INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN GEMEENTELIJKE WONING
GEMEENTE ANDERLECHT - DIENST HUISVESTING
2020

Het formulier moet worden ingediend bij de dienst Huisvesting, Transvaalstraat 21
te 1070 Anderlecht. Wij zijn open van maandag tot en met woensdag tussen 9.00u
en 11.00u.
Gelieve het formulier in hoofdletters in te vullen. Per gezin kan slechts één formulier per
jaar worden ingediend.
Voeg alle benodigde documenten bij het formulier. Er worden geen fotokopieën gemaakt
door de dienst Huisvesting.
De ondergetekende kan op elk moment de informatie op dit formulier wijzigen door met
een verklaring naar het loket van de dienst Huisvesting te gaan.

KADER VOORBEHOUDEN VOOR HET GEMEENTEBESTUUR
Personeelslid die het formulier ontvangt :
Inschrijvingsdatum :
Uur (bij 1ste inschrijving) :
Vorige inschrijvingsdata :
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………..
Type woning :

appartement/1K /2K /3K /4K /5K

MMM-woning (minder mobiele mensen) ?

JA - NEEN

Aantal kinderen :
Nummer van de kandidatuur :
Aantal voorrangspunten :

Bevestiging van ontvangst van het inschrijvingsformulier
Stempel van de dienst

1

KANDIDAAT

ECHTGENOOT of SAMENWONEND MET

Naam:

Naam:

Voornaam:

Voornaam:

Geslacht :

V

-

M

Geslacht:

V

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Nationaliteit:

Nationaliteit:

Rijksregisternummer :

Rijksregisternummer :

Beroep:
Inkomen:

Beroep:
Inkomen:

Handicap :

Handicap:

-

M

Telefoonnummer overdag :
E-mail :

ADRES
Straat:

Nr :

Postcode:

Bus :

Gemeente:
ADRES VOOR BRIEFWISSELING (indien verschillend)

Straat:

Nr:

Code postal :

Bus:

Gemeente:

KINDEREN
Naam & Voornaam Geboortedatum Geslac Kind ten laste
ht

Rijksregisternummer

Handicap

V- M

Ja - Nee

Ja - Nee

V- M

Ja - Nee

Ja - Nee

V- M

Ja - Nee

Ja - Nee

V- M

Ja - Nee

Ja - Nee

V- M

Ja - Nee

Ja - Nee

2

Naam &
Voornaam

Geboortedatum

Gesla Kind ten laste
cht

Rijksregisternummer

Handicap

V- M

Ja - Nee

Ja - Nee

V- M

Ja - Nee

Ja - Nee

ANDERE PERSONEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HETZELFDE GEZIN
Naam & Voornaam Geboortedatum Geslacht

Rijksregisternummer

Handicap
Ja - Nee
Ja - Nee

BEHOEFTEN VAN DE PERSOON MET EEN BEPERKTE MOBILITEIT
Is er een persoon in uw gezin die, volgens de « Directiegeneraal personen met een handicap », voor meer dan 66%
gehandicapt is en die aangepaste huisvesting (MMM-woning)
nodig heeft?
Tot welke verdieping kan de persoon met een motorische
handicap, die meer dan 66% erkend is door de « Directiegeneraal personnen met een handicap », de trappen nemen
zonder lift?

JA - NEE

•

Gelijkvloers

•

Eerste

•

Tweede

•

Derde

KEUZEMOGELIJKHEID VOOR DE PERSONEN MET EEN ERKENDE GEHANDICAP
(ALLEENSTAANDE OF IN KOPPEL)): WONING GELEGEN VAN LIERDESTRAAT, 16
Bent u kandidaat (of kandidaten) voor een eventuele oproep
voor een half-gemeenschappelijke woning voor een persoon
met een handicap?

JA - NEEN

KEUZEMOGELIJKHEID VOOR ALLEENSTAANDEN OF KOPPELS
Bent u kandidaat (of kandidaten) voor een eventuele oproep
voor een appartement/studio (woning met één centrale
kamer)?

JA - NEE

3

VERMOGENSPOSITIE
Ondergetekende verklaart op erewoord dat één van de
gezinsleden eigenaar is van een onroerend goed in volle
eigendom, erfpacht of vruchtgebruik in België of in het
buitenland*.

JA - NEE

* Het toewijzingsreglement bepaalt dat het gezin die eigenaar is van een onroerend goed dat
wordt gebruikt voor bewoning/huisvesting, geen recht heeft op een gemeentelijke woning.

VOORRANGSPUNTEN
Hebt u recht op de volgende voorrangspunten?
Het onverwachte verlies van de woning door overmacht of een
natuurramp (6 maanden geldig vanaf de datum waarop de woning
beschadigd is)

JA

NEE

JA

10
NEE punten

JA

5
NEE punten

JA

………
NEE punten

JA

5
NEE punten

JA

4
NEE punten

Het feit dat het gezin ten minste één persoon telt, ouder dan 65 jaar
(2 punten per persoon ouder dan 65 jaar)

JA

………
NEE punten

Het feit dat het gezin ten minste één kind ten laste heeft (2 punten
per kind)

JA

………
NEE punten

JA

NEE

De verplichting om de woning te verlaten, hetzij door
• een besluit van onbewoonbaarheid door de burgemeester
krachtens artikel 135 van de gemeentewet,
• hetzij door een beslissing van de Directie van de
Gewestelijke Huisvestingsinspectie, door de ordonnantie van
17 juli 2003 betreffende de Brusselse Huisvestingscode,
• hetzij door een onteigeningsbesluit
(in alle drie de gevallen, 6 maanden geldig vanaf de datum
waarop de woning moet worden verlaten).
Het feit dat het gezin, bevestigd door het OCMW of ingevolge een
definitief vonnis, een persoon telt die de woning moet of heeft
moeten verlaten omwille van partnergeweld
Het feit dat het gezin minstens één persoon telt met een handicap
van meer dan 66% (5 punten per gehandicapte persoon)1
Het feit dat het gezin een dakloze telt, bevestigd door een OCMW
Het feit van een éénoudergezin te zijn

De vervroegde opzegging van de huurovereenkomst door de
verhuurder op grond van het Burgerlijk Wetboek (geld tijdens de
opzeggingstermijn en de eventuele verlenging ervan)
Vak gereserveerd voor het gemeentebestuur
Elk jaar bij de verlenging van de inschrijving tussen 2 en 31 januari
worden aan het gezin twee punten toegekend
Vak gereserveerd voor het gemeentebestuur.
Totaal aantal punten :

10
punten

1
punt

………
punten
………
punt(en)

1

Er worden geen punten toegekend aan kandidaten die arbeidsongeschikt of gehandicapt zijn.
Alleen personen met een erkende handicap vallen onder dit criterium (algemeen attest voor de
erkenning van een handicap, afgegeven door de « Directie-generaal personen met een handicap »).

4

DOCUMENTEN DIE BIJ HET INSCHRIJVINGSFORMULIER MOETEN WORDEN
GEVOEGD
➢
een samenstelling van gezin, uitgereikt, binnen de 30 dagen voor de inschrijving in
het register van kandidaat-huurders, door het gemeentebestuur waar de kandidaat
verblijft, (origineel document)
➢
een fotokopie van beide zijden van de identiteitskaart of het paspoort van alle
meerderjarige gezinsleden
➢
het bewijs van inkomen van alle gezinsleden die niet ten laste zijn: laatste
aanslagbiljet, bij gebrek daaraan, elk ander document dat het mogelijk maakt om het
inkomen van de gezinsleden vast te stellen
➢
indien van toepassing, een afschrift van het vonnis of de overeenkomst waarin de
voogdijregeling voor de kinderen, die niet permanent in het gezin wonen, is vastgelegd
➢
indien van toepassing, een bewijs van de kinderbijslag voor de meerderjarige
kinderen in het gezin
➢
alle documenten die de kandidaat-huurder nodig acht om het gemeentebestuur toe
te laten het aantal voorrangspunten te bepalen waarop hij/zij kan profiteren
VERLENGING VAN DE AANVRAAG
De kandidaat-huurder moet zijn aanvraag elk jaar tussen 2 en 31 januari spontaan
hernieuwen en moet binnen een termijn van max. twee maanden elke wijziging in
de samenstelling van het gezin of elke adreswijziging meedelen, anders kan zijn
aanvraag worden geschrapt.
WETTELIJKE BEPALINGEN IN OVEREENSTEMMING MET DE VERWERKING VAN
PERSOONSGEGEVENS (GDPR VAN 25/05/18)
Ondergetekende verklaart zich akkoord met het gebruik en de
verwerking van zijn persoonlijke gegevens, voor administratieve
doeleinden, uitsluitend in het kader van de toewijzing van
gemeentelijke woningen in Anderlecht.

JA - NEE

Alleen het naar behoren ingevulde, ondertekende en van de vereiste bijlagen vergezelde
formulier wordt in aanmerking genomen (overeenkomstig het gemeentereglement met
betrekking tot de toekenning van de gemeentelijke woningen goedgekeurd door de
gemeenteraad in vergadering van 20 juni 2019).
♦♦♦
Gedaan te ………………………………, op………………………….2020.

Handtekening van de betrokken persoon (voorafgegaan door de vermelding « gelezen en
goedgekeurd »):
......................…………………................................................…
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