid, 34°, a) en b) van de Vlaamse Wooncode. De verklaring op erewoord wordt geldig na
validering door de referentiehuurder, die hoogstens één feitelijke partner tegelijkertijd kan erkennen.

