
WONINGEN van de gemeente Sint-Agatha-Berchem 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Kader voorbehouden voor de administratie (Gemeente) 

Datum van ontvangst: ………..………..……  Volgnummer: …………………………... 

Type woning: …………………………...…    Grootte van de woning: ………………… 

Gelieve dit document in HOOFDLETTERS in te vullen. 

U mag slechts één formulier invullen. 

Voeg alle nodige documenten bij het formulier. 

 

1. KANDIDAAT        PARTNER MET WIE U SAMENWOONT 

 

Naam : Naam : 

Voornaam :  Voornaam :  

Geslacht :          M   -   V Geslacht :          M   -   V 

Geboortedatum :  Geboortedatum :  

Geboorteplaats :  Geboorteplaats :  

Rijksregisternummer * 

            

Rijksregisternummer * 

            

Nationaliteit : Nationaliteit : 

Beroep :  Beroep :  

Handicap :      Ja           Neen Handicap :      Ja           Neen 

 

Telefoon (overdag):  

Ander telefoonnummer: 

 

2. ADRES 

Straat :                                                                                            Nr :                Bus :  

Postcode :                                              Gemeente: 

Adres voor briefwisseling (indien verschillend): 

Straat :                                                                                            Nr :                 Bus : 

Postcode :                                               Gemeente: 

 

 

* Het rijksregisternummer is absoluut noodzakelijk in het kader van de kandidatuur.  

   U vindt het op uw SIS-kaart (ziekenfonds), uw identiteitskaart, het document betreffende de gezinssamenstelling. 

 

3. KINDEREN die deel uitmaken van het gezin  

Naam & voornaam Geboorte-

datum 

Geslacht Rijksregisternummer Handicap 

  M  /  V             Ja  -     Neen 

  M  /  V             Ja  -     Neen 

  M  /  V             Ja  -     Neen 

  M  /  V             Ja  -     Neen 

 



4. ANDERE PERSONEN die deel uitmaken van het gezin 

 

Naam & voornaam Geboorte-

datum 

Geslacht Rijksregisternummer Handicap 

  M  /  V             Ja  -     Neen 

  M  /  V             Ja  -     Neen 

  M  /  V             Ja  -     Neen 

  M  /  V             Ja  -     Neen 

  M  /  V             Ja  -     Neen 

 

5. OM TE BEANTWOORDEN AAN DE BEHOEFTEN VAN PERSONEN MET EEN BEPERKTE 

MOBILITEIT 

 

Zijn er in uw gezin één of meer personen die voor meer dan 66 % erkend zijn als motorisch gehandicapt (of 9 

punten verlies aan autonomie) waarvoor een specifieke huisvesting vereist is? 

JA – NEEN* 

 

Zo JA 

a) Tot welke verdieping kan de gehandicapte zonder lift geraken ? 

gelijkvloers – eerste verdieping – tweede verdieping – derde verdieping – vierde verdieping 

 

b) Is het voor één van de gezinsleden noodzakelijk dat de omgeving van de woning per rolstoel toegankelijk is ? 

JA – NEEN* 

 

c) Moet de gehandicapte zich minstens gedeeltelijk (woonkamer en toilet) in de woning kunnen verplaatsen 

met een rolstoel ? 

JA – NEEN* 

 

d) Moet de woning voor uw gezin volledig aangepast zijn aan het gebruik van een rolstoel ? 

JA – NEEN* 

 

e) Moet uw woning in verbinding staan met een dienst voor assistentie bij het dagelijkse leven ? 

JA – NEEN* 

 

(* schrappen wat niet van toepassing is) 

 

6. INKOMSTEN 

 

Bewijsstukken toevoegen.  

 

7. VOORRANG 

 

Voldoet u aan de voorwaarden om voorrang te krijgen in de zin van artikel 7 van het gemeentelijke 

toewijzingsreglement? Zo ja, welke? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gelieve de nodige bewijsstukken toe te voegen. 

 



8. VERMOGEN 

 

De ondergetekenden verklaren op erewoord: bezit u onroerend goed in België of in het buitenland1 

 JA – NEEN (schrappen wat niet past) 

 
1 Het toewijzingsreglement stelt dat het gezin dat eigenaar is van een onroerend goed in België of in het 

buitenland geen aanspraak kan maken op een gemeentelijke woning. Er kan wel van deze bepaling afgeweken 

worden in hoogdringende gevallen. Indien dit het geval is, gelieve dan te preciseren waarom u een dergelijke 

uitzondering vraagt. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

De kandidaat dient zijn kandidatuur om de twee jaar te bevestigen en iedere wijziging in de 

gezinssamenstelling of nieuw adres binnen de twee maanden mee te delen.  

Zo niet, wordt zijn kandidatuur nietig verklaard. 

 

Enkel een formulier dat volledig ingevuld is, ondertekend en vergezeld gaat van de nodige 

bijlagen, wordt in aanmerking genomen. 

 

 

De ondergetekenden verklaren op erewoord dat de inlichtingen in dit formulier correct en volledig zijn en 

bevestigen kennis te hebben genomen van het feit dat iedere onjuiste verklaring met betrekking tot de 

toelatingsvoorwaarden en de voorrangsregels de schrapping van hun kandidatuur teweegbrengt en de 

onmogelijkheid om zich opnieuw in te schrijven gedurende zes maanden. 

 

Opgemaakt te ………………………………, op ……………………… 20…… 

 

 

Handtekening(en) 

 

 

 

De kandida(a)t(e)     De partner met wie  De andere meerderjarige 

   hij/zij samenwoont   gezinsleden 

 

 

Verplichte bijlagen 

 

- Voor alle gezinsleden die geen kind ten laste zijn: het aanslagbiljet betreffende de inkomsten 

van het betrokken jaar of bij ontstentenis ieder ander document dat als bewijs kan dienen. 

Voorbeeld: inkomsten 2021 voor een inschrijving in 2022 

- Het bewijs dat minstens één gezinslid ingeschreven is in het bevolkings- of het 

vreemdelingenregister: kopie van de identiteitskaart (recto/verso), attest van woonplaats, ... 

- Bewijs van gezinssamenstelling opgemaakt door een officiële instantie. 

- Attest van het kinderbijslagfonds met het bedrag en de naam van de kinderen die ten laste zijn 

(volgens toestand) 

 

Vergeet niet de bewijsstukken toe te voegen in verband met de voorrang (zie punt 7 van dit 

formulier). 

 

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 

van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. 


