
CVBA LIERSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING 
Abtsherbergstraat 10 bus 19 
2500 Lier 
Tel. 03/490 30 50 
Info@lmhlier.be 

VERKLARING OP EER: GEEN EIGENDOM 
De LMH onderzoekt of je een eigendom hebt en wat jouw aandeel hierin is (volle of blote (naakte) 
eigendom, vruchtgebruik, erfpacht en/of recht van opstal). Dit geldt voor jou en je partner (gehuwd, 
wettelijk of feitelijk samenwonend). Onder eigendom verstaan we een woning, appartement of 
bouwgrond in binnen- of buitenland.

1. Vul je persoonlijke gegevens in

Je persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens van je 
echtgenoot/partner 

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

Voornaam: 

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

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

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

Voornaam: 

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

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

2. EIGENDOM

2.1 Heb jij of je partner een eigendom in België? 

Kruis aan: ☐  Ja (vul de tabel hieronder in)  ☐ Nee (ga naar 2.2)

EIGENDOM 1 
Kruis aan: jij of je partner bent: 

o Eigenaar – kruis aan:  ☐  volledig (100%) of  ☐  deels (bv. 50%)
o Vruchtgebruiker en/of eigendom in vruchtgebruik gegeven – kruis aan:

☐ volledig (100%) of  ☐  deels (bv. 75%)
o Erfpachtgever en/of erfpachter – kruis aan:    ☐ volledig (100%) of  ☐  deels (bv. 20%)
o Opstalgever en/of opstalhouder – kruis aan:  ☐ volledig (100%) of  ☐  deels (bv. 15%)
o Andere:

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Je kreeg deze eigendom via een erfenis of schenking. ☐ Ja /  ☐  Nee

Je kreeg deze eigendom samen met een (ex-) partner die de sociale 
woning niet mee gaat bewonen. ☐ Ja /  ☐  Nee

Deze eigendom is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. ☐ Ja /  ☐  Nee

Deze eigendom ligt in een zone waar wonen niet mag. ☐ Ja /  ☐  Nee

Je verliest het beheer van deze eigendom t.g.v. een collectieve 
schuldenregeling. ☐ Ja /  ☐  Nee

Je kreeg een blote eigendom en verklaart dat je het vruchtgebruik 
hebt afgestaan. ☐ Ja /  ☐  Nee



 

 
 
2.2 Heb jij of je partner een eigendom in het buitenland?   
 

Kruis aan: ☐  Ja (vul de tabel hieronder in)  ☐  Nee (ga naar 2.3) 
 

 
 

EIGENDOM 2 
Kruis aan: jij of je partner bent: 

o Eigenaar – kruis aan:  ☐  volledig (100%) of  ☐  deels (bv. 50%) 
o Vruchtgebruiker en/of eigendom in vruchtgebruik gegeven– kruis aan: 

 ☐  volledig (100%) of  ☐  deels (bv. 75%) 
o Erfpachtgever en/of erfpachter – kruis aan:    ☐  volledig (100%) of  ☐  deels (bv. 20%) 
o Opstalgever en/of opstalhouder – kruis aan:  ☐  volledig (100%) of  ☐  deels (bv. 15%) 
o Andere:  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Je kreeg deze eigendom via een erfenis of schenking. ☐  Ja /  ☐  Nee 

Je kreeg deze eigendom samen met een (ex-) partner die de sociale 
woning niet mee gaat bewonen. ☐  Ja /  ☐  Nee 

Deze eigendom is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. ☐  Ja /  ☐  Nee 

Deze eigendom ligt in een zone waar wonen niet mag. ☐  Ja /  ☐  Nee 

Je verliest het beheer van deze eigendom t.g.v. een collectieve 
schuldenregeling. ☐  Ja /  ☐  Nee 

Je kreeg een blote eigendom en verklaart dat je het vruchtgebruik  
hebt afgestaan. ☐  Ja /  ☐  Nee 

EIGENDOM 1  
Kruis aan: jij of je partner bent: 

o Eigenaar – kruis aan:  ☐  volledig (100%) of  ☐  deels (bv. 50%) 
o Vruchtgebruiker en/of eigendom in vruchtgebruik gegeven– kruis aan: 

 ☐  volledig (100%) of  ☐  deels (bv. 75%) 
o Erfpachtgever en/of erfpachter – kruis aan:    ☐  volledig (100%) of  ☐  deels (bv. 20%) 
o Opstalgever en/of opstalhouder – kruis aan:  ☐  volledig (100%) of  ☐  deels (bv. 15%) 
o Andere: 

……………………………………………………………………………………………………………………                    

Je kreeg deze eigendom via een erfenis of schenking. ☐  Ja /  ☐  Nee 

Je kreeg deze eigendom samen met een (ex-) partner die de sociale 
woning niet mee gaat bewonen. ☐  Ja /  ☐  Nee 

Deze eigendom is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. ☐  Ja /  ☐  Nee 

Deze eigendom ligt in een zone waar wonen niet mag. ☐  Ja /  ☐  Nee 

Je verliest het beheer van deze eigendom t.g.v. een collectieve 
schuldenregeling. ☐  Ja /  ☐  Nee 

Je kreeg een blote eigendom en verklaart dat je het vruchtgebruik  
hebt afgestaan. ☐  Ja /  ☐  Nee 



2.3 Eigendom in een vennootschap 

Ben jij of je partner zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap? 
Zo ja, heb jij of je partner in deze vennootschap een eigendom ingebracht?  

Kruis aan: ☐  Ja (vul de tabel hieronder in)  ☐ Nee

Om jouw inschrijving te controleren, vraagt de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting 
persoonlijke en andere informatie bij de bevoegde diensten. We gebruiken deze informatie om 
je klantendossier volledig te maken. 
Meer informatie vind je op www.liersehuisvestingsmaatschappij.be 

DATUM:  ………………………………….. 

Handtekening aanvrager Handtekening echtgenoot of partner 

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

EIGENDOM 2 
Kruis aan: jij of je partner bent: 

o Eigenaar – kruis aan:  ☐  volledig (100%) of  ☐  deels (bv. 50%)
o Vruchtgebruiker en/of eigendom in vruchtgebruik gegeven– kruis aan:

☐ volledig (100%) of  ☐  deels (bv. 75%)
o Erfpachtgever en/of erfpachter – kruis aan:    ☐  volledig (100%) of  ☐  deels (bv. 20%)
o Opstalgever en/of opstalhouder – kruis aan:  ☐  volledig (100%) of  ☐  deels (bv. 15%)
o Andere:

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Je kreeg deze eigendom via een erfenis of schenking. ☐ Ja /  ☐  Nee

Je kreeg deze eigendom samen met een (ex-) partner die de sociale 
woning niet mee gaat bewonen. ☐ Ja /  ☐  Nee

Deze eigendom is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. ☐ Ja /  ☐  Nee

Deze eigendom ligt in een zone waar wonen niet mag. ☐ Ja /  ☐  Nee

Je verliest het beheer van deze eigendom t.g.v. een collectieve 
schuldenregeling. ☐ Ja /  ☐  Nee

Je kreeg een blote eigendom en verklaart dat je het vruchtgebruik 
hebt afgestaan. ☐ Ja /  ☐  Nee

Naam vennootschap: ................................................................................................................. 

Ondernemingsnummer: ................................................................................................................. 
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