
 

 

 

 

VERKLARING OP EREWOORD EIGENDOMSVOORWAARDE 

 

SVK Woonsleutel vzw onderzoekt of u een woning of bouwgrond heeft en welke rechten (volle 
eigendom, vruchtgebruik, …) u hierop heeft. Dit geldt voor u en uw echtgenoot, de persoon met wie 
u wettelijk samenwoont of uw feitelijke partner.  
 
 
Indien van toepassing – soort eigendom:   
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Voldoet u aan al de volgende voorwaarden? 

U en uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner: 

− hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland volledig of gedeeltelijk in volle 
eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal  

− hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u of uw echtgenoot, persoon 
met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf 

− hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u, uw echtgenoot, persoon 
met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal 
gaf 

− zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin u, uw 
echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of feitelijke partner een zakelijk recht (volle 
eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.  
 
 

Kruis aan: ☐ JA, geen eigendom 

☐ NEE, wel eigendom  
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Indien u niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, voldoet u dan aan één van de 

volgende uitzonderingen? 

Kruis aan indien van toepassing:   

 U heeft uw woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in volle 

eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal: uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met 

wie u wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon 

zal de sociale woning ook niet mee bewonen. 

 U gaf uw woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in 

vruchtgebruik, erfpacht of opstal: uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie u wettelijk 

samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon zal de sociale 

woning ook niet mee bewonen. 

 Via schenking of erfenis kreeg u of uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of 

feitelijke partner de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht 

of opstal. 

 Via schenking of erfenis kreeg u of uw echtgenoot, persoon met wie u wettelijk samenwoont of 

feitelijke partner een aandeel van de woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht op 

opstal is gegeven. 

 Andere (onbewoonbaar of ongeschikt, niet aangepast aan de fysieke handicap, faillissement,  

huwelijk onherstelbaar ontwricht, …). Toon aan met een officieel attest. (artikel 3, §4 Kaderbesluit Sociale Huur) 

Namelijk: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nee 

 

Datum: ……………………………………….. 

Handtekening(en): 

 

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

 

 

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

(Naam + handtekening)     (Naam + handtekening van ev. echtgenoot, 

                                                                                                     persoon met wie u wettelijk samenwoont of 

                                                                                                     uw feitelijke partner, enkel noodzakelijk 

                                                                                                     indien hij/zij mee de sociale woning zal 

                                                                                                     betrekken) 

 
 

Om uw inschrijving te controleren, vraagt SVK Woonsleutel vzw persoonlijke en andere informatie bij 
de bevoegde diensten. We gebruiken deze informatie om uw klantendossier volledig te maken.  

Meer informatie vindt u op https://www.svkwoonsleutel.be/Startpagina/Privacy. 


