Naam en adres van de afzender (administratie
huisvesting, sociale huisvestingsorganisatie) :

CONTROLE EIGENDOMSVOORWAARDE

CVBA SO MAASLANDS HUIS
LANGSTRAAT 31
3630 MAASMECHELEN

VERKLARING OP EREWOORD,
met het oog op het verkrijgen van een
tegemoetkoming in de sociale huisvestingssector

Contactpersoon :
Dossier :

Belangrijke opmerking bestemd voor de dienst die het formulier uitreikt !
Dit formulier en de eraan gekoppelde werkwijze mag uitsluitend worden gebruikt in de sociale
huisvestingssector op voorwaarde dat het voordeel waarvan de toepassing wordt gevraagd,
tevens afhankelijk wordt gesteld van het inkomen van de aanvrager, zijn partner of zijn
gezinsleden.
Deze verklaring op erewoord dient om na te gaan of aan de opgelegde eigendomsvoorwaarde is
voldaan. De afgelegde verklaring zal worden gecontroleerd bij de bevoegde overheidsdienst.
Het is belangrijk dat dit formulier correct wordt ingevuld – handtekening niet vergeten !
In te vullen door de dienst die het formulier uitreikt :
 wettelijke of reglementaire bepaling die aan de grondslag ligt van de aanvraag:
Besluit Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel dd. 12/10/2007
(B.S. 07/12/2007)
VAK 1 : Inlichtingen met betrekking tot de aanvrager en de andere personen in hoofde
van wie de verklaring op erewoord wordt afgelegd :
AANVRAGER : ……………………………………………………………(naam + voornaam)

geboren op : …………………….. geboorteplaats : ……………..……………..

-

Nationaal nr. :

(zie identiteitskaart of siskaart)

ECHTGENOOT OF PARTNER (wettelijk of feitelijk samenwonend) met :

………………………………………………………………(naam + voornaam)
geboren op : ……………………. geboorteplaats : ……………………….…….

-

Nationaal nr. :

(zie identiteitskaart of siskaart)

SAMENSTELLING VAN HET GEZIN op het ogenblik van de ondertekening :
NAAM

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

VOORNAAM

Geboortedatum

Nationaal nr.

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

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

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

Woonplaats : (straat, nr. – busnr.)………………………………………………………………
(postcode) ……… (gemeente)……….……………………..………………….
Formulier B

Dienst : CVBA MAASLANDS HUIS ……………… Dossier nr. : ……………………….
Identiteit van de aanvrager : ………………………………………………………………….
VAK 2:

PERSOONLIJKE VERKLARING OP EREWOORD

De aanvrager, zijn echtgenoot of de persoon met wie hij (zij) wettelijk of feitelijk samenwoont
(zie VAK 1), verklaren op erewoord :
A. dat hij (zij) en de leden van het gezin zoals hiervoor opgegeven, op datum van de
ondertekening van deze verklaring, geen andere onroerende goederen (1) voor de
geheelheid bezitten dan deze hierna vermeld : (2)
GOED 1

GOED 2

Gemeente - land : ……………………………………

…………………………………..

Straat, nr. of plaatsnaam : …………………………....

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

Kadastrale aanduiding : ……………………………...
Aard van het goed : ………………………………….
Aard van het recht (3): ………………………………

_________________________________________________________________________________________

B. in de loop van de …………... (4) voorgaande jaren overgegaan zijn tot de vervreemding
(verkoop, verdeling, schenking, kosteloze afstand …) van de volgende onroerende
goederen of rechten : (5)
Datum vervreemding:

ligging en aard van het goed:

NIET VAN TOEPASSING
……………………..
………………………………
……………………..
………………………………
Verplichte handtekening(en)

bekomen prijs
of geschatte waarde:
………….………………..
……………………………

Datum

Handtekening aanvrager,

Handtekening echtgenoot of samenwoner,

………..

…………………………

……………………………………………

woning, appartement, gebouw, perceel grond …;
indien men geen onroerende goederen of rechten bezit : “NIHIL” vermelden;
volle eigendom, vruchtgebruik, blote eigendom, gebruik of bewoning, erfpacht, opstal;
De uitreikende dienst vult hier vooraf het aantal jaren in dat, op basis van de geldende
reglementering, in aanmerking moet worden genomen. Indien het verleden geen rol speelt, dient te
worden vermeld: “NIET VAN TOEPASSING”.
(5) Indien tijdens deze periode geen onroerende goederen of rechten werden vervreemd: “NIHIL”
vermelden.
(1)
(2)
(3)
(4)

Het ingevulde formulier dient te worden bezorgd aan de dienst die het heeft uitgereikt
(zie kader linksboven op de voorzijde van dit blad).
Formulier B

