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Taal: 

OK/KBI/NOK 

 

  

DE AANVRAGER 

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: . . - .   Nationaliteit: ……………………………….. 

Geboortedatum : ……/……/…………                    Geboorteplaats: …………………………………………… 

Telefoonnummer: ………………………………………………..   

Burgerlijke staat : gehuwd – ongehuwd – wettelijk gescheiden – weduwe/weduwnaar –  

                                wettelijk samenwonend 

E-mailadres:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DE PARTNER 

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: . . - .   Nationaliteit: ……………………………….. 

Geboortedatum : ……/……/…………                    Geboorteplaats: …………………………………………… 

Telefoonnummer: ………………………………………………..   

Burgerlijke staat : gehuwd – ongehuwd – wettelijk gescheiden – weduwe/weduwnaar –  

       wettelijk samenwonend 

HEB JE KINDEREN DIE SAMEN MET JOU IN DE WONING GAAN WONEN? 

Naam en voornaam Zoon/dochter Geboorteplaats Rijksregisternummer 

    

    

    

    

    

 

PERSOONSGEGEVENS 

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN KANDIDAAT-HUURDERS 
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HEB JE KINDEREN DIE BIJ EEN ANDERE OUDER WONEN, MAAR DIE REGELMATIG OP BEZOEK 

KOMEN? (bezorg ons voor deze kinderen een omgangsregeling) 

Naam en voornaam Zoon/dochter Geboorteplaats Rijksregisternummer 

    

    

    

    

    

 

ZIJN ER ANDERE PERSONEN DIE MEE IN DE WONING GAAN WONEN? (bv. (groot)ouders, broers/zussen,…) 

Naam en voornaam Familieband Geboorteplaats Rijksregisternummer 

    

    

    

 

ZIJN ER PERSONEN DIE MEE IN DE WONING GAAN WONEN, MAAR DIE MOMENTEEL NOG IN HET 

BUITENLAND VERBLIJVEN? (wij houden met deze personen rekening, zodra zij officieel in België zijnà 

Naam en voornaam Familieband Man/vrouw Geboortedatum 

    

    

    

 

 

Waarom wil je bij ons een woning/appartement aanvragen? 

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

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

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

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

Ben jij en/of een gezinslid andersvalide ? Ja/nee   Percentage: …........... (bezorg ons een attest) 

Werk je in Willebroek?   Ja/nee    (bezorg ons enkele recente loonbrieven)  

Gaan de kinderen naar school in Willebroek?    Ja/nee  Indien ja, waar? …………………………………………..  

 

 

Aanvullende informatie 
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Op de volgende pagina’s kan je aanduiden voor welke woningen je wil inschrijven.  

 Je mag kiezen voor zowel woningen als appartementen. Je bent niet verplicht om elk type 

woning aan te duiden. 

 

 Je mag kiezen in welke wijken je wil wonen. 

 

 Hou rekening met volgende punten: 

o Je mag alleen kiezen uit de woningen die bij jouw gezinssamenstelling staan. 

bv. Als je 1 kind hebt, kijk je naar “gezin met één kind”. 

 

o Je moet minstens 30 woningen en/of appartementen aanduiden. 

Bij elke wijk vind je het aantal woningen die er zijn in deze wijk. Zo kan je uitrekenen of je minstens 

30 woningen hebt aangekruist. De gelijkvloerse appartementen die bij voorrang worden 

toegewezen aan personen met een mobiliteitsbeperkingen mogen niet meegerekend worden.  

 

o Ben je 62 jaar of ouder ? 

Kijk dan zeker ook naar de woningen/appartementen die voorbehouden zijn voor 65-plussers. 

Je mag zowel appartementen aanduiden met 1 slaapkamer als met 2 slaapkamers. Voor 

appartementen met 2 slaapkamers geven we een voorrang aan koppels. 

!!! OPGELET !!! Je kan pas een woning voor 65-plussers krijgen vanaf 65 jaar. 

!!! HOE MEER WIJKEN JE AANDUIDT, HOE SNELLER WIJ JOU KUNNEN HELPEN !!! 

Jouw woningkeuze 
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 Duid hieronder jouw keuze aan.  

GEEN KINDEREN (1 slaapkamer) 

   Studio gelijkvloers 

□ 
Tisselt-centrum  

(5) 

  

□ 
ALLE APPARTEMENTEN in ALLE WIJKEN  

 (356) 

  Duplexappartement 
            gelijkvloers 

□ 
Willebroek-Stad 

(60) 

□ 
Tisselt-Cardijnwijk 

(2) 

Duplexappartement 
1ste verdieping 

□ 

Willebroek-stad  
(60) 

□ 

Tisselt-Cardijnwijk  
(2) 

Hoogbouwappartement 
□ 

Residentie Schoondonk, Herslaar en Groenlaar  
(155) 

  Appartement  
            gelijkvloers                     

□ 

Tuinwijk  
(1) 

□ 

Willebroek-stad  
(8) 

□ 
Merkezeel 

(12) 

□ 

Molenweg 
(8) 

□ 

Tisselt-centrum 
(6) 

□ 
Appeldonkstraat 

(1) 

Appartement 
1ste, 2de en 3de  verdieping 

□ 

Willebroek-stad  
(4) 

□ 

Molenweg 
(7) 

□ 

Mechelsesteenweg 
 (3) 

□ 
Tisselt-centrum 

(5) 

□ 
Appeldonkstraat  

(1) 

Gezinswoning 1 slaapkamer 
□ 

Tuinwijk  
(4) 

□ 

Willebroek-stad  
(11) 

□ 

Tisselt-Centrum  
(1) 

 

 

1 KIND (2 slaapkamers) 

   Appartement 
gelijkvloers 

□ 

Tuinwijk  
(4) 

□ 

Merkezeel  
(12) 

□ 
Tisselt-centrum  

(1) 

□ 
Appeldonkstraat 

(1) 

□ 
ALLE WONINGEN EN APPARTEMENTEN in  

ALLE WIJKEN  
(332) 

Hoogbouwappartement 
□ 

Residentie Schoondonk, Herselaar en Groenlaar  
(39) 

Appartement 
1, 2de of 3de verdieping 

□ 

Tuinwijk  
(19) 

□ 
Willebroek-stad 

(2) 

□ 

Molenweg  
(1) 

□ 
Merkezeel 

(12) 

□ 
Tisselt-centrum  

(22) 

□ 
Appeldonkstraat  

(4) 

Gezinswoning 
□ 

Tuinwijk  
(42) 

□ 
Willebroek-stad 

(108) 

□ 
Blaasveld  

(14) 

□ 
Heindonk  

(6) 

□ 
Tisselt-centrum  

(15) 

□ 

Tisselt-Cardijnwijk  
(30) 

 

2, 3 of 4 KINDEREN (3 slaapkamers) 

 Appartement 
gelijkvloers 

□ 
Appeldonkstraat  

(1) 

 
 

 

 

Appartement 

□ 

Tuinwijk  
(3) 

□ 
D’Oude Post 

 (9) 

□ 

Willebroek-stad  
(2) 

□ 
Tisselt-centrum  

(8) 

□ 
Appeldonkstraat  

(1) 

□ 
ALLE WONINGEN EN APPARTEMENTEN 

in ALLE WIJKEN  
(520) 

Hoogbouw-appartement 
□ 

Residentie Schoondonk, Herselaar en Groenlaar  
(97) 

 

Gezinswoning 
□ 

Tuinwijk 
 (40) 

□ 

Willebroek-stad  
(155) 

□ 
Molenweg  

(30) 

□ 
Merkezeel  

(68) 

□ 
Blaasveld  

(31) 

□ 
Heindonk  

(22) 

□ 
Tisselt-centrum  

(11) 

□ 
Tisselt-Cardijnwijk 

(42) 

   Je maakt alleen kans op deze appartementen als er geen kandidaten zijn die voorrang krijgen voor een gelijkvloers appartement.  

Je mag deze appartementen aanduiden, maar niet meetellen om aan het minimumaantal van 30 woningen te komen. Je maakt alleen 

kans op deze appartementen als er geen kandidaten zijn die voorrang krijgen voor een gelijkvloers appartement.  Je mag deze 

appartementen aanduiden, maar niet meetellen om aan het minimumaantal van 30 woningen te komen. 
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3, 4, 5 of 6 KINDEREN (4 slaapkamers) 

Appartement 
□ 

Appeldonkstraat  
(1) 

□ 
ALLE WONINGEN EN APPARTEMENTEN in ALLE WIJKEN  

(63) 

Gezinswoning 
□ 

Tuinwijk  
(18) 

□ 
Willebroek-stad  

(13) 

□ 
Merkezeel  

(9) 

□ 
Blaasveld  

(11) 

□ 
Heindonk  

(5) 

□ 
Tisselt-Cardijnwijk 

 (6) 
 

4, 5, 6, 7 of 8 KINDEREN (5 slaapkamers) 

Gezinswoning 
□ 

Tuinwijk  
(2) 

□ 
Tisselt-Cardijnwijk  

(2) 

□ 
ALLE WONINGEN EN APPARTEMENTEN in  

ALLE WIJKEN (4) 
 

65-plussers 

Appartement 
1 slaapkamer 

□ 
Stationsplein  

(15) 

□ 
Schuttershof  

(22) 

□ 
Nonnenvijverstraat  

(21) 

□ 
D’ Oude Post 

(6) 
□ 

ALLE WONINGEN EN APPARTEMENTEN in ALLE 
WIJKEN 

(175) 
Appartement  
2 slaapkamers 

□ 

Stationsplein  
(9) 

□ 

Schuttershof  
(16) 

□ 

Nonnenvijverstraat  
(3) 

□ 
D’ Oude Post 

(26) 

65+ woning 
□ 

Wilgenhof 
(28) 

□ 

Tisselt-Cardijnwijk  
(20) 

□ 

Blaasveld  
(9) 

  
 

 

 

 

 

 Ik wil dat de huurprijs van mijn woning maximaal 1/5de  van mijn maandelijks inkomen is. 
(financiële draagkracht) 
Voorbeeld:  Je hebt een maandelijks inkomen van € 1000. Dit wil zeggen dat de huurprijs van jouw 
woning dan maximaal € 200 mag zijn. Als wij een woning voor jou hebben die duurder is (bijvoorbeeld € 
300), zullen wij jou deze toch toewijzen. Ben je bereid meer te betalen dan € 200, dan word je de nieuwe 
huurder van de woning. Kan of wil je niet meer betalen dan € 200, mag je de woning weigeren zonder 
dat deze weigering meegeteld wordt. 
 
 

 Ik wens om gezondheidsredenen alleen een appartement op het gelijkvloers of met lift.  
 Je bezorgt ons een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap. Op het attest moet staan: 
 “aanvulling onderste ledematen” (AOL)/ “vervanging onderste ledematen” (VOL) 
 Doelgroep motorische handicap A of B 
Je kan dit attest aanvragen door een e-mail te sturen naar antwerpen@vaph.be of te 
telefoneren naar 03/270.34.40 
Een attest van de huisdokter is niet voldoende !!!! 
 

 Je moet geen 30 woningen aanduiden. 
 Maak je keuze op de volgende bladzijde: 

 
 
 

EXTRA KEUZEBEPERKINGEN 

mailto:antwerpen@vaph.be
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GELIJKVLOERSE APPARTEMENTEN voor mensen met een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
GEEN KINDEREN (1 slaapkamer) 

Studio 
gelijkvloers 

□ 
Tisselt-centrum 

(5) 

 

 

Duplex-
appartement 
1 slaapkamer 

□ 
Willebroek-Stad 

(60) 

□ 
Tisselt-Cardijnwijk 

(2) 

 

Appartement 

□ 

Tuinwijk  
(1) 

□ 

Willebroek-stad  
(8) 

□ 
Merkezeel 

(12) 

□ 

Molenweg 
(8) 

□ 

Tisselt-
centrum 

(6) 

□ 
Appeldonkstraat 

(1) 

1 KIND (2 slaapkamers) 

Appartement 
□ 

Tuinwijk  
(4) 

□ 

Merkezeel  
(12) 

□ 
Tisselt-centrum  

(1) 

□ 
Appeldonkstraat 

(1) 

 

2, 3 en 4 KINDEREN (3 slaapkamers) 

Appartement 
□ 

Appeldonkstraat 
(1) 

    

 
 Ik heb om gezondheidsredenen een aangepaste woning nodig. (bv. rolstoel) 

Noteer hieronder jouw specifieke noden: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

 

 Ik ben mantelzorger of ik krijg zelf mantelzorg. 
 Bezorg ons een attest van mantelzorg. 

(Dit attest kan je krijgen bij jouw mutualiteit.) 
 Je moet geen 30 woningen aanduiden. 

 

 

 

Ik verklaar op eer dat ik 

 geen woning of grond in eigendom of vruchtgebruik heb in België of het buitenland. 

 wel een woning of grond in eigendom of vruchtgebruik heb in België of het buitenland. 

 Bezorg ons een bewijs dat: 

o Je dit hebt geërfd of gekregen. 

o Je deze eigendom samen gekocht hebt met jouw echtgeno(o)t(e) en er een 
echtscheiding lopende is. 

Verklaring eigendom 
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1. VOORWAARDE VAN MEERDERJARIGHEID (individuele afwijking mogelijk  begeleid zelfstandig wonen) 
 

2. INKOMENSVOORWAARDE 
Om je in te schrijven in 2018 mocht jouw geïndexeerd (x 1,039) gezamenlijk belastbaar inkomen in 2015 niet 
meer zijn dan: 

 € 24.452 voor een alleenstaande; 

 € 26.500 voor een alleenstaande gehandicapte; 

 € 36.676 voor anderen, vermeerderd met € 2.050 per persoon te laste. 
 

 
3.   EIGENDOMSVOORWAARDE 

 Op moment van inschrijving en toewijzing geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle 
eigendom of volledig of gedeeltelijk vruchtgebruik hebben in binnen- of buitenland. 
Uitgezonderd:  

 De woning, gelegen in een ruimtelijke bestemmingszone waar wonen niet toegelaten is. 

 De woning, gelegen binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan. 

 De woning die onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard. 

 De woning die onaangepast is voor een persoon met een fysieke handicap. 
   dit moet bewezen worden 

 De woning van een persoon met een handicap die kandidaat is voor een ADL-woning  
  (Assistentie Dagelijks Leven). 

 De woning, waarover een persoon het beheer is verloren ten gevolge van een  
  faillietverklaring. 

 De woning door jou, samen met je echtgeno(o)t(e), gekocht werd EN er een echtscheiding  
                 lopende is. 

 De gedeeltelijke volle eigendom van een woning of bouwgrond, door jou kosteloos verkregen  
                 via erfenis of schenking. 

In de laatste 6 gevallen moet de woning binnen 1 jaar na toewijzing van de sociale huurwoning 
vervreemd (verkopen of schenken) zijn. 
Deze periode kan verlengd worden als de huurder hiervoor gegronde redenen kan aanvoeren. 
 

4.  VOORWAARDE VAN INSCHRIJVING IN BEVOLKING- OF VREEMDELINGENREGISTER (inschrijving in het 
wachtregister volstaat niet) 
 

5. VOORWAARDE VAN TAALBEREIDHEID BIJ HUURDERS (voor iedereen die 18 jaar of ouder is) 
Alle meerderjarige huurders van Volkshuisvesting moeten 1 jaar nadat zij een huurcontract hebben 
ondertekend bewijzen dat men een basiskennis Nederlands heeft.  
Dit is geen voorwaarde voor inschrijving. Men kan dus ingeschreven worden op de wachtlijst zonder aan deze 
taalbereidheid te voldoen.  
Een huurder die na 1 jaar nog geen basiskennis Nederlands bezit, kan bestraft worden met een boete tussen 25 
en 5.000 euro, opgelegd door de toezichthouder van het Agentschap Inspectie RWO – afdeling Toezicht. 
 
Als je bij inschrijving wel al voldoet aan de taalbereidheid, kan dit bewezen worden met één van volgende 
documenten: 

 Een sneltest, afgenomen door een medewerker van Volkshuisvesting, bij inschrijving. 

 een bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat-huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, 
uitgereikt door instellingen waarin het Nederlands de onderwijstaal is, die wettelijk of decretaal 
erkend zijn in het vereiste niveau 

 een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een opleiding die 
gevolgd is aan een onderwijsinstelling die gefinancierd, georganiseerd of gesubsidieerd wordt door 

Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden 
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Nederland, met uitzondering van de opleidingen gevolgd aan een onderwijsinstelling in Bonaire, Sint-
Eustatius of Saba 

 een diploma, certificaat of ander document, behaald als bewijs van het voltooien van een van de door 
de Vlaamse Regering bepaalde Nederlandstalige opleidingen in een onderwijsinstelling in Bonaire, 
Sint-Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint-Maarten of in Suriname 

 het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie; 

 een bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat-huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands, 
uitgereikt door de gewestelijke diensten voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling 

 een taalcertificaat, afgegeven door het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) waaruit blijkt 
dat de huurder beschikt over de basistaalvaardigheid Nederlands 
 

BEROEPSMOGELIJKHEID 
Voor de hierna vermelde beslissingen van de verhuurder kan de kandidaat-huurder die zich benadeeld acht 
door die beslissing, met een aangetekende en gemotiveerde brief een beoordeling vragen van de 
toezichthouder, bij  het Agentschap Inspectie RWO - afdeling Toezicht, Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel:  
1° de beslissing om een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder;  
2° de beslissing om geen afwijking toe te staan, als vermeld in artikel 3, § 1, vierde lid, of een versnelde 
toewijzing als vermeld in artikel 24;  
3° de beslissing om de kandidaat-huurder te schrappen uit het register;  
4° de beslissing om de toewijzing van een woning aan de kandidaat-huurder te weigeren;  
5° de beslissing om een persoon die zich wil inschrijven, niet in te schrijven of een persoon die wil toetreden tot 
de huurovereenkomst, niet te laten toetreden;  
6° de beslissing om de voorkeur van de kandidaat-huurder, vermeld in artikel 10, tweede lid, te weigeren. 
 
ONDERZOEK NAAR HET INKOMEN 
De kandidaat-huurders geven aan Volkshuisvesting door hun kandidatuurstelling de toestemming om bij de 
bevoegde diensten van het Ministerie van Financiën of het OCMW de noodzakelijke documenten en gegevens 
te verkrijgen betreffende het inkomen en de eigendom. 
 
SANCTIES 
Als blijkt dat een kandidaat-huurder ingevolge onjuiste of onvolledige verklaringen onrechtmatig tot een 
huurwoning werd toegelaten of dat hij of zijn  gezinsleden weigeren de hiervoor bedoelde toestemming te 
geven, dan wordt hem de huuropzegging betekend.  
 
OPMERKINGEN 
 Na toepassing van de verplichte voorrangsregels wordt in uitvoering van het gemeentelijke 

toewijzingsreglement in het algemeen en achtereenvolgens voorrang gegeven aan kandidaat-huurders met 
volgende lokale binding die:  

o 18 jaar in Willebroek hebben gewoond of minstens 10 jaar tot heden in Willebroek wonen;  
o minstens 6 jaar tot heden in Willebroek wonen;  
o die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn of zijn geweest 

van Willebroek.  
 Slechts personen vermeld op deze aanvraagformulieren mogen hun intrek nemen in de woongelegenheid 

die hen wordt toegewezen. 
 De ondergetekenden verklaren op hun eer dat alle verstrekte gegevens juist zijn. 
 
 

 
 De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van Volkshuisvesting 

Willebroek, A. Van Landeghemplein 2 te 2830 Willebroek en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, 
Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en correcte 
samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, 
koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze 
voorwaarden door de huurders worden nageleefd.  

Wet op de privacy 
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 Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor 
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de 
kandidaat-sociale huurders ook uitgewisseld worden met enerzijds de Huizen van het Nederlands voor de opvolging van 
de taalbereidheidsvoorwaarde en met de Onthaalbureaus voor de opvolging van de 
inburgeringsbereidheidsvoorwaarde.  

 Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het 
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de 
(kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA Inspectie RWO in het kader van de naleving van de 
wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring.  

 Overeenkomstig de beraadslaging VTC 37/2011 van 14 december 2011 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het 
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de 
(kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA Wonen Vlaanderen in het kader van de huurpremie.  

 Mits je jouw identiteit aantoont en op jouw schriftelijk verzoek heb je overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een inzage- en 
verbeteringsrecht. Je beschikt ook over de mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde 
verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 
1000 Brussel http://www.privacycommission.be/nl/openbaar-register).  
 

 

 Ik geef toestemming aan Volkshuisvesting om mijn gegevens uit te wisselen met het 
OCMW als dit mijn situatie vooruit kan helpen. 

 Ik verklaar dat de informatie op dit formulier correct is. 

       Datum: …../……/…….. 

Handtekening van iedereen die 18 jaar of ouder is: 

        
 

HANDTEKENING 


