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Verklaring op eer van feitelijk partnerschap1 

Feitelijke partner 

Naam en voornaam: 

Geboortedatum:        /      / 

Geboorteplaats: 

Rijksregisternummer (zie identiteitskaart): ___.___.____-____.___ 

Verklaring 

Ik, _______________________________________, verklaar dat ik de feitelijke partner ben van 

de heer /mevrouw 

_________________________________________________________________.  

 

Handtekening    Datum:        /       /  

 

 

Referentiehuurder 

Naam en voornaam: 

Geboortedatum:        /      / 

Geboorteplaats: 

Rijksregisternummer (zie identiteitskaart): ___.___.____-____.___ 

Verklaring 

Ik, ____________________________________, bevestig dat de heer / mevrouw  

__________________________________________________________ mijn feitelijke partner is. 

 

Handtekening    Datum:        /       /  

1 Wetgeving 

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen (VCW) van 2021 

Art. 6.3 Een persoon kan via een verklaring op erewoord bewijzen dat hij een feitelijke partner is als vermeld in 

artikel 6.1, 1°, c), van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. De verklaring op erewoord wordt geldig na 

validering door de referentiehuurder, die hoogstens één feitelijke partner tegelijkertijd kan erkennen. 

 
 



 

Waarom is dit document zo belangrijk voor jou en je partner? 

Komt een persoon bij jou inwonen? Dan is het van groot belang dat de huisvestingsmaatschappij weet of 

deze persoon al dan niet jouw feitelijke partner is. Alleen een feitelijke partner kan namelijk ook ‘huurder’ 

worden. Ander inwoners blijven ‘bijwoner’. 

Niet iedereen die in de sociale woning verblijft, is huurder van de woning. We onderscheiden twee 

categorieën: huurders en bijwoners 

Wie is huurder?  

✓ jij (= referentiehuurder)  

✓ de persoon waarmee je huwt of wettelijk samenwoont  

✓ je feitelijke partner, 1 jaar na bijwoonst 

 

Wie is bijwoner?  

✓ Alle andere personen die bij jou inwonen (bv. je kinderen, je broer, een vriend) 

Huurders en bijwoners hebben verschillende rechten en plichten: een huurder heeft bijvoorbeeld meer 

woonzekerheid, hij moet daarom voldoen aan de 4 toelatingsvoorwaarden. Een bijwoner heeft minder 

woonzekerheid. Hij moet niet voldoen aan de 4 toelatingsvoorwaarden. 

Meer informatie over de rechten en plichten van de sociale huurder en bijwoner vind je op onze website 

www.gmhbeveren.be (ik huur – administratie – huurder of bijwoner) of in de Vlaamse Codex Wonen,       

art. 6.1. 

 

 

Voorbeelden uit de praktijk 

Voorbeeld 1 

Nancy is alleenstaand en huurt een sociale woning. Nancy begint een nieuwe relatie met Wim. Wim trekt in 

bij Nancy, ze wonen nu feitelijk samen. Mag Wim in de woning blijven wonen als Nancy overlijdt of de 

sociale woning verlaat?  

Situatie 1: Wim staat geregistreerd als feitelijke partner van Nancy en woont meer dan een jaar bij haar in. 

Wim is dus ‘huurder’ en mag in de woning blijven als Nancy vertrekt of overlijdt. 

Situatie 2: Wim staat niet geregistreerd als feitelijke partner van Nancy of Wim woont nog geen jaar bij 

Nancy. Wim behoort is een ‘bijwoner’ en moet de woning verlaten als Nancy vertrekt of overlijdt. 

Voorbeeld 2 

Hendrik woont alleen in een sociale woning en wil graag huwen met Veerle. Bij de controle van de 4 

toelatingsvoorwaarden blijkt dat het inkomen van Hendrik en Veerle samen boven de toegelaten 

inkomensgrens valt. Veerle kan niet worden toegelaten tot de sociale woning.  

Voorbeeld 3 

Nathalie huurt samen met een vriendin Els een sociale woning. Ze hebben geen relatie. Nathalie is de 

referentiehuurder, Els staat geregistreerd als bijwoner. Els moet als bijwoner niet voldoen aan de 

toelatingsvoorwaarden en mag dus bv. een eigendom bezitten. Als Nathalie verhuist, moet Els ook woning 

verlaten. 

 

http://www.gmhbeveren.be/

