
          
     Telefoonnummer: 056/73.81.11        
     E-mail: shm@egeh.be         
     Website: www.eigengifteigenhulp.be    
     Openingsuren: Dinsdag: 9.00 tot 11.30 uur – Donderdag: 14.30 tot 18.00 uur – Vrijdag: 9.00 tot 11.30 uur. 
 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2022 
 

I. TOEKOMSTIGE REFERENTIE HUURDER     
 

NAAM en VOORNAAM: …....………….………………………………………………………………………………………………… 
 

NR. RIJKSREGISTER: ..................................……………....……………………………………….. (achterkant identiteitskaart) 
 

GEBOORTEDATUM:  ....../......./........     GEBOORTEPLAATS: .................................................. 
 

BEROEP: ..................................………..               NATIONALITEIT: ........................................................ 
 

INVALIDITEIT (+66%):………% /……ptn.                BURGERLIJKE STAAT: ………………………………... 
                                             ROLSTOEL/BEPERKTE STAPFUNCTIE       
 

HUIDIG ADRES: .............................................................................................……………....................................................... 
 

POSTNR.: ................. GEMEENTE: ................................………..    TELEFOON: …......./..............……… 
 

E-MAIL: .…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CORRESPONDENTIEADRES:…………………………………………………………………………………………………………. 
 

BEGELEIDENDE DIENST: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

II. PARTNER (die de aangeboden woning mee zal betrekken)  
 

NAAM en VOORNAAM: ............................................……………….......................................................................................... 
  

NR. RIJKSREGISTER: ..................................……………....………………………………………... (achterkant identiteitskaart) 
 

GEBOORTEDATUM:  ....../......./........     GEBOORTEPLAATS: ................................................. 
 

BEROEP: ..................................………..           NATIONALITEIT: ......................................................... 
     

HANDICAP (+66%): %):………% /……ptn.                BURGERLIJKE STAAT:………………………………... 
                                  ROLSTOEL/BEPERKTE STAPFUNCTIE 
 

III. KINDEREN ( enkel kinderen die de woning mee zullen betrekken, ongeacht waar ze gedomicilieerd zijn)   
 

 
NAAM EN VOORNAAM 

 
GEBOORTEDATUM EN 

GEBOORTEPLAATS 

 
V / M 

 
INW/* 

OMG/CO 

 
HANDICAP  

(6 P) 

 

 
NR. RIJKSREGISTER 

 
 

RELATIE 

 
1. 

 
 

 
 

 
 

JA/NEE   

 
2. 

 
 

 
 

 
 

JA/NEE   

 
3. 

 
 

 
 

 
 

JA/NEE   

 
4. 

 
 

 
 

 
 

JA/NEE   

* permanent inwonend (INW), deels inwonend: omgangsrecht (OMG) of co-ouderschap (CO)  
 

IV. ANDERE PERSONEN (die de aangeboden woning mee gaan betrekken)  
 

 
NAAM EN VOORNAAM 

 
GEBOORTEDATUM EN 

GEBOORTEPLAATS 

V/M  
HANDICAP   

 

 
NR. RIJKSREGISTER 

 
 

RELATIE 

 
1. 

 
 

 
 

JA/NEE   

 
2. 

 
 

 
 

JA/NEE   

 
3. 

 
 

 
 

JA/NEE   

 
4. 

 
 

 
 

JA/NEE   

CVBA EIGEN GIFT- EIGEN HULP         
Kon. Elisabethstraat 19 – 8520 KUURNE    
Sociale  Huisvesting     
Erkenning VMSW: nr. 324  

Voorbehouden voor Eigen Gift Eigen Hulp: 
 
Datum inschrijving:…………………………….. 
 
Inschrijvingsnummer:…………………………… 



 

V. BIJKOMENDE INLICHTINGEN (kruis aan): 

 

• Bent u huurder van Eigen Gift Eigen Hulp? o JA 
o          NEE 

• Gaat het om een geplande gezinshereniging? Let op: indien ja, is het noodzakelijk om alle gezinsleden 

die de woning mee zullen bewonen; correct en volledig te vermelden. 

 

o JA 
o NEE 

• Ben je of één van de gezinsleden rolstoelgebruiker?  
 

o JA 
o NEE 

• Heb je momenteel één of meer woningen of een perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig of 
gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in het binnen- of buitenland? (zie verklaring 
op eer) 
 

o JA 
o NEE 

• Ben je momenteel huurder van een woning van  Eigen Gift Eigen Hulp die naar uw mening onder- of 
overbevolkt is en bijgevolg niet aangepast is aan uw gezinssamenstelling ? Zo ja, vermeld hierna het 
aantal slaapkamers van uw huidige huurwoning: ……….  
 

o JA 
o NEE 

• Ben je  momenteel huurder van een woning van de Eigen Gift Eigen Hulp en heb je een bepaalde 
handicap en/of aandoening (met uitzondering van eventuele rolstoelgebruikers), waardoor je een 
aangepast appartement nodig hebt?   
 

o JA 
o NEE 

• Woon je 15 jaar aan één stuk  in Kuurne, of heb je er drie jaar gewoond in de laatste tien jaar?  o JA 
o NEE 

• Heb jij of één van uw gezinsleden een beperking maar kan u mits ondersteuning nog zelfstandig  wonen? 

( B- P waarde of Bel-score)  

 

o JA 
o NEE 

• Ben je momenteel huurder van een woning bij EGEH die aangepast is aan de fysieke mogelijkheden 

van personen met een handicap, terwijl u of uw gezinsleden daar geen nood meer aan hebben? 

 

o JA 
o NEE 

• Ben je momenteel huurder van een woning bij EGEH die niet voldoet aan de normen vermeld in artikel 

5,§1, derde lid van de Vlaamse Wooncode  

 

o JA 
o NEE 

• Ben je een ontvoogde minderjarige persoon ?  
 

o JA 
o NEE 

• Gewenste maximale huurprijs?  
€      ………  

 

• Wens je dat Eigen Gift Eigen Hulp uw contactgegevens overmaakt aan de sociale 
huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren die werkzaam zijn in de gemeenten die 
grenzen aan de gemeente Kuurne met het verzoek om eveneens opgenomen te worden in het 
inschrijvingsregister? Hou er rekening mee dat u na een 1ste weigering van een sociale 
woning/appartement uw huursubsidie of huurpremie kan verliezen. 
 

o JA 
o NEE 

 

VI. WAT GEBEURT ER MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?  

 
De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van Eigen Gift Eigen Hulp, 
Kon.Elisabethstraat 19,  8520 Kuurne  en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel.  
Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. We willen ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd 
zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren wij de hoogste privacy normen, inclusief de privacywet General Data 
Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt.  
Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over u waarover wij beschikken. Deze informatie verzamelen wij bij andere 
overheidsinstellingen, bij u, via invulformulieren  of tijdens een gesprek met onze medewerkers.  
Belangrijk: contacteert je ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook of Twitter), dan heeft de privacyverklaring van die websites 
voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden. 
 
Mocht je vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen wij je naar de uitgebreide 
privacyverklaring  waarin de rechten van de algemene verordening gegevensbescherming, zijn opgenomen.  
Dit document ontvangt u bij inschrijving.  

 



VII. BEZORG DEZE DOCUMENTEN VAN U EN ALLE MEERDERJARIGE PERSONEN:  

  

 

VIII. SLOTBEPALINGEN  
 

 
Zolang Eigen Gift Eigen Hulp niet in het bezit is van de hierboven gevraagde documenten, kan uw aanvraag tot inschrijving 
niet in het register van kandidaat- huurders worden opgenomen. Na controle of je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, 
word je ingeschreven. Daarna ontvang je een ontvangstbewijs waarop uw inschrijvingsdatum en inschrijvingsnummer staan. 
Op het ontvangstbewijs staat wat u moet doen om uw inschrijving te behouden. 
 
 

VERPLICHT Voor alle meerderjarige personen Indien van toepassing 

IDENTITEITSKAART   

Een kopie van het paspoort of geldige verblijfsdocumenten. 

INVALIDITEIT  

Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid  op naam van 
elk persoon met een invaliditeit met meer dan 66% of ten minste 9 punten. 
(kinderen 6 punten)  

 
rolstoelgebruiker? een attest van een geneesheer  met vermelding van de 
aard van de handicap en noodzaak van een rolstoel. 
 

BEWIJS VAN INKOMEN 

 

Van de referentiehuurder en  de persoon die met de referentiehuurder 

gehuwd is, er wettelijke mee samenwoont of feitelijke partner is.  

 

- Recentste aanslagbiljet belastingen 

- Attest OCMW, werkloosheidsattest, uitkering ziektevergoeding of        

   invaliditeit. 

- Pensioenfiche 

 

- Heb je pas inkomsten sinds dit jaar of je hebt de inkomensgrens  

  overschreden; dan kijken we naar je huidig besteedbaar inkomen.  

  Bezorg ons de inkomstenbewijzen van de 3 laatste maanden. 

 

-  Heb je geen inkomsten? Dan vul je een Verklaring op eer in. 

WONING DIE ONBEWOONBAAR OF ONGESCHIKT IS VERKLAARD  

(volgens artikel 15 van de Vlaamse Wooncode of artikel 135 van de 

Nieuwe Gemeentewet). 

 

- Besluit tot onbewoonbaarheidsverklaring en/of ongeschiktheid    

  (maximaal 2 maanden oud). 

 

- Technisch verslag afgeleverd door de wooninspecteur. 

 

TAALKENNISVEREISTE NEDERLANDS  
 
Er geldt een taalkennisverplichting voor de nieuwe huurders vanaf 1 
november 2017.  
Na één jaar sociaal huren moeten alle meerderjarige personen uit 
uw gezin verplicht Nederlands kunnen spreken (*).  
(*) niveau A1 van het “Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen”).  
 

 
- De taalkennis wordt vastgesteld door de Eigen Gift Eigen Hulp (snel- 
  test of kruispuntbank inburgering)  
 
- Je  levert hiervoor zelf een bewijs waaruit blijkt dat u beschikt over de  
  basistaalvaardigheid Nederlands.  

GEZAMENLIJK OUDERSCHAP (co-ouderschap, bezoekrecht, 

omgangsrecht,…) 

 

- een vonnis van de echtscheiding 

- een uitspraak van de jeugdrechtbank 

- EN verklaring op eer “verblijf op regelmatige basis van de  

   kinderen” . Ingevuld door beide  ouders. 

VERMINDERDE MOBILITEIT (enkel bij interne mutaties) 

Medisch attest m.b.t blijvende verminderde mobiliteit, ingevuld en 

ondertekend door de behandelende geneesheer.  

EIGENDOMSVOORWAARDE 

Je mag geen woning of bouwgrond  bezitten, niet in België of  het 

buitenland. Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond 

volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik 

erfpacht of opstal bezit. Je volledig of gedeeltelijk eigendom in 

vruchtgebruik, erfpacht of opstal gegeven hebt.  

- Invullen verklaring op eer.  

- Indien er een uitzondering van toepassing is, moet je dit zelf      

bewijzen. ( zie verklaring op eer)   

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT – PERSONEN MET EEN 

ZORGPROFIEL 

  

- een attest van het MDT met een  B- en P- waarde heeft van 1,2 of  

  3 op basis van het zorgzwaarteinstrument                                                                                                

- een attest met een Bel – score tussen 28 en 34 punten. 

BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN/ ONTVOOGDE MINDERJARIGE  

- Een attest van de dienst die jou begeleidt. In dit attest moet de         

begin- en einddatum van de begeleiding vermeld staan. 

-Een kopie van het vonnis van de jeugdrechter over jouw ontvoogding. 



IX. WAAR WIL JE WONEN: 

Je kan je keuze niet meer aanpassen tot de actualisatie van 2023 
Uitzondering: als je gezinssamenstelling wijzigt en/of bij een eerste weigering. Breng hier een bewijs voor binnen. 

Merk op: Rolstoeltoegankelijke woningen worden prioritair toegewezen aan personen met een fysieke handicap (rolstoel) 
Belangrijk: Kies voor een woning aangepast aan je gezinssamenstelling, zonder een te beperkte keuze op te geven.  

 

 
 
De kandidaat-huurder verklaart op zijn eer dat de verstrekte informatie juist is en dat hij akkoord gaat dat zijn 
persoonsgegevens en alle andere gegevens, noodzakelijk om het dossier te vervolledigen, op een elektronische manier 
worden opgevraagd via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. * *De ingezamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het 

uitoefenen van de wettelijk toegewezen opdrachten  en toegekende bevoegdheden  van de sociale huisvenstingsmaatschappijen en de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij ( VMSW) 

Merk op: Rolstoeltoegankelijke woningen worden prioritair toegewezen aan personen met een  fysieke handicap.(rolstoel)

Belangrijk: Kies voor een woning aangepast aan uw gezinssamenstelling, zonder een te beperkte keuze op te geven.

1 2 2 3 4 4 6 1 2 2 3 3 4

min 1 min 1 min 2 min 3 min 3 min 3 min 7 min 1 min 1 min 2 min 3

max 2 max 3 max 3 max 5 max 5 max 6 max 8 max 2 max 3 max 3 max 4

01 01 Bavikhoofsestraat trap 1 1 2 2 1

03 01 Nieuwenhuyse 4 2 6 2 8

aangepaste woning (rolstoel) 3 1

03 02 Vlasbloemstraat 11 6

03 05 Kasteelstraat - Nieuwenhuyse                  2 3

aangepaste woning (rolstoel) 1

08 01 Kattestraat                                                    trap 1 4 2 1

min 1 min 2 min 1 min 1 min 3

max 2 max 3 max 2 max 3 max 4

02 03 Rodekruisplein                                               lift 17 46 1

02 04 Erf                                                             1 slpk gelijkvloers5

1

min 1 min 1 min 3 min 1 min 3

max 2 max 3 max 5 max 3 max 5

02 08 Ter Groenen Boomgaard                       glvl/trap 22 6 20 2

11 1

min 1 min 2 min 3 min 3

max 2 max 4 max 4 max 5

06 01 Spijker                                                            trap 22 11 31

06 02 Schardauw                                                     trap 19 20 45

4

min 1 min 1 min 2 min 3

max 2 max 3 max 5 max 4

07 01 De Zwingel                                                     lift 1 9 1

07 03 Andries & Groenweghe                                     lift 10 11 9

07 06 De Vlastuin lift 6 14 14

07 07 De Repel                                                          lift 5 17 2

07 08 De Brakel                                                trap/lift 21

07 09 De Slijter                                                           lift 4 11

APPARTEMENTENCODE

TER GROENEN BOOMGAARD

WAREGEWIJK

CENTRUM

aangepaste woning (rolstoel)

aangepaste woning( rolstoel)

aangepaste woning (rolstoel)

GEMEENTE  KUURNE

DIVERSE STRATEN

HOEVEWIJK

Aantal slaapkamers ==>

HUIZEN

IX. KEUZE KANDIDAAT ( waar wil je wonen?) 

U KAN UW KEUZE NIET MEER AANPASSEN TOT DE ACTUALISATIE VAN 2023

(enkel tijdens de actualisatie, kunnen wij u keuze aanpassen, volgende actualisatie: 2023)
Uitzondering: als uw gezinssamenstelling wijzigt + schriftelijk aanvragen met nodige bewijsstukken

Opgemaakt te …………………………  op ……/……./……… 
 

 Handtekening aanvrager ( toekomstige referentiehuurder)                          Handtekening partner/bijwoonst 
 
 ……………………………………………….                                                    …………………………………….. 
 


