INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR
EEN SOCIALE HUURWONING
Inschrijvingsnummer:

Met dit formulier kun je een sociale huurwoning aanvragen. Vul dit formulier in en teken achteraan.
Kom met dit formulier en de gevraagde documenten naar het kantoor (CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting,
Abtsherbergstraat 10 bus 19, 2500 Lier). Dat kan: van maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12 uur.
Op dinsdagavond enkel op afspraak tussen 17 uur 30 en 19 uur.
Let op! Als je aanvraag niet volledig is, kunnen wij je niet inschrijven als kandidaat-huurder.

1. Vul je persoonlijke gegevens in.
Gezinshoofd

Persoonlijke gegevens van je partner

Naam: ..............................................................................

Naam: ..............................................................................

Voornaam: .......................................................................

Voornaam: .......................................................................

Adres: ..............................................................................

Adres: ..............................................................................

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

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

Postadres: .......................................................................

Postadres: .......................................................................

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

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

Geboortedatum: .........................………………………….

Geboortedatum: .........................………………………….

Geslacht: □ man

Geslacht: □ man

□ vrouw

Burgerlijke staat: □ gehuwd

□ vrouw

Burgerlijke staat: □ gehuwd

□ ongehuwd

□ ongehuwd

□ wettelijk samenwonend

□ wettelijk samenwonend

□ feitelijk samenwonend

□ feitelijk samenwonend

□ gescheiden

□ gescheiden

□ weduwe/weduwnaar

□ weduwe/weduwnaar

Beroep: ………………………………………………………

Beroep: ………………………………………………………

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

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

Ben je andersvalide?
□ Ja
□ Nee

Ben je andersvalide?
□ Ja
□ Nee

(Indien ja: voeg het attest toe van de FOD Sociale Zekerheid)

(Indien ja: voeg het attest toe van de FOD Sociale Zekerheid)

Ben je rolstoelgebruiker?
□ Ja
□ Nee
Gebruik je een rollator?
□ Ja
□ Nee

Ben je rolstoelgebruiker?
□ Ja
□ Nee
Gebruik je een rollator?
□ Ja
□ Nee

Telefoonnummer: .....................…………………………...

Telefoonnummer: .....................……………………………

E-mail: .......................………………………………………

E-mail: .......................……………………………………….

Heb je graag dat de LMH je inschrijvingsformulier ook doorstuurt naar andere SHM’s en SVK’s in de streek?
□ Ja
□ Nee
Zo ja, naar: ………………………………………………………………………………………………………………………..
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2. Heb je kinderen die met jou in de woning gaan wonen? (Kruis aan)
£ Nee (ga naar vraag 3)

£ Ja (vul de tabel hieronder in)
Naam en voornaam

Rijksregisternummer

m/v

Ten laste

Invaliditeit

Co-ouderschap
of bezoekrecht

1.

______- ___-__

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

2.

______- ___-__

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

3.

______- ___-__

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

4.

______- ___-__

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

5.

______- ___-__

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

6.

______- ___-__

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

Ten laste

Invaliditeit

Co-ouderschap
of bezoekrecht

3. Zijn er andere personen die mee in de woning gaan wonen? (Kruis aan)
£ Nee (ga naar vraag 4)

£ Ja (vul de tabel hieronder in)
Naam en voornaam

Rijksregisternummer

m/v

1.

______- ___-__

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

2.

______- ___-__

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

4. Heb je nog familie in het buitenland en plan je een gezinshereniging? (Kruis aan)
£ Nee (ga naar vraag 5)

£ Ja (vul de tabel hieronder in)

Komt deze persoon
ooit naar België om
bij u te wonen?

Persoon met
handicap?

1.

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

2.

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

3.

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

4.

☐ JA / ☐ NEE

☐ JA / ☐ NEE

Naam en voornaam

Familieband
(kind, ouder,
broer …)

Geboortedatum

m/v

5. Begeleiding of contactpersoon
Heb je een bewindvoerder, huisarts, vertrouwenspersoon, thuiszorg, OCMW, straathoekwerker of andere
hulpverlener?
£ Ja (vul de tabel hieronder in)
Naam

£ Nee (ga naar vraag 6)
Dienst

Telefoonnummer

E-mailadres

6. Je huidige woonsituatie:
Je wenst een sociale woning omwille van één van deze redenen:
¨ Onbewoonbaarverklaring van de huidige woning (art 135, NG)
¨ Ongeschiktheidsverklaring (art. 15 of 16bisVWC)
Let op: De burgemeester of de minister moet de woning effectief ongeschikt of onbewoonbaar verklaren. Een
technisch verslag waarin een woningcontroleur de ongeschikt-of onbewoonbaarheid vaststelde, is niet voldoende.
Heb je huisdieren?
¨ Zo ja, welke: ……………………………………………………………………………………………………………
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7. Waar wil je wonen? Zet kruisjes in de vakjes waarvoor jij je mag inschrijven.
Let op:
- Duid voldoende mogelijkheden aan. Als je keuze te beperkt is, wordt je kans op een sociale woning te klein en
kan de LMH je keuze weigeren of zelf aanvullen.
- Zorg ervoor dat je keuze van aantal slaapkamers overeenstemt met je gezinssamenstelling. Duid niet meer
slaapkamers aan dan nodig voor het aantal personen in je gezin.
Voorbeeld: 2/4 wil zeggen: een woning met 2 slaapkamers, die groot genoeg is om er met 4 personen te
wonen; groot genoeg dus, voor een koppel met 2 kinderen.
Meer informatie hierover vind je op onze website www.liersehuisvestingsmaatschappij.be onder de rubriek ‘Ik wil
huren’. Je kunt Dorien Van Gelder van de dienst kandidaten contacteren voor meer informatie:
(kandidaten@lmhlier.be of 03/490.30.50).

LIER
Leuvense Poort (80)
Aantal slaapkamers/aantal personen

0/1 1/1 1/2 2/2 2/3 2/4 3/4 3/5 4/5 3/6 4/6 4/7 5/7

O

Huizen
Appartementen

O

O

Bogaertsvelden (81)
Aantal slaapkamers/aantal personen
Huizen
Appartementen

0/1 1/1 1/2 2/2 2/3 2/4 3/4 3/5 4/5 3/6 4/6 4/7 5/7
O
O
O O
O
O
O
O
O
O O

Koningshooikt (82)
Aantal slaapkamers/aantal personen
Huizen
Appartementen

0/1 1/1 1/2 2/2 2/3 2/4 3/4 3/5 4/5 3/6 4/6 4/7 5/7
O
O
O

Australië (83)
Aantal slaapkamers/aantal personen
Huizen
Appartementen

0/1 1/1 1/2 2/2 2/3 2/4 3/4 3/5 4/5 3/6 4/6 4/7 5/7
O
O O
O
O
O
O
O
O O

Herderin (84)
Aantal slaapkamers/aantal personen
Huizen

0/1 1/1 1/2 2/2 2/3 2/4 3/4 3/5 4/5 3/6 4/6 4/7 5/7
O
O
O
O
O

Appartementen

Mechelpoort buiten de ring (85)
Aantal slaapkamers/aantal personen
Huizen
Appartementen

0/1 1/1 1/2 2/2 2/3 2/4 3/4 3/5 4/5 3/6 4/6 4/7 5/7
O
O
O
O

Mechelpoort binnen de ring (86)
Aantal slaapkamers/aantal personen
Huizen
Appartementen

0/1 1/1 1/2 2/2 2/3 2/4 3/4 3/5 4/5 3/6 4/6 4/7 5/7
O
O O
O
O O
O O

Centrum (90)
Aantal slaapkamers/aantal personen
Huizen
Appartementen

0/1 1/1 1/2 2/2 2/3 2/4 3/4 3/5 4/5 3/6 4/6 4/7 5/7
O
O
O O
O
O O O
O
O O
O
O

RANST
Speltlaan (83)
Aantal slaapkamers/aantal personen
Huizen
Appartementen

0/1 1/1 1/2 2/2 2/3 2/4 3/4 3/5 4/5 3/6 4/6 4/7 5/7
O O
O
O
O
O
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AANGEPAST WOONKEUZEFORMULIER
Dit woonkeuzeformulier moet je invullen als je je voor een aangepaste woning wilt inschrijven.
Maak je keuze:
o

Huis

o

Appartement

o

Beiden

AANGEPAST WONEN
ADL (1)
Aantal slaapkamers/aantal personen

0/1

1/1

1/2

2/3
O

2/4
O

3/5
O

4/5

0/1

1/1

1/2

2/3

2/4

3/5

4/5

2/3
O

2/4

3/5

4/5

2/4

3/5

4/5

2/4

3/5

4/5

Centrum (90)

VZW De Lier
Aantal slaapkamers/aantal personen

O

Centrum (90)

O

Mentale beperking met begeleiding
Aantal slaapkamers/aantal personen

0/1

1/1

Bogaertsvelden (81)

1/2
O

Mentale & fysieke beperking met begeleiding: rolstoeltoegankelijk (2)
Aantal slaapkamers/aantal personen

0/1

1/1

Leuvense Poort (80)

1/2
O

2/3
O

Bogaertsvelden (81)

Fysieke beperking zonder begeleiding (2)
Aantal slaapkamers/aantal personen

0/1

1/1

Leuvense Poort (80)

1/2
O

Bogaertsvelden (81)

O

Koningshooikt (82)
Australië (83)

2/3
O
O
O

O

O

Herderin (84)
Centrum (90)

O

O

1/2
O
O
O
O
O
O
O

2/3
O

65 + (3)
Aantal slaapkamers/aantal personen

0/1

Leuvense Poort (80)

1/1
O

Bogaertsvelden (81)
Koningshooikt (82)
Australië (83)
Mechelpoort buiten de Ring (85)
Mechelpoort binnen de Ring (86)

O

Centrum (90)

O

2/4

3/5

4/5

O
O
O
O
O

(1) voor ADL-woningen moet je je ook bij ZEWOPA inschrijven. (Florent Van Cauwenberghstraat 5, 2500 Lier, 03/480.66.21)
(2) Voor deze woningen krijgen rolstoelgebruikers voorrang.
(3) Voor deze woningen krijgen kandidaat-huurders ouder dan 65 jaar via het lokaal toewijzingsreglement voorrang.

8. Extra informatie
-

Wat wil je hoogstens betalen als netto huurprijs per maand (dat is zonder voorschotten of extra kosten)?
○ 350 euro

-

○ 400 euro ○ 450 euro ○ 500 euro

Heb je nood aan een gelijkvloers appartement of een appartement met lift?
o

Ja, ik bezorg LMH een medisch attest waarop vermeld staat dat ik geen trappen kan doen.

o

Neen, maar ik kan hoogstens 1 verdieping trappen lopen. Ik bezorg LMH een medisch attest.

o

Neen, maar ik kan hoogstens 2 verdiepingen trappen lopen. Ik bezorg LMH een medisch attest.

o

Neen
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9. Controle eigendomsvoorwaarde
Zie het bijgevoegde document ‘Verklaring op eer: geen eigendom’.
Vul het document in en onderteken dat.

10. Controle van de voorwaarden bij de toewijzing van een woning.
Alle kandidaat-huurders van een sociale woning komen op een lijst. Als nieuwe kandidaat kom je onderaan de lijst.
Wie eerst op de lijst staat, kan een sociale woning huren. Zodra jij vooraan op de lijst staat, controleren wij opnieuw of
je aan alle voorwaarden voldoet om een sociale woning te huren.
Als je een woning krijgt, controleert de LMH:
- of je inkomen nog altijd voldoet aan de inkomensvoorwaarde.
- of je nog voldoet aan de eigendomsvoorwaarde.
- of je voldoende Nederlands spreekt of je attesten van taalbereidheid en inburgering nog in orde zijn.
Word je huurder van een sociale woning? Dan moet je één jaar nadat je huurder bent geworden over een
basistaalvaardigheid Nederlands beschikken. Spreek je geen of onvoldoende Nederlands? Je kan lessen volgen.
Maak een afspraak bij:
Huis van het Nederlands, Vestiging Lier
Paradeplein 2, 2500 Lier
0485/20.89.45
lier@integratie-inburgering.be www.hvnprovant.be

11. Regels voor toewijzing
De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van inschrijven. Als je inschrijft, kom je op de laatste plaats terecht.
De kandidaten die vóór jou staan, krijgen voor jou een woning.
Soms moeten wij voorrang geven aan kandidaten die na jou inschreven. Hoe komt dat?
Wij passen de voorrangsregels toe. Die zijn bepaald door de Vlaamse Overheid.
Je vindt de voorrangsregels hieronder:
a)

Handicap of senioren:
Voor sommige woningen kunnen alleen 65-plussers of mensen met een handicap inschrijven. Die woningen zijn
comfortabeler gemaakt en aangepast aan mensen met een fysieke beperking of 65-plussers.

b)

Beroepsprocedure:
Wanneer wij beslissen dat een kandidaat-huurder geen toewijzing krijgt, kan hij een beroepsprocedure opstarten
bij ‘Wonen Vlaanderen, Afdeling Toezicht, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel.
Als de toezichthouder besluit dat onze beslissing onterecht was, of wanneer binnen de 30 dagen na ontvangst
van de beoordeling van de toezichthouder geen nieuwe beslissing betekend werd, krijgt die kandidaat-huurder
voorrang bij een volgende toewijzing.

c)

Verplichte verhuizing:
Soms moeten huurders van de LMH verhuizen omdat wij hun woning gaan renoveren of afbreken.

d)

Mutatie:
Het gezin van een huurder van de LMH wordt groter door geboorte, adoptie of pleegzorg van/voor een kind.
Zijn woning is hierdoor te klein. Dan kan hij zich inschrijven voor een woning van de LMH die wel voldoet aan
zijn nieuwe gezinssituatie.

e)

Gezinshereniging:
• Op het moment van de inschrijving wonen de familieleden van de kandidaat-huurder nog in het buitenland.
Het is de bedoeling dat het gezin herenigd wordt. Hij meldt ons dat bij de inschrijving.
• Op het moment van de inschrijving is er geen sprake van gezinsherenging. Later is er wel de intentie om een
gezinshereniging aan te vragen. Dan kan de kandidaat-huurder ons dat melden. Wij passen zijn dossier aan.
• Blijkt dat, bij een toewijzing, de gezinshereniging nog niet plaatsvond, krijgt de kandidaat-huurder die woning
niet.
• De kandidaat-huurder blijft ingeschreven én krijgt voorrang voor een volgende woning, aangepast aan zijn
huidige gezinssituatie.
• Als diezelfde kandidaat-huurder van ons een woning kreeg en later komt zijn gezin bij hem wonen
(gezinshereniging), kan hij zich terug inschrijven voor een grotere woning. Dan is dat een mutatie (zie d)
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f) Ongeschiktheid:
De kandidaat-huurder woont in een woning die in zeer slechte staat is. Hij kan de woning ongeschikt laten
verklaren. Hij deed hiervoor een aanvraag tot onderzoek bij de gemeente.
Volgende situaties kunnen voorrang geven:
• De woning werd onbewoond verklaard volgens artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
• De woning werd ongeschikt verklaard volgens artikel 15 van de Vlaamse WoonCode. De woning heeft
minstens drie gebreken van categorie III onder ‘omhulsel’ of ‘binnenstructuur’. Of de woning heeft minstens
drie gebreken van categorie IV en zestig strafpunten.
• De woning kan slechts één keer aanleiding geven tot voorrang.
• De kandidaat-huurder moet minstens zes maanden de woning bewoond hebben.
• De kandidaat-huurder schreef zich binnen de twee maanden na het besluit in voor een sociale woning. Als hij
al ingeschreven was, moet hij binnen de twee maanden het besluit meedelen aan de LMH.
De voorrang vervalt als het besluit wordt opgeheven, of als de kandidaat-huurder verhuist, tenzij de kandidaathuurder in een noodwoning woont.
De voorrang telt niet als de kandidaat-huurder zelf verantwoordelijk is voor de gebreken.
g) ADL-woningen (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen):
Kandidaat-huurders met een fysieke handicap en die een rolstoel gebruiken kunnen een toewijzing krijgen voor
een ADL-woning. Je moet je dan inschrijven bij ZEWOPA, Florent Van Cauwenberghstraat 1, 2500 Lier.
h) Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is.
i) Gemeente:
De kandidaat-huurder woonde tijdens de laatste zes jaar voor de toewijzing, drie jaar in Lier of Koningshooikt en
schreef zich in voor woningen in Lier en Koningshooikt.
De kandidaat-huurder woonde tijdens de laatste zes jaar voor de toewijzing, drie jaar in Ranst en schreef zich in
voor woningen in Ranst.
j) Lokaal toewijzingsreglement:
Sinds 2014 heeft de stad Lier een lokaal toewijzingsreglement voor bijzondere doelgroepen. Je vindt dit
reglement op onze website: www.liersehuisvestingsmaatschappij.be.
k) Bijkomende voorrangsregels
Uitzonderingen:
Soms kan de LMH afwijken van de toewijzingsregels. Dat kan alleen bij zeer ernstige sociale omstandigheden.
Daarvoor is een sociaal verslag van het OCMW, CAW of andere sociale organisaties nodig. De LMH kan in dat
geval begeleidende maatregelen vragen.

12. Verklaringen bij ondertekening van het inschrijvingsformulier
-

Je verklaart officieel dat je de volledige en juiste informatie van de gezins- en/of familiesamenstelling
doorgeeft aan de LMH.
Je bezorgt veranderingen van adres of gezinssamenstelling, binnen de maand, altijd schriftelijk
aan de LMH.
Door je in te schrijven, mag de LMH persoonlijke en andere informatie opvragen en deze informatie
controleren bij de bevoegde diensten. We gebruiken deze informatie om je klantendossier volledig
te maken.
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Akkoordverklaring voor uitwisseling persoonsgegevens
De persoonsgegevens die we inzamelen, nemen we op in de bestanden van de CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting, Abtsherbergstraat
10 bus 19 te 2500 Lier en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Havenlaan 88 bus 94 te 1000 Brussel. We verwerken deze gegevens
uitsluitend om de efficiënte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete
huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden door de huurders
worden nageleefd.
Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de kandidaat-sociale huurders ook uitgewisseld worden
met enerzijds de Huizen van het Nederlands voor de opvolging van de taalbereidheidsvoorwaarde en met de Onthaalbureaus voor de opvolging van
de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde.
Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het
IVA Inspectie RWO in het kader van de naleving van de wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring.
Overeenkomstig de beraadslaging VTC 37/2011 van 14 december 2011 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer (http://vtc.corve.be/machtigingen.php) kunnen de gegevens van de (kandidaat-)sociale huurders ook uitgewisseld worden met het
IVA Wonen Vlaanderen in het kader van de huurpremie.
Mits je jouw identiteit aantoont en op jouw schriftelijk verzoek heb je overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. Je beschikt ook over de
mogelijkheid om het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel http://www.privacycommission.be/nl/openbaar-register).

DATUM:

Handtekening aanvrager

Handtekening echtgenoot of partner

Voor gelezen en goedgekeurd

Voor gelezen en goedgekeurd

13. Waar en wanneer kun je je inschrijven?
Je kunt langskomen op ons kantoor.
Adres: Abtsherbergstraat 10 bus 19 2500 Lier
Telefoonnummer: 03/490 30 50
E-mail: kandidaten@lmhlier.be
Telefonisch maandag
dinsdag
woensdag
bereikbaar
9-12 uur
X
X
X
14-16 uur
X
X
X
Avondopening: Dinsdagavond tussen 17u30 en 18u45
Openingsuren maandag
dinsdag
woensdag
loket
10-12 uur
X
X
X
Avondopening: Dinsdagavond enkel op afspraak tussen 17u30 en 19u

donderdag

vrijdag

X
X

X

donderdag

vrijdag

X

Of, digitaal via onze website: www.liershuisvestingsmaatschappij.be
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