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GMH   Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 
 
 
INSCHRIJVINGSNUMMER:                              
 
DATUM: ………………………………………….. 

MUTATIE:   
  
VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID 

  
 
1. Gezinssituatie 
         
Aanvrager (minimum 18 jaar oud)(= referentiehuurder-toekomstige referentiehuurder)   

Naam: …………………………………………………………………………………………..……. 

Voornaam: …………………………………………  

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

Burgerlijke staat:……………………..……… 

Telefoonnummer:………………………………… GSM: ……………………… 

Email: ……………………………………………………………………………... 

Straat:……………………………………………………………………… Nr.:………………… 

Postcode:…………      Gemeente: ……………………….…………… 

Rijksregisternummer: ……………………………… 
 
(toekomstige) Partner  

Naam: ……………………………………………… Voornaam: ……………………………………… 

Relatie/burgerlijk staat :…………………………… 

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

Rijksregisternummer: ……………………………… 
 
Kinderen die deel (zullen) uitmaken van het gezin 
 

Naam en voornaam 
 

Rijksregistern
r 

M / V Identiteit 
andere ouder 

Ten Laste 
Ja/Nee 

Co-
ouderschap/be

zoekrecht 
(verklaring op 

eer te 
ondertekenen)  

Kind met 
een 

handicap 

    Ja / Nee Ja/Nee Ja/Nee 

    Ja / Nee Ja/Nee Ja/Nee 

    Ja / Nee Ja/Nee Ja/Nee 

    Ja / Nee Ja/Nee Ja/Nee 

    Ja / Nee Ja/Nee Ja/Nee 

    Ja / Nee Ja/Nee Ja/Nee 
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Andere personen die deel (zullen) uitmaken van het gezin 
 
 

 
 
Personen die zullen deel uitmaken van het gezin na een beoogde gezinshereniging 
 

 
 
2. Algemene inschrijvingsvoorwaarden: 
 

1. Bent u ingeschreven in het bevolkings-/vreemdelingenregister  Ja / Nee 
Bent u ingeschreven in het wachtregister (uitsluiting)  Indien u 
ingeschreven bent in het wachtregister kan u zich niet inschrijven 
in het inschrijvingsregister      Ja / Nee 

 
2. De volgende voorwaarden inzake onroerend bezit in binnen- en buitenland zijn van toepassing:  

 
• De kandidaat-huurder mag geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of 
gedeeltelijk in volle eigendom, hebben;  
• De kandidaat-huurder mag geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of 
vruchtgebruik op een woning of perceel, bestemd voor woningbouw, hebben;  
• De kandidaat-huurder mag geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat volledig 
of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is gegeven, hebben;  
• De kandidaat-huurder mag geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat hij 
volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik heeft gegeven, hebben;  
• De kandidaat-huurder mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een 
vennootschap zijn waarin hij zakelijke rechten als hierboven vermeld heeft ingebracht. 
 
Voldoet u hier aan       Ja/Nee 
Gelieve ook de bijgevoegde verklaring op eer te ondertekenen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam en voornaam Rijksregisternr. M / V Ten laste Verwant-
schap 

Persoon 
met een 
handicap

   Ja / Nee  Ja / Nee 

   Ja / Nee  Ja / Nee 

   Ja / Nee  Ja / Nee 

Naam en voornaam Rijksregisternr. Plaats M / V Ten laste Verwant-
schap 

Persoon 
met een 
handicap

    Ja / Nee  Ja / Nee 

    Ja / Nee  Ja / Nee 

    Ja / Nee  Ja / Nee 
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3. Aanduiding van eventuele prioriteiten:  
 

1. Kan de aanvrager of een lid van uw gezin zich beroepen op een invaliditeit ?  
(attesten bijvoegen)        Ja / Nee  

 
2. Bent u reeds huurder van een woning van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting en 

voldoet uw woning niet aan de rationele bezetting en u wenst te verhuizen naar een meer 
aangepaste woning   Ja / Nee 

 
3. Bent u reeds huurder bij een andere sociale verhuurder ?  Ja / Nee 

Naam SHM:………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Keuzemogelijkheden huurder (niet verplicht in te vullen) :  
 

1. Gewenste maximale huurprijs : ……………… (slechts facultatief in te vullen) 
(Alvorens dit in te vullen laat u door ons grondig informeren over de wijze van 
huurprijsberekening en de maximale prijs (= marktwaarde). De feitelijke huurprijs wordt berekend 
vanaf de marktwaarde maar aangepast aan uw inkomen en gezinssituatie.) 
 

2. Gewenst maximale bedrag van de maandelijkse huurlasten : ………… 
 

3. De kandidaat wenst dat zijn dossier wordt doorgestuurd naar volgende sociale verhuurders: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Keuze projecten : (kruis in volgende tabel uw interesse aan) 
 

Opgelet:  - Bij de toewijzing van de woongelegenheden wordt er rekening gehouden met de rationele 
bezetting en het intern huurreglement. (ter inzage maandagvoormiddag tussen 9:00u en 12:00u 
op de burelen van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting) 

 
-  Pas bij uitputting kandidaten die voldoen aan de rationele bezetting wordt toegewezen aan wie        
de rationele bezetting het meest benadert. 
 
 -  Bij geplande gezinshereniging moet jij inschrijven voor een woning die voldoet aan de rationele 
bezetting conform de gezinssamenstelling na de gezinshereniging. 
 
- Er wordt voorrang verleend aan de kandidaat-huurder die van de laatste zes jaar ten minste 3 
jaar inwoner is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is. 
Bijkomend word er voorrang verleend aan :  
de kandidaat-huurder die ooit 15 jaar in Beveren heeft gewoond ; 
de kandidaat-huurder die ooit 15 jaar in Kruibeke heeft gewoond ; 
de kandidaat-huurder die ooit  10 jaar in Temse heeft gewoond. 
 
- Personen met een handicap (bv. rolstoelgebruiker) kunnen zich aanmelden voor een aange-
paste woning. 
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5. Type woningen 
 
 
AG1: Appartement gelijkvloers 1 slaapkamer AV1: Appartement verdieping 1 slaapkamer H1: Seniorenwoning 
AG2: Appartement gelijkvloers 2 slaapkamer AV2: Appartement verdieping 2 slaapkamer H2-H3-H4-H5: woning met aantal kamers 
AG3: Appartement gelijkvloers 3 slaapkamer AV3: Appartement verdieping 3 slaapkamer S0: Studio 
AG4: Appartement gelijkvloers 4 slaapkamer AV4: Appartement verdieping 4 slaapkamer 
A1A-A2A: Aangepast appartement, rolstoelgebruiker  LIFT: enkel waar vermeld 
H1A-H2A-H3A: Aangepaste woning, rolstoelgebruiker 
 
Omcirkel uw keuze(s) 

 
 

Ligging  Type 

Bazel ‐ Blokmakerslaan/Kardinaal Cardijnlaan (App)  AG1, AV2 
BAZ‐BLKA‐A 

Bazel ‐ Blokmakerslaan/Mandemakerslaan/Wagenmakerslaan (Won)  H2, H3, H2A 
BAZ‐WIJN‐H 

Bazel ‐ Daalstraat (App‐Lift)  AG1, AG2, AV2 
BAZ‐DAAL‐A 

Bazel ‐ Daalstraat (Won)  H2, H3 
BAZ‐DAAL‐H 

Bazel ‐ Imkers/Mandemakers/Wagenmakers/Wijnakkerslaan (Won)  H3, H3A 
BAZ‐IMKER‐H 

Bazel ‐ Kruibekestraat (App‐Lift)  AG1, AV1 
BAZ‐KRUI‐A 

Bazel ‐ Kruibekestraat (Won)  H2, H3 
BAZ‐KRUI‐H 

Belsele ‐ Molenwijk (Won)  H1, H3, H5 
BEL‐MOLW‐H 

Beveren ‐ Anemonenstraat (Won)  H1, H3 
BEV‐ANEM‐H 

Beveren ‐ Anjelieren‐/Violierenstraat (App)  AG1, AV3 
BEV‐ANVI‐A 

Beveren ‐ Bijlstraat (App‐Lift)  AV2, AV3, A2A 
BEV‐BIJL‐A 

Beveren ‐ Bremstraat/Seringenstraat (Won)  H3 
BEV‐BRSE‐H 

Beveren ‐ Ciamberlanidreef (App‐Lift)  AV1, AV2, A2A 
BEV‐CIAM‐A 

Beveren ‐ Diederik Van Beverenlaan (App‐Lift)  AG2, AV2 
BEV‐DIED‐A 

Beveren ‐ Donkerstraat (App)  AG1, AV3, AV4 
BEV‐DNKR‐A 

Beveren ‐ Donkvijverstraat (App)  AG1, AV1, AV2, AV3, AV4, A1A 
BEV‐DNVR‐A 

Beveren ‐ Floralaan 2/4 (App‐Lift)  AG2, AV1, AV2 
BEV‐FL16‐A 

Beveren ‐ Floralaan 2/4 (Stu)  S0 
BEV‐FL16‐S 

Beveren ‐ Floralaan 6/8/10/12 (App‐Lift)  AG2, AV2, AV3 
BEV‐FL84‐A 

Beveren ‐ Floralaan/Schuttershofstraat (App)  AG1, AV3 
BEV‐FLSC‐A 
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Ligging  Type 

Beveren ‐ Gaverlanddam (Won)  H3, H4 
BEV‐GAVE‐H 

Beveren ‐ Gaverlandwijk Leli/Iris/Bego/Azal/Egla (App)  AG1, AG2, AG3, AV3 
BEV‐EGLAN‐A 

Beveren ‐ Gentseweg (Won)  H2, H3 
BEV‐GENT‐H 

Beveren ‐ Hof Ter Wellelaan (App‐Lift)  AG1, AG3, AG4, AV3, AV4, A1A 
BEV‐HTW‐A 

Beveren ‐ Jasmijnstraat (Won)  H2, H2A 
BEV‐JASM‐H 

Beveren ‐ Klapperstraat 52 (App)  AV1, AV2, A1A, A2A 
BEV‐KL12‐A 

Beveren ‐ Klapperstraat 74 (App‐Lift)  AG1, AG2, AV1 
BEV‐KL15‐A 

Beveren ‐ Klapperstraat 74 (Stu‐Lift)  S0 
BEV‐KL15‐S 

Beveren ‐ Leliestraat (BejWon)  H1 
BEV‐LELI‐B 

Beveren ‐ Leliestraat (Won)  H2 
BEV‐LELI‐H 

Beveren ‐ Leon Labytstraat (App)  AG1, AV1, AV2 
BEV‐LEON‐A 

Beveren ‐ Maalderij (Won)  H4 
BEV‐MAAL‐H 

Beveren ‐ Molenbergwijk Exim/Mart (App)  AG1, AV1 
BEV‐MOLB‐A 

Beveren ‐ Molenbergwijk St‐Martens, … , Donkvijver (Won)  H2, H3, H5 
BEV‐MOLB‐H 

Beveren ‐ Oude Zandstraat ( App‐Lift)  AV1, AV2 
BEV‐OUDZ‐A 

Beveren ‐ Pastoor Steenssensstraat (App)  AG2, AV1, AV2 
BEV‐PAST‐A 

Beveren ‐ Project Viergemeet (App‐Lift)  AG1, AG2, AV2, A1A, A2A 
BEV‐VIER‐A 

Beveren ‐ Stationsstraat (App‐Lift)  AG1, AV1, AV2 
BEV‐STAT‐A 

Beveren ‐ Vlasbloemstraat (App‐Lift)  AG2, AV1, AV2 
BEV‐VLAS‐A 

Beveren ‐ Vlasbloemstraat (Stu)  S0 
BEV‐VLAS‐S 

Beveren ‐ Vogelzang (Won)  H1, H3, H6 
BEV‐VGLZ‐H 

Haasdonk ‐ Blokmakersstraat/Mandemakersstraat (App)  AG1, AV3 
HAA‐BLMA‐A 

Haasdonk ‐ Keizerstraat (App‐Lift)  AG2, AG3, AV2, AV3 
HAA‐KEIZ‐A 

Haasdonk ‐ Project Ropstraat (App)  AG2, AG3, AV2 
HAA‐ROP‐A 
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Ligging  Type 

Haasdonk ‐ Willem Van Doornijckstraat (App‐Lift)  AG1, AV1, AV2, AV3 
HAA‐WDOO‐A 

Haasdonk Blokmakerstraat (Won)  H3 
HAA‐W1980‐H 

Haasdonk Blokmakerstraat/Mandemakersstraat (Won)  H2, H3 
HAA‐W2000‐H 

Kallo ‐ Melkaderlaan (App)  AG2, AV2, AV3 
KAL‐MELK‐A 

Kallo ‐ Melkaderlaan (Won)  H3, H4 
KAL‐MELK‐H 

Kieldrecht ‐ Kouterstraat/Merodestraat (App‐Lift)  AG2, AV2, AV3, AV4 
KIE‐KOME‐A 

Kieldrecht ‐ Molenstraat (App)  AG1, AV2 
KIE‐MOLE‐A 

Kieldrecht ‐ Singel (Won)  H3 
KIE‐SING‐H 

Kieldrecht ‐ Sportpleinstraat/Tuinwijkstraat (Won)  H3, H4 
KIE‐SPTU‐H 

Kieldrecht ‐ Weverstraat (Won)  H2, H2A 
KIE‐WEVE‐H 

Kruibeke ‐ Arthur Janssensstraat (App)  AG1, AV3 
KRU‐GEEL‐A 

Kruibeke ‐ Bazelstraat (App)  AG2, AG3, AV2 
KRU‐BAZE‐A 

Kruibeke ‐ C. Huysmansstraat/K. Van Hoeylandtstraat (Won)  H2, H3 
KRU‐ZWART‐H 

Kruibeke ‐ Julianus Severinstraat 37‐59 (Won)  H3 
KRU‐GEEL‐H 

Kruibeke ‐ Langestraat/Scheiddam (App‐Lift)  AG1, AG2, AV1, AV2, AV3 
KRU‐LASC‐A 

Kruibeke ‐ Project Cauterhoek (App‐Lift)  AG2, AV2 
KRU‐CAU‐A 

Kruibeke ‐ Schoolstraat/Zegelaan (App)  AG1, AV1, AV2, A1A 
KRU‐SCZE‐A 

Kruibeke ‐ Schoolstraat/Zegelaan (Won)  H2, H3, H4 
KRU‐SCZE‐H 

Kruibeke ‐ Vrijheidslaan (App)  AG1, AV1 
KRU‐VRIJ‐A 

Kruibeke Cauterhoek (Won)  H3 
KRU‐ROOD‐H 

Kruibeke Polderstraat /Even kant (Won)  H3, H4 
KRU‐EVEN‐H 

Kruibeke Polderstraat /Oneven kant (Won)  H3 
KRU‐ONEVEN‐H 

Melsele ‐ Dambrugstraat (App)  AV3 
MEL‐DAMB‐A 

Melsele ‐ Dambrugstraat (Stu)  S0 
MEL‐DAMB‐S 
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Ligging  Type 

Melsele ‐ K. Karelstraat/Marnixstraat/G. Vliesstraat (Won)  H3, H3A 
MEL‐VEST‐H 

Melsele ‐ Kalishoekstraat (Won)  H3 
MEL‐KALI‐H 

Melsele ‐ Project Dijkstraat (App‐Lift)  AG1, AG2, AV1, AV2 
MEL‐DIJK‐A 

Melsele ‐ Project Sabot (App‐Lift)  AG1, AG2, AV1, AV2 
MEL‐SABOT‐A 

Rupelmonde ‐ A. Roelenslaan/A. Roelandtslaan (Won)  H2, H3, H4 
RUP‐W1979‐H 

Rupelmonde ‐ Alois Roelandtslaan (App)  AG1, AV3 
RUP‐ALOI‐A 

Rupelmonde ‐ Broekstraat (App)  AG2, AV2 
RUP‐BROE‐A 

Rupelmonde ‐ F. Van Goeylaan/A. Roelandtslaan (Won)  H1, H3, H4 
RUP‐W2004‐H 

Rupelmonde ‐ Geeraard De Creemerstraat 152 (App‐Lift)  AG2, AV2, AV3 
RUP‐GEE7‐A 

Rupelmonde ‐ Geeraard De Creemerstraat 63 (App)  AG1, AV1, AV2, AV3 
RUP‐GEE9‐A 

Rupelmonde ‐ Hellingstraat (App)  AG1, AG2, AV2, AV3 
RUP‐HELL‐A 

Rupelmonde ‐ Robrecht De Frieslaan (Won)  H2, H3 
RUP‐ROBR‐H 

Rupelmonde ‐ Schaudries (Won)  H2, H3 
RUP‐SCHA‐H 

Rupelmonde ‐ Veldstraat (App)  AG1, AV2, AV3 
RUP‐VELD‐A 

Sint ‐ Niklaas ‐ Pastoor Stepmanlaan (App)  AG1, AV1 
SIN‐STEP‐A 

Sint ‐ Niklaas ‐ Pastoor Stepmanlaan (Won)  H3 
SIN‐STEP‐H 

Steendorp ‐ Eiken‐/Olmen‐/Dennenlaan/Vuurkouterplein (App)  AG2, AV2, AV3 
STE‐VUUR‐A 

Steendorp ‐ Eikenlaan/Dennenlaan (Won)  H3, H4 
STE‐VUUR‐H 

Verrebroek ‐ Berkenboomstraat/Hoeve van Carena (Won)  H3, H4 
VER‐BEHO‐H 

Verrebroek ‐ Pastoor Jasparstraat (BejWon)  H2 
VER‐PAST‐B 

Verrebroek ‐ Pastoor Jasparstraat (Won)  H3 
VER‐PAST‐H 

Vrasene ‐ Cauwenstraat (App‐Lift)  AG1, AG2, AV2, AV3, AV4 
VRA‐CAUW‐A 

Vrasene ‐ Cauwenstraat (Won)  H3, H4 
VRA‐CAUW‐H 

Vrasene ‐ Kortbroekstraat (App‐Lift)  AG1, AG2, AV1, AV2 
VRA‐KORT‐A 
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Ligging  Type 

Vrasene ‐ Kortbroekstraat (Stu‐Lift)  S0 
VRA‐KORT‐S 

Vrasene ‐ Mosselbank (Won)  H2 
VRA‐MOSS‐H 

Vrasene ‐ Rerum Novarumlaan/Sportlaan (Won)  H3, H4 
VRA‐RESP‐H 

Vrasene ‐ Smishoekplein (App‐Lift)  AG2, AV1, AV2, A1A, A2A 
VRA‐SMHO‐A 

Vrasene ‐ Smishoekplein (Won)  H1 
VRA‐SMHO‐H 

Vrasene ‐ Smisstraat (App)  AG1, AG2, AV1, AV2 
VRA‐SMIS‐A 

 
 
Reden aanvraag: …………………………………………………………………………………………………….............. 
 
   ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

 
6. Privacy verklaring 

 
Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. Onder 
persoonsgegevens verstaan we alle gegevens over uzelf en over leden van je gezin. Dit betekent dat de 
gegevens ofwel direct overgaan, ofwel naar u te herleiden zijn. 
We willen ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom 
respecteren wij de hoogste privacynormen, inclusief de geldende nationale wet- en regelgeving en de 
General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt.  
Deze privacyverklaring geldt voor alle gegevens over u waarover wij beschikken. Deze gegevens 
verzamelen wij bij andere overheidsinstellingen, bij u, via invulformulieren (eventueel via onze website) of 
tijdens een gesprek met onze medewerkers.  
 
 
Welke gegevens verzamelen we? 
 
Voor een correcte samenstelling van uw inschrijvings- en/of huurdersdossier verzamelen we volgende 
gegevens over u: 
 
Identificatiegegevens (naam, voornaam) 
Rijksregisternummer 
Rijksregistergegevens 
Adres- en contactgegevens 
Adreshistoriek 
Gezinssamenstelling, waaronder gezondheidsgegevens om na te gaan of u in aanmerking komt voor een 
verhoogde inkomensgrens  
 
Om na te gaan of u aan alle inschrijving- en huurdersverplichtingen voldoet verzamelen we ook volgende 
gegevens: 
Taalkennis 
Financiële gegevens 
Eigendomsgegevens 
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7. Inkomensvoorwaarden: 
 
Het maximum netto gezamenlijk belastbaar inkomen om tot een sociale woning te worden toegelaten, 
bedraagt in 2022 voor: 
 
  Alleenstaande zonder persoon ten laste 25.850,00 Euro 
  Alleenstaande gehandicapte  28.015,00 Euro  
  Gehuwden / samenwonenden / anderen 38.773,00 Euro (verhoogd met 2.167,00 EUR  per persoon ten 
laste) 
 
Het betreft het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. 
 
Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het 
huidig inkomen.  
bij collectieve schuldenregeling, schuldbemiddeling of budgetbegeleiding OCMW dan kan men rekening 
houden met het actueel “besteedbaar” inkomen 
 
Verplichtingen 
De aanvrager heeft tot plicht elke wijziging van adres of samenstelling van het gezin aan de Huisvestings-
maatschappij mee te delen. 
 
De ondergetekende(n) verklaren op hun eer dat de bovenstaande verstrekte gegevens juist zijn.  
 
De kandidaat-huurder verleent door zijn inschrijving de toestemming aan de verhuurder om bij de bevoegde 
overheden en instellingen en bij de lokale besturen de noodzakelijke verklaringen, attesten of gegevens te 
verkrijgen. 
 
Onvolledige aanvragen worden niet ingeschreven. Alle nodige en gevraagde documenten dienen bijgevoegd 
te worden. Uw inschrijving is pas definitief nadat u een ontvangstbewijs heeft gekregen. 
 
 

8. Taalkennis 
 
Je moet ten laatste 1 jaar na het ondertekenen van het huurcontract voldoende Nederlands kennen. We 
zullen dan contoleren of jij en je partner genoeg Nederlands spreken. Spreek je nu nog niet goed 
Nederlands ? We verwijzen je graag door naar het contactpunt van het Agentschap Integratie en 
inburgeringsbeleid in Sint Niklaas 
 
Contactpunt Sint Niklaas 
Grote Peperstraat 4 
9100 Sint Niklaas 
Tel. 02/701.75.00  
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9. Ondertekening 

 
De ondergetekende(n) bevestig(t) (en) hierbij op eer de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende 
samenstelling van het gezin, het bezit van een woning, het inkomen, de handicap van gezinsleden, de 
algemene gegevens die aanleiding kunnen geven tot een prioriteit. 
 
De ondergetekende (n) geeft/geven hierbij zijn/hun akkoord om alle nuttige gegevens op te vragen via de 
Kruispuntbank. 
 
De ondergetekende (n) is/zijn op de hoogte dat al zijn/hun gegevens electronisch worden opgeslagen en 
conform de privacy wetgeving worden beheerd. 
 
  Handtekening 
 
Aanvrager : ……………………………………… 
 
Partner : ……………………………………… 
 
 
De handtekeningen moeten voorafgegaan worden door de geschreven vermelding “Gelezen en 
goedgekeurd” 
 
 
Datum: …………………… 
 

 
 
 


