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vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor 
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vzw RSVK WESTKUST / vzw RSVK VEURNE-DIKSMUIDE onderzoekt of u een woning of bouwgrond heeft 
en welke rechten,…) u hierop heeft.  
 
Om zich te kunnen inschrijven als kandidaat-huurder mag het gezinshoofd/referentiepersoon en 
zijn/haar gezinsleden geen: 

− woning of bouwgrond in België of in het buitenland volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, 
vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben  

− woning of bouwgrond in België of in het buitenland hebben die u of uw echtgenoot, persoon 
met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik 
gaf 

− woning of bouwgrond in België of in het buitenland hebben die u, uw echtgenoot, persoon 
met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in erfpacht of 
opstal gaf 

− zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin u, uw 
echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner een zakelijk recht 
(volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.  

 
I) PERSONALIA KANDIDAAT-HUURDER(S) 
 
1.1 REFERENTIEPERSOON / GEZINSHOOFD 
 

NAAM + VOORNAAM  
 
 
 

RIJKSREGISTERNUMMER 
 

 

 
1.2 GEGEVENS VAN ECHTGENOOT, WETTELIJKE SAMENWONER of FEITELIJKE PARTNER  

(die de sociale woning mee wenst te gaan bewonen) 
 

NAAM + VOORNAAM  
 
 
 

RIJKSREGISTERNUMMER 
 

 

 
II) INSCHRIJVINGSVOORWAARDE - EIGENDOM 
 
 
 JA NEE 
2.4.1 Voldoet u aan de eigendomsvoorwaarde? 

  
2.4.2 Is er sprake van een uitzonderingsmaatregel? 

  
 Zo ja, welke: 

CONTROLE EIGENDOMSVOORWAARDE 
VERKLARING OP EER  

DOSSIERCODE:                           
 

INSCHRIJVINGSDATUM: ……/……/………… 
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 U heeft uw woning of bouwgrond samen met een van de volgende 
personen volledig in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal: uw 
echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk 
samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner. Deze 
persoon zal de sociale woning ook niet mee bewonen. 

  

 U gaf uw woning of bouwgrond samen met een van de volgende 
personen volledig in vruchtgebruik, erfpacht of opstal: uw echtgenoot of 
ex-echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk samenwoont of 
samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon zal de 
sociale woning ook niet mee bewonen. 

  

 Via schenking of erfenis kreeg u of uw echtgenoot, persoon met wie u 
wettelijk samenwoont of feitelijke partner de woning of bouwgrond 
gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal. 

  

 Via schenking of erfenis kreeg u of uw echtgenoot, persoon met wie u 
wettelijk samenwoont of feitelijke partner een aandeel van de woning of 
bouwgrond waarop een recht van erfpacht op opstal is gegeven. 

  

 Andere (onbewoonbaar of ongeschikt / niet aangepast aan de fysieke 
handicap / faillissement /…) (art. 3, §4 Kaderbesluit Sociale Huur)   

 
 
 
 
 
 
 
 
III) HANDTEKENING KANDIDAAT-HUURDER(S) 

 
De ondergetekende verklaart hierbij dat dit document volledig en naar waarheid is ingevuld. Tevens verklaart hij/zij kennis genomen te 
hebben van het Algemeen Intern Huurreglement en akkoord te gaan met alle bepalingen die hierin opgenomen staan.  
 
De ondergetekende geeft hierbij eveneens uitdrukkelijk de toestemming opdat hoger genoemde gegevens worden genoteerd en door 
de betrokken diensten worden verwerkt, uitgewisseld en aangepast in functie van een mogelijke toewijzing van een woongelegenheid 
via het RSVK en de verdere opvolging. Het registratieprogramma om kandidaat-huurders in te schrijven in het wachtregister is 
gekoppeld aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De kandidaat-huurder geeft dan ook expliciet de toestemming om 
persoonlijke gegevens hieruit op te vragen en te verwerken i.f.v. de inschrijving- en/of toewijzingsprocedure van het RSVK. (cfr. 
bijkomende brochure privacy-wetgeving) 
De kandidaat-huurder heeft het recht om deze gegevens ten allen tijde in te kijken en zo nodig te laten aanpassen. Daarnaast verbindt 
de kandidaat-huurder zich ertoe om eventuele wijzigingen (samenstelling gezin, huidig inkomen,…), die een invloed kunnen hebben op 
de - door het RSVK gehanteerde – inschrijving- en toewijzingscriteria, op eigen initiatief door te geven en dit uiterlijk binnen de maand. 
Indien de kandidaat-huurder nalaat het voorgaande te respecteren, dan kan dit consequenties hebben op zijn/haar inschrijving en/of 
eventuele voorziene toewijzing. Alle gegevens worden behandeld volgens de voorschriften van de wet op de privacy. 
 

 
PLAATS + DATUM: 
 
 
HANDTEKENING KANDIDAAT-HUURDER(S), 
(voorafgegaan door de vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’) 

 
 


