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KEUZEAANPASSING 

DUID JOUW KEUZE OPNIEUW 
VOLLEDIG AAN, NIET ALLEEN 
DE WONINGEN DIE ERBIJ OF 
ERAF MOETEN 

 

JOUW GEGEVENS 

Naam en Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 

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

 
  

JOUW KEUZE 

Je kan kiezen tussen een huis of een appartement. Je kan natuurlijk ook voor allebei kiezen. 
Volkshuisvesting zet jou op de wachtlijst voor een huis of appartement dat groot genoeg is voor 
jouw gezin. 
 
Ben je tussen 62 en 65 jaar? Dan mag je je ook (al) inschrijven voor een 65+ woning.  

• Je krijgt pas een 65+woning als je ook echt 65 jaar of ouder bent. 

• Als je alleenstaande bent, schrijven wij jou in voor één en twee slaapkamers.  
Komt er een appartement met 2 slaapkamers vrij, dan geven wij voorrang aan een koppel. 

• Je moet jezelf ook inschrijven voor een gewoon huis en/of appartement.  
 

Heb je een mobiliteitsbeperking?  
Dan kan je in sommige gevallen voorrang krijgen voor een aangepast, gelijkvloers appartement. 
Je hebt hiervoor één van volgende attesten nodig: 
  

• Je hebt dan een attest nodig van het VAPH waarop één van volgende zaken staat: 
o Aanvulling onderste ledematen (AOL) 
o Vervanging onderste ledematen (VOL) 
o Doelgroep motorische handicap A 
o Doelgroep motorische handicap B 

 

• Je hebt een attest van erkenning van handicap van de FOD Sociale Zekerheid van 
onbepaalde duur (ook voor 65-plussers die een zorgbudget hebben voor personen met 
een zorgnood): 

o met een score van 2 punten op het domein verplaatsing 
o met ten minste een totaalscore van 12 punten op alle domeinen samen 

 

• Een attest van onbepaalde duur voor een persoon met de volgende medische criteria voor 
fiscale maatregelen voor auto’s: 

o Volledige blindheid 
o Volledige verlamming van de bovenste ledematen 
o Amputatie van de bovenste ledematen 
o Blijvende invaliditeit aan de onderste ledematen voor ten minste 50% 

 

• Een parkeerkaart voor personen met een handicap, voor chauffeur of passagier. 
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➔ Als er geen personen met een mobiliteitsbeperking zijn, worden deze appartementen toegewezen 
aan kandidaat-huurders die ingeschreven zijn voor een appartement.  
 

➔ Appartementen die aangepast zijn aan rolstoelgebruikers, worden bij voorrang toegewezen aan 
rolstoelgebruikers. Huurders zonder mobiliteitsbeperking kunnen in dit appartement blijven wonen 
tot er een nieuwe rolstoelgebruiker zich inschrijft als kandidaat-huurder. In dat geval wordt de 
huurder geherhuisvest naar een geschikte woning in dezelfde deelgemeente. 

 
 

Duid hieronder jouw keuze aan.  

Voor iedereen   
   

 
 

Appartementen 

 
 

Woningen 

 

Voor 65+ (je kan hiervoor kiezen vanaf 62 jaar)  
   

  of 

 

Appartementen op het gelijkvloers of met lift in Willebroek 
 
Gelijkvloerse woningen (type bungalow) in Willebroek 

 
  

Appartementen op een verdieping zonder lift in Willebroek 

 
  

Gelijkvloerse woningen (type bungalow) in Blaasveld  en Tisselt 

 

Voor personen met een mobiliteitsbeperking (attest VAPH) 

 
 of  

Gelijkvloerse appartementen of woningen in Willebroek 

 
 

Gelijkvloerse appartementen in Tisselt 

  

 Iemand uit mijn gezin is rolstoelgebruiker. 

→ Je moet hiervan een attest aan Volkshuisvesting bezorgen! 
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 Ik wil beroep doen op financiële draagkracht: 
o Verdient jouw gezin minder dan 18.000 euro per jaar? Dan mag de huurprijs van jouw 

huurwoning maximaal 300 euro per maand zijn. Als wij voor jou een woning vinden die 

duurder is, zullen wij jou deze toch toewijzen. Ben je bereid om meer te betalen dan 300 euro, 

dan word je de nieuwe huurder van de woning. Kan of wil je niet meer betalen dan 300 euro, 

dan mag je de woning weigeren zonder dat deze weigering meegeteld wordt. 

 

o Verdient jouw gezin meer dan 18.000 euro per jaar? Dan mag de huurprijs van jouw 

huurwoning maximaal 1/5 van jouw maandelijks gezinsinkomen zijn.  

Voorbeeld: Je hebt een maandelijks inkomen van 2000 euro. Dit wil zeggen dat de huurprijs 

van jouw woning dan maximaal 400 euro mag zijn. Als wij voor jou een woning vinden die 

duurder is, zullen wij jou deze toch toewijzen. Ben je bereid om meer te betalen dan 400 euro, 

dan word je de nieuwe huurder van de woning. Kan of wil je niet meer betalen dan 400 euro, 

mag je de woning weigeren zonder dat deze weigering meegeteld wordt. 

 

 Ik ben mantelzorger van iemand. Ik wil alleen in aanmerking komen voor volgende straten/wijken: 

 

 

 
 

 

Om een woning toe te wijzen, volgt Volkshuisvesting enkele voorrangsregels. Sommige regels staan 
in de wet, andere staan in het lokaal toewijzingsreglement van de gemeente Willebroek.  
Wil je weten welke voorrangsregels er zijn? Kijk dan op onze website: 
www.volkshuisvestingwillebroek.be/voorrangsregels of vraag het aan een medewerker van de 
sociale dienst. 
 
Voorrang lokale binding: 
Wij geven voorrang aan mensen die in Willebroek wonen of al gewoond hebben. Wij volgen deze 
volgorde: 
1. Mensen die in totaal 18 jaar in Willebroek wonen of gewoond hebben OF minstens 10 jaar tot 

vandaag in Willebroek wonen; 
2. mensen die minstens 6 jaar tot op de dag van vandaag in Willebroek wonen; 
3. mensen die in de periode van 6 jaar voor toewijzing minstens 3 jaar in Willebroek wonen of 

gewoond hebben. 

 
 

Datum: …./…./…….. 
Handtekening 
 
 
 

http://www.volkshuisvestingwillebroek.be/voorrangsregels

