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Verklaring op eer:  
Eigendomsvoorwaarde 

 
WoninGent onderzoekt of je een woning of bouwgrond hebt en welke rechten (volle eigendom, 
vruchtgebruik, …) je hierop hebt. Dit geldt voor jou en jouw echtgenoot, de persoon met wie je 
wettelijk samenwoont of jouw feitelijke partner (= samenwoner).  
 
1. Vul je persoonlijke gegevens in  
 

Jouw persoonlijke gegevens: Persoonlijke gegevens van de persoon met wie 

je samenwoont 

Naam: 

 .......................................................................... 

Voornaam: 

.......................................................................... 

Rijksregisternummer: _ _ . _ _._ _ - _ _ _._ _ 

 

Naam: 

........................................................................... 

Voornaam: 

.......................................................................... 

Rijksregisternummer: _ _ . _ _._ _ - _ _ _._ _ 

 
 
 
2.  
 
2.1. Voldoe je aan al de volgende voorwaarden? 
 
Jij en je echtgenoot, persoon met wie je wettelijk samenwoont of feitelijke partner: 

〉 Je kan niet inschrijven als je een woning of bouwgrond in eigendom of vruchtgebruik hebt. Je 
mag dus geen woning of bouwgrond hebben in België of in het buitenland. Zelfs als je maar 
een paar procent volle eigendom of vruchtgebruik bezit, dan mag dit niet.  

〉 Je mag geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Je mag 
ook geen woning of bouwgrond in vruchtgebruik gegeven hebben.   

〉 Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een 
vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.   

 
Kruis aan: ☐ ja (sla vraag 2.2 over en onderteken deze verklaring)   

☐ nee (ga naar vraag 2.2) 
 

 
2.2. Voldoe je aan één van de volgende uitzonderingen? 
 
Indien ja, kruis aan:   
 

� Je deelt je woning met je (ex-)partner. Deze (ex-)partner komt niet mee in de sociale woning 
wonen.  

� Je kreeg de woning of bouwgrond kosteloos, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking. Je 
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moet dan binnen het jaar zorgen dat je geen (gedeeltelijke) eigenaar meer bent van de 
woning of bouwgrond. Duurt dit langer, bijvoorbeeld om juridische redenen? Dan kan 
WoninGent je meer tijd geven.  

� Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximum 2 maanden voor 
je inschrijving voor een sociale woning. 

� Je woning is niet aangepast aan je fysieke handicap. 
� Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning. 
� Je woning ligt in een zone in België waar wonen niet toegelaten is (zoals een campingverblijf 

in het Vlaams Gewest).  
� Je bent het beheer over je woning verloren door een faillissement of door een collectieve 

schuldenregeling. 
 
☐ nee 
 
 
Om je inschrijving te controleren, vraagt WoninGent persoonlijke en andere informatie bij de 
bevoegde diensten op. We gebruiken deze informatie om jouw klantendossier volledig te maken. 
WoninGent verwerkt jouw gegevens volgens de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt 
in acht. Voor meer informatie en je rechten, zie www.woningent.be/privacyverklaring. 
 

 

Datum: ………………………………………  

 

Handtekening toekomstige referentiehuurder     Handtekening samenwoner 

 

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

https://woningent.us16.list-manage.com/track/click?u=52dce9682082addc4b69c0cf8&id=57b3857c04&e=c245484192
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