GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE | GRONDBEDRIJF – GEMEENTE EIGENDOMMEN

INSCHRIJVINGSFORMULIER
DIENSTVERMELDINGEN (kader voorbehouden voor het Grondbedrijf)
Datum van ontvangst : …………/…………/2022
Toewijzingsnummer : …………………..

Huren : ………u………
Type woning: …………………………………………..

Controleer, voor u deze vragenlijst invult, of u voldoet aan alle voorwaarden van het toewijzingsreglement van gemeentelijke
huisvestingen. Gelieve dit formulier in HOOFDLETTERS in te vullen. U mag slechts een formulier afgeven.

2. ECHTGENOOT OF SAMENWONENDE

1. KANDIDAAT
Naam :

Naam :

Voornaam :

Voornaam :

Geslacht :

M - V

Geslacht :

Geboortedatum :

Geboortedatum :

Geboorteplaats :

Geboorteplaats :

Rijksregisternr :

Rijksregisternr :

  
Beroep :

M - V

  
Beroep :

ja

Gehandicapt:

nee

ja

Gehandicapt:

nee

| Alleen de kandidaat is houder van de rechten verbonden aan deze inschrijving. Bij wijziging van de gezinssamenstelling moet de ex-partner of exsamenwonende partner een nieuwe aanvraag indienen.

Telefoon/GSM :

E-mail :

3. ADRES
Straat :

N° :

Bus :

N° :

Bus :

Gemeente :

Postcode :
Postadres (indien verschillend) :
Bij naam :

Voornaam :

Straat :
Gemeente :

Postcode :
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4. ANDERE PERSONEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET GEZIN
Kind ten laste : kind voor wie één van de gezinsleden kinderbijslag ontvangt.
Voeg er in dit geval het attest op naam van de uitbetalingsinstelling bij.
Naam en voornaam

Geboortedatum

Gesla
cht*

Kind(eren)
ten laste*

1.

M

Ja

Ja

V

Nee

Nee

2.

M

Ja

Ja

V

Nee

Nee

3.

M

Ja

Ja

V

Nee

Nee

4.

M

Ja

Ja

V

Nee

Nee

M

Ja

Ja

V

Nee

Nee

M

Ja

Ja

V

Nee

Nee

M

Ja

Ja

V

Nee

Nee

5.
6.
7.

Verwant
schap

Rijkregisternummer
(onontbeerlijk indien het kind niet ten
laste is)

Gehandi
capt*

* Schrappen wat niet past.

5. AANPASSING VAN HET AANTAL KAMERS BEPAALD DOOR DE
REGLEMENT
U hebt twee kinderen van verschillend geslacht van minder dan twaalf jaar en u wilt dat ze
een kamer delen?

Ja
Nee
Ja

U hebt drie kinderen van minder dan twaalf jaar en u wilt dat ze een kamer delen?

Nee
Ja

Wilt u dat twee mensen uit uw gezin van hetzelfde geslacht een kamer delen?

Nee
Ja

In uw gezin is er een zwangere vrouw die de derde maand zwangerschap al voorbij is?

Nee
Ja

Hebt u of een lid van uw gezin mobiliteitsmoeilijkheden en wilt u een woning op het
gelijkvloers of een woning die bereikbaar is met een lift?

Nee

Als alleenstaande meerderjarige met een of meerdere kinderen, gaat u akkoord om te slapen
in de ruimte die voorbehouden is als slaapkamer en zich in de woonkamer bevindt ?
| Zie artikel 6 van het toewijzingsreglement
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Nee

* Schrappen wat niet past.

In functie van de hierboven opgenoemde criteria kan een kandidaat-huurder zich inschrijven op
verschillende lijsten voor diverse types woningen die passen bij de omvang van zijn gezin.
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SPECIFIEKE BEHOEFTEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT
Telt uw gezin een of verscheidene personen met een permanente locomotorische handicap die
voor meer dan 66% erkend is en waarvoor een specifieke woning noodzakelijk is ?

Ja
Nee

* Schrappen wat niet past.

Indien JA
a. Welke verdieping kan de gehandicapte persoon bereiken zonder een lift te gebruiken ?
Benedenverdieping
Eerste verdieping
Tweede verdieping

b. Is het voor een van de gezinsleden nodig dat de woning :
Met een rolstoel toegankelijk is ?

Ja
Nee

Gedeeltelijk toegankelijk is (woonkamer en toilet) waar men zich met rolstoel kan verplaatsen ?

Ja
Nee

Volledig aan rolstoelverkeer is aangepast ?

Ja
Nee

6. INKOMSTEN
In te dienen documenten:
|Zie artikel 4 van het toewijzingsreglement

Alle (meerderjarige) gezinsleden die geen kinderen ten laste zijn, moeten bij hun aanvraag het aanslagbiljet
voegen betreffende de inkomsten die zij 3 jaar voor de datum van de aanvraag ontvingen
(Bijvoorbeeld :aanslagbiljet 2020 betreffende de inkomsten van 2019 voor een inschrijving in 2022, …) ; of
een document waaruit hun huidige inkomsten blijken.
Vergeet niet een verklaring op erewoord bij te voegen indien een van de (meerderjarige) gezinsleden die
geen kind ten laste is niet over een inkomen beschikt.
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BENT U

Indien VERPLICHT IN TE DIENEN DOCUMENTEN
Ja
Nodig om de voorkeurrechten te genieten

Een gezin waarvan de verhuurder vervroegd
het huurcontract heeft opgezegd ?

Brief van de verhuurder overeenkomstig de
wettelijke voorschriften.

Een alleenstaande ouder met minstens één
kind ten laste?

Gezinssamenstelling en/of een vonnis of een
overeenkomst.

Invalide of hebt u één of meerdere invalide
personen ten laste?

Attest van gelijk welk officieel erkend orgaan
dat dateert van minder dan 5 jaar geleden en
date en permanente handicap van ten minste
66% vaststelt.

Een gezin dat een onbewoonbare woning moet
verlaten waar u al meer dan twee jaar woonde?

Ongezondheidsbesluit i.v.m. de bouwkundige
staat, afgeleverd door de Burgemeester of
beslissing van het verbod om de woning te
verhuren van de Directie Gewestelijke
Huisvestingsinspectie, die het sluiten van de
woning tot gevolg heeft.
Website : http://www.huisvesting.irisnet.be

Huurder van een onaangepaste woning van een
openbare vastgoedmaatschappij waarvan geen
gevolg kan gegeven worden aan de
mutatieaanvraag of waarvan de
mutatieaanvraag niet werd ingewilligd binnen
een termijn van een jaar ?

Attest van de maatschappij.

Een persoon die ouder is dan zestig jaar ?

Een kopie van de identiteitskaart.

Een gezin dat en of verscheidene personen telt
die krijgsgevangene of oorlogsinvalide zijn
geweest of de weduwe of weduwnaar van deze
persoon ? Of slachtoffer(s) van terreurdaden ?

Attest van het wettelijk bevoegde Belgische
orgaan voor elk betrokken gezinslid.

Een gezin dat minstens één persoon jonger dan
vijfendertig jaar telt dat geen kind ten laste is en
ten minste twee kinderen ten laste heeft ?

Een kopie van de identiteitskaart +
gezinssamenstelling en/of een vonnis of een
overeenkomst.

Iemand die een huurtoelage geniet van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VIHT) en wiens
recht op deze huurtoelage weldra vervalt ?

Attest van de Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel.

De kandidaat huurder die wil dichterbij zijn
ouders of zijn kinderen wonen en wonende in
Watermaal-Bosvoorde.

Gezinssamenstelling van de persoon die al in
Watermaal-Bosvoorde woont.

| Zie artikel 7 van het toewijzingsreglement

De gezinnen met een aanvraag die evenveel punten kreeg toegewezen, worden chronologisch gerangschikt.
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8. EIGENDOMSITUATIE
De ondergetekenden verklaren op hun erewoord : een onroerend goed te bezitten in volle
eigendom, in erfpacht of in vruchtgebruik, voor privégebruik of beroepsdoeleinden
| Zie artikel 2 van het toewijzingsreglement

Ja
Nee

* Schrappen wat niet past

9. MOTIVATIE VAN DE AANVRAAG*
*Facultatieve antwoorden

Kunt u ons meedelen welke de hoofdreden is van uw aanvraag voor een woning ?
(Maximum drie antwoorden : 1- de hoofdreden, 2 -de tweede reden, 3- de derde motivatie).
antwoorden

Staat van de bestaande woning
Verlies van de woning
Financiële middelen
Gezondheid
Familiale problemen
Familiale nabijheid
Huurt u een woning waarvan de verhuurder een privépersoon is ?

Ja
Nee

Wat is de huurprijs die u momenteel betaalt (zonder de lasten) ?

Euro

Het formulier moet verplicht vergezeld gaan van de volgende documenten :
1° een fotokopie recto/verso van de identiteitskaart of het paspoort van alle meerderjarige
gezinsleden;
2° een gezinssamenstelling afgeleverd door het gemeentebestuur, desgevallend wanneer het
gezin een zwangere vrouw telt, moet de aanvraag ondersteund worden door een
zwangerschapsverklaring van een arts waaruit blijkt dat de derde maand al voorbij is;
3° in voorkomend geval, een kopie van het vonnis of de overeenkomst die de voorwaarden
bepaalt van de kinderopvang van de kinderen die niet permanent bij het gezin wonen;
4° een bewijs van inkomen van elk gezinslid dat geen kind ten laste is : Voor een bedrag in het
Jaar J, het aanslagbiljet van het jaar J-2 betreffende de inkomsten van het jaar J-3 of bij het
ontbreken hiervan, elk ander document dat het mogelijk maakt om het bedrag van het inkomen
van de gezinsleden vast te stellen;
5° elk document dat door het gemeentebestuur nuttig geacht wordt om het aantal
voorrangspunten te kunnen bepalen waarop de kandidaat-huurder recht heeft.
| Zie artikel 4 van het toewijzingsreglement
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U kunt voor alle bijkomende inlichtingen contact opnemen met de Grondbedrijf:





Kantoren :
Gemeentelijk Godhuisstraat 1
1170 Watermaal-Bosvoorde
Adres :
Antoine Gilsonplein n°1
1170 Watermaal-Bosvoorde

02/674 74 37




regie.fonciere@wb1170.brussels

Maandag :8u30-11u30
14u00-16u30
Dinsdag : Loket gesloten 14u00-18u30
Woensdag :8u30-11u30 14u00-18u30
Donderdag Loket gesloten
Vrijdag
: 8u30-11u30 14u00-16u30

.

Er zal enkel rekening worden gehouden met de originele behoorlijk ingevulde, ondertekende en
van de vereiste bijlagen voorziene aanvragen.
De ondergetekenden geven de maatschappij de toelating om bij de bevoegde openbare diensten alle
documenten aan te vragen betreffende de elementen die nodig zijn om zijn dossier te controleren als
kandidaat en huurder.
De ondergetekenden verklaren op hun erewoord dat de in dit formulier opgenomen inlichtingen exact
en volledig zijn en kennis genomen te hebben van het feit dat elke onjuiste aangifte betreffende de
toelatingsvoorwaarden en de voorkeurrechten ertoe zal leiden dat hun kandidatuur wordt geschrapt en
ze zich vierentwintig maanden lang niet opnieuw kunnen inschrijven.

Datum : ……./………/2022
Handtekening

Handtekening

De echtgeno(o)t(e) of
samenwonende

De kandida(a)t(e)

Handtekening (en)

De andere meerderjarige
gezinsleden

De kandidatuur moet opgestuurd worden naar de gemeente per aangetekende brief, n°1 Antoine
Gilsonplein, 1170 Watermaal-Bosvoorde of er afgegeven worden tegen een ontvangstbewijs, n°2 Antoine
Gilsonplein, 1170 Watermaal-Bosvoorde, derde verdieping. De poststempel of de datum van het
ontvangstbewijs geldt als indieningsdatum van de kandidatuur.
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De kandidaat-huurder meldt binnen een maximumtermijn van een maand per aangetekende brief iedere
wijziging in de gezinssamenstelling, iedere adreswijziging of andere informatie die zijn oorspronkelijke
inschrijving zou wijzigen. Als hij dit nalaat kan zijn aanvraag geschrapt worden.
De kandidaat-huurder bevestigt spontaan zijn kandidatuur alle twee jaar binnen de 30 dagen die volgen op
de verjaardag van zijn inschrijving. De bevestiging wordt per aangetekend of elektronisch schrijven gericht
tot de gemeente of wordt er tegen ontvangstbewijs afgeven.
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