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INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Update 01 januari 2017 

Aankomststempel SVK: 

Definitief Dossiernummer:  
In te vullen door het SVK ZOVL 

Inschrijvingsdatum: Pas als alle noodzakelijke documenten bij het SVK zijn terecht gekomen, kan de kandidaat-huurder op de wachtlijst 
geplaatst worden en is hij/zij ingeschreven. Op dat moment krijgt de kandidaat-huurder van het SVK ook een inschrijvingsbewijs.  

Gegevens inschrijvende dienst: 
Gelieve uw emailadres te vermelden 

 

Met vermelding van uw emailadres krijgt u bevestiging van de geregistreerde inschrijving en huidige plaats op de wachtlijst. 

 

Verplichte documenten (toetsing inschrijvingsvoorwaarden) 

 Meerderjarigheid kandidaat-huurder(s) of ‘Begeleid zelfstandig wonen’: 

o Kopie identiteitskaart van alle meerderjarigen 

 Inschrijving rijksregister/bevolkingsregister (niet wachtregister of ambtshalve uitgeschreven): 

o Uittreksel bevolkingsregister van gezinssamenstelling (niet ouder dan 1 maand) 

 Inkomensgegevens:  

o Aanslagbiljet van 3 jaar geleden 

o Indien niet bestaand: verklaring op eer én eerstvolgende aanslagbiljet 
toevoegen 

 Eigendomsvoorwaarde: 

o Formulier B invullen én tekenen (alle meerderjarige personen) 
http://www.sociaalverhuurkantoor-zovl.be/sites/default/files/files/VerklaringOpErewoordSVK.pdf 
 

 Taalvoorwaarde: 

o Attest Nederlands 

 Verplichte inburgeraar: 

o Attest Inburgering 

 

 

 

 

http://www.sociaalverhuurkantoor-zovl.be/sites/default/files/files/VerklaringOpErewoordSVK.pdf


 

2/10 

Personalia van de kandidaat-huurder(s) 

1. Aanvrager(s) 

 

 Gezinshoofd Partner 

Referentiehuurder: Ja / neen Ja / neen 

Naam:   

Voornaam:   

Geslacht: M    /    V M    /    V 

Gehandicapt?  Ja   /   Neen Attest?    Ja   /   Neen Attest?  

Domicilie-adres: 

  

*Correspondentie-
adres:  

 

  

Geboortedatum en -
plaats: 

  

Nationaliteit:   

Burgerlijke staat:   

Rijksregisternummer:   

Telefoonnummer/GSM   

E-mail:   

 

*Alle briefwisseling wordt automatisch naar het laatst gekende domicilie-adres verstuurd. Indien de briefwisseling naar een ander adres 

moet verstuurd worden, gelieve dit duidelijk te vermelden! Dit kan onder de vorm van een correspondentieadres. 
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2. Inwonende gezinsleden ten laste 

Inwonende kinderen jonger dan óf ouder dan 18 j. waarvoor nog kinderbijslag of wezentoelage wordt ontvangen, ook niet 
gedomicilieerde kinderen met co-ouderschap of bezoekrecht. 

Naam en voornaam Geboorte-
datum 

M/V Verwantschap Rijksregisternr Attest 
Handicap 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

      

      

      

 

3. (Inwonende) gezinsleden NIET ten laste 

Naam en voornaam Geboortedatum 
/ plaats 

M/V Verwantschap Rijksregisternummer 
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4. Gezinshereniging 

Plant de kandidaat-huurder een gezinshereniging? JA of NEEN  

Indien ja,  

Naam en voornaam Geboortedatum 
/ plaats 

M/V Verwantschap Vermoedelijke datum 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     

     

     

 

 

 

5. Rationele bezetting 

Volwassen(en):……………………………………Kind(eren): Jongen:.……………………Meisje:……………………………… 
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Toewijscriteria 

1. Actueel Besteedbaar Inkomen (ABI) 

Er wordt rekening gehouden met het inkomen van de laatste 3 maanden van de kandidaat-huurder 
en alle personen die de woning zullen betrekken. Hierop zijn enkele uitzonderingen: 

 Het inkomen van inwonende ascendanten wordt maar voor de helft meegerekend. 
 Er wordt geen rekening gehouden met het inkomen van: 

- inwonende kinderen van minder dan 25 jaar oud 

- inwonende familieleden van de eerste of de tweede graad die erkend zijn als ernstig 
gehandicapt of ten minste 65 jaar oud zijn.  

 

SOORT INKOMEN Officiële attesten toe te voegen: loonfiches, attest 
uitbetalingsinstelling,… (geen rekeninguittreksels) 

Naam van het gezinslid    

    

Loonarbeid    

Leefloon    

Zelfstandige    

Student    

ziektevergoeding    

Werkloosheid    

Invaliditeitsuitkering    

Pensioen    

Alimentatie-uitkering    

Totaal van 3 maanden    

(eventueel) Erkende 
schuldenlast 

   

Totaal beschikbaar 
inkomen/maand 
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2. Reden tot herhuisvesting, sociale omstandigheden 

Effectieve of dreigende dakloosheid 

Van 
toepas-
sing?  

Attest aanwezig? 

Geen huisvesting, opvang of verblijf in de nachtopvang hebben  Verslag politie, andere,…  

Een instelling, opvangtehuis of gevangenis kunnen of moeten 
verlaten én geen woonrecht meer hebben elders 

 Attest instelling te verlaten en 

bewijs verlies woonrecht  

Verblijf in noodwoning, crisisopvang, transitwoning of hotel  Attest/contract  

Verlies recht bewoning én opvang bij familie of vrienden ter 
voorkoming dakloosheid  

 Verlies woonrecht en sociaal 

verslag  

- Attest verlies recht op 

bewoning?  

- Sociaal verslag?  

- Andere?  

Gerechtelijke uithuiszetting met/zonder betekend vonnis  (Betekend) vonnis  

Opzegging huurcontract door eigenaar met een opzegtermijn 
minder dan 3 maanden of de woning verplicht en rechtsgeldig 
moeten verlaten binnen een termijn van 3 maanden 

 
Wettelijke opzegbrief  

Verkoopsakte   

Opzegging huurcontract door eigenaar met een resterende 
opzegtermijn tussen 3 en 6 maanden of de woning verplicht en 
rechtsgeldig moeten verlaten binnen een termijn van 3 tot 6 
maanden 

 Wettelijke opzegbrief  

Verkoopsakte  

Onteigening  
 

 

Wonen in een goed dat niet geschikt is voor wonen 

Wonen in een roerend of onroerend goed, dat niet geschikt is voor 
wonen waarvoor een stakingsbevel werd uitgevoerd 

 
PV wooninspectie/politie met 

advies stakingsbevel  

Besluit met stakingsbevel?  

Wonen in een roerend of onroerend goed, dat niet geschikt is voor 
wonen waarvoor geen stakingsbevel werd uitgevoerd 

 
PV wooninspectie/politie zonder 

stakingsbevel  

Besluit zonder stakingsbevel  

Wonen op een camping zonder permanent woonrecht  Attest staangeld  

Wonen in een niet hoofdzakelijk vergunde woning  Bewijs stedenbouwkundige 

dienst van de gemeente  

 

Verminderde kwaliteit of de overbewoning van een woning  

Onbewoonbaarverklaring of conformiteitsonderzoek met advies 
tot onbewoonbaarverklaring 

 
Attest Wonen Vlaanderen  

PV Wooninspectie  

Besluit burgemeester   
Bel Overbewoondverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot 

overbewoondverklaring 
 

Attest Wonen Vlaanderen  

PV Wooninspectie  

Besluit burgemeester   
 Ongeschiktverklaring of niet conformverklaring met minimaal 3 

gebreken in Cat III of 3 gebreken in Cat IV en 60 strafpunten 
 Technisch verslag  

Besluit burgemeester   
 Overschrijding van bezettingsnorm Vlaamse Wooncode, of 

onaangepast aan fysieke mogelijkheden van een bejaarde of 
persoon met een handicap 

 
Technisch verslag/Attest Wonen 

Vlaanderen  
 

Ongeschiktverklaring of conformiteitsonderzoek met advies tot 
ongeschiktverklaring 

 Technisch verslag  

Besluit burgemeester   
 Ernstige gebreken aan de woning vastgesteld in een verslag van 

een officiële instantie (gemeente, woonwinkel, LOGO, politie,…) 
 Attest  
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Betaalbaarheid van de huurprijs 

De te betalen huurprijs, verminderd met een eventuele 
huursubsidie, bedraagt meer dan 50% van het actueel besteedbare 
inkomen.  Bedrag: ………………………………………….……………………€ 

 
Huurcontract en bewijs 

betaling  

 
De te betalen huurprijs, verminderd met een eventuele 
huursubsidie, bedraagt meer dan 35% van het actueel besteedbaar 
inkomen.  Bedrag: ………………………………………….……………………€ 

 
Huurcontract en bewijs 

betaling  

 

Het zelfstandig wonen of gaan wonen van een minderjarige met begeleiding door een erkende dienst 

Zelfstandig wonen of gaan wonen met begeleiding door een 
erkende dienst 

 
Verslag CBJ of erkende dienst 

 

3. Mutatie 

SVK-huurder die wenst te muteren? 

Ja  /    Neen           (Bij interne mutatie moet men niet voldoen aan de taal- en inburgeringsbereidheid) 

 

4. Prioriteit inwoners werkingsgebied 

Vul in of de kandidaat-huurders in de afgelopen 6 jaar in één van de gemeenten van het 
werkingsgebied heeft gewoond: 

Gemeente: 

 
Vul in of de kandidaat-huurders op het ogenblik van inschrijving in één van de gemeenten van het 
werkingsgebied of in een instelling gelegen op het grondgebied van deze gemeenten verblijft:  

Gemeente: 

 
Verblijft hier sinds: ………………………………………. 

Attest woonhistoriek aanwezig?   
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Woonvoorkeuren 

 
Alle keuzes die u vanaf hier maakt, bepalen of u al dan niet zal gecontacteerd wordt voor het 
aanbieden van een woning. Hoe ruimer uw keuze, hoe sneller het SVK u een woning kan aanbieden. 
Maar let op: Indien u tweemaal een toegewezen pand weigert, zal u gedurende één jaar 3 
strafpunten krijgen in het puntensysteem. Het is dus belangrijk om een evenwichtige keuze te 
maken. 

1. Type woning 

 

Het SVK moet voor het toewijzen van een woning de “rationele bezetting” hanteren! Op basis van de 
gezinsgrootte wordt bepaald over welke ruimten een woning minimaal moet beschikken en hoe 
groot deze ruimten moeten zijn. Wie zich dus als alleenstaande inschrijft voor een woning met 2 
slaapkamers, komt pas aan de beurt als alle kandidaten die deze woning wel rationeel kunnen 
bezetten, afgehaakt hebben.  

Het SVK heeft de bezettingsnormen verruimd door de mogelijkheid aan te bieden dat de 
woningzoekende zich kandidaat kan stellen voor een woning met één slaapkamer op overschot. 

 
2. Voorkeur woonplaats 

 Aalst 

 Brakel 

 Denderleeuw 

 Erpe-Mere 

 Geraardsbergen 

 Haaltert 

 Herzele 

 Kluisbergen 

  
 Lede  

 Lierde 

 Ninove 

 Oosterzele 

 Oudenaarde 

 Ronse 

 Sint-Lievens-Houtem 

 Zingem 

 Zottegem 

 Zwalm 
 

Huis   

Appartement   

Studio   

Aantal slaapkamers 1 2 3 Aantal 

       ……………… 
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3. Huurprijs 

A. Wat is de maximale HUURPRIJS die u wil betalen ?.........................................€ 
(Huursubsidie hierbij niet meegerekend) 

B. Huursubsidie: Hebt u of één van uw gezinsleden in het verleden reeds genoten van een 
huursubsidie? 

Ja    /    Neen    /    Weet niet 

Relatie met andere diensten  

1. Verwijzende / begeleidende dienst 

Naam dienst:  

Contactpersoon:  

Adres:  

Telefoon/email:  

2. Schulden 

Soort begeleiding Schuldbemiddeling – budgetbegeleiding – budgetbeheer  

Naam dienst:  

Contactpersoon:  

Adres:  

Telefoon/email:  

3. Andere sociale huisvesters 

Bent u reeds ingeschreven op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij, ander SVK, 
OCMW of andere? 

Let op: Na toewijzing dient binnen de periode van 6 maanden ingeschreven te zijn op de wachtlijst 
van een Sociale Huisvestingsmaatschappij om recht te kunnen hebben op de huursubsidie. We raden 
jullie dan ook aan om gelijktijdig met de SVK-inschrijving, de SHM-inschrijving na te kijken. 

 Ja     /     Neen 

Zo ja, welke?  

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
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Opmerkingen 

 

G. Verklaring op eer en wet op de privacy 

 
 
Hierbij verklaar ik,………………………………………………………………………………………………………………………………… 
dat de gegevens die ik verstrekte met het oog op een inschrijving bij het Sociaal Verhuurkantoor Zuid 
Oost-Vlaanderen juist en volledig zijn. 
 
Ik geef hierbij uitdrukkelijk toestemming opdat hogergenoemde gegevens worden geregistreerd en 
door het SVK worden verwerkt. Ik weet dat eventuele hulpverleners bij een mogelijke toewijzing op 
de hoogte zullen worden gebracht. Ik geef ook de uitdrukkelijke toestemming aan het SVK om 
bepaalde gegevens rechtstreeks op te vragen bij de bevoegde overheden en instellingen en bij de 
lokale besturen. 
 
Tevens verklaar ik het Intern Huurreglement, Deel 1, Van inschrijving tot toewijzen, te hebben 
ontvangen. 
 
Ik heb het recht om deze gegevens ten allen tijde in te kijken en zonodig te laten aanpassen.  
 
 
DATUM:  
 
HANDTEKENING (van alle meerderjarige Kandidaat-huurders) 
 
 
 

 


