
Benodigde documenten   V A N   A L L E   M E E R D E R J A R I G E N
SVK

Woonsleutel

De Mandel 

& De Leie

Identiteitskaart of geldige verblijfsdocumenten + pincode X X

Taalbewijs (vb. kopie diploma of schoolattest nederlandstalig onderwijs) - X

Aanslagbiljet inkomsten 2016/aanslagjaar 2017 (ofwel ID-kaart + pincode)

Geen inkomen in 2016? --> verklaring op erewoord geen inkomen
X X

Inkomsten laatste 3 maanden (loonfiches, bewijs van leefloon, stempelgeld, invaliditeit, ziekte, 

alimentatie …) of attest geen inkomsten
X

Uitgaven laatste 6 maanden ( alimentatie, afbetaling schulden/leningen) X

Bewijs van woonnood (vb. huurcontract en bankuittreksel met huidig huurbedrag, opzegbrief, ...) X

+ volgende documenten, enkel indien van toepassing

* Woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is, max. 2 maanden voor  inschrijving. De ontruiming is noodzakelijk.

* Als uw woning niet aangepast is aan uw fysieke handicap.

* Als u of een gezinslid een handicap heeft en in aanmerking komt voor een ADL woning.

* Als u het beheer van uw woning verloren hebt door een faillietverklaring.

AANVRAAG SOCIALE HUURWONING 2019

* medisch attest: omwille van medische reden is het blijvend onmogelijk taalcursus te volgen

Uitzonderingen taalvoorwaarden:

* attest: omwille van persoonlijke/medische/beroepsmaterige redenen deelname taalcursus tijdelijk onmogelijk

* medisch attest ziekte- of zwangerschapsverlof

* attest van welzijns- of gezondheidsinstelling dat men omwille van psychosociale of maatschappelijke problemen de lessen niet 

regelmatig kan bijwonen

* bewijs dat kinderopvang opgeheven is

U hebt ondersteuning rond uw budget? 

--> Attest collectieve schuldenregeling/budgetbeheer & gegevens schuldbemiddelaar.

U heeft een VAPH erkenning? --> Attest VAPH erkenning.

Bent u een ouder met bezoekrecht of co-ouderschap?

*  bewijs co-ouderschap of bezoekrecht kind(eren) (= vonnis/akte regeling verblijf)

* verklaring op erewoord regelmatig verblijf kind(eren) ondertekend door beide ouders

U hebt een bewindvoerder? --> Bezorg een kopie van het vonnis en de gegevens van uw bewindvoerder.

Is er in uw gezin een persoon met een handicap? 

--> Attest FOD Sociale Zekerheid OF mutualiteit dat een permanente handicap van minimum 66%, vermindering van de 

zelfredzaamheid met minstens 9 punten of 1/3 vermindering van het verdienvermogen vaststelt.

U valt binnen een uitzondering rond de eigendomsvoorwaarde?

* Als u aan het scheiden bent.

* Woning wordt ontruimd voor sociale woonprojecten of sociaal beheer.

U bent getrouwd / wettelijk samenwonend maar u wilt zich apart inschrijven?

*  bewijs dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is (bewijs feitelijke scheiding, verzoekschrift, attest notaris/advocaat, …)

* bij partnergeweld:  proces-verbaal,  bewijs van slagen en verwondingen, of  bewijs dat u in een vluchthuis verblijft

U bent feitelijk samenwonend? --> Verklaring op eer van feitelijk partnerschap.



Bent u mantelzorger of ontvangt u mantelzorg? --> Attest mutualiteit met de gegevens van ontvanger en zorger.

U doorloopt een procedure gezinshereniging? --> Bewijsstuk rond opstarten procedure gezinshereniging, met correcte 

identiteitsgegevens van alle betrokken gezinsleden in het buitenland.

U bent jonger dan 18 jaar en u bent ontvoogd door de jeugdrechter? 

--> Kopie  vonnis jeugdrechter over ontvoogding.

Een attest van de dienst die u begeleidt. In dit attest moet de begin- en einddatum van de begeleiding vermeld staan.

Attest verplichte inburgeraar:

* attest inburgering

* attest vrijstelling

* attest EVC

* inburgeringscontract

* attest aanmelding onthaalbureau

U bent tussen de 17 en 21 jaar oud en u woont begeleid zelfstandig?


