Cel Huisvesting Gemeente-OCMW

VEREISTE DOCUMENTEN VOOR INSCHRIJVING SOCIALE WONINGEN
2019
Gemeente – OCMW De Panne & Woonmaatschappij Ijzer & Zee
- Geldige identiteitskaart (+ eventueel Pincode!)
- Uittreksel uit bevolkingsregister/attest gezinssamenstelling (geen attest woonst!)
(de medewerkers van gemeente/OCMW De Panne kunnen dit indien gewenst zelf
opvragen en uitprinten)
- Aanslagbiljet 2017, gaat over de inkomsten 2016
 Indien betrokkene wat betreft inkomsten 2016 met het gezamenlijk
belastbaar inkomen boven de inkomensgrenzen 2019 gaat, en hij heeft
op heden minder inkomsten = bewijs van alle inkomsten van de laatste
zes maanden (attest RVA, attest mutualiteit, attest leefloon, loonfiches…)
 Indien de betrokkene geen aanslagbiljet 2017 kan voorleggen, dient indien
van toepassing een verklaring op eer te worden ondertekend van geen
inkomsten in het jaar 2016, 2017, 2018 (reden: vb verblijf in buitenland).
 Gepensioneerden : Pensioenfiches van 2016 met jaarbedrag.
 Voor attest uitkering OCMW, mutualiteit of RVA wordt een attest met
vermelding jaarbedrag in 2016 toegevoegd.
(indien u langskomt met uw ID-kaart en pincode kan de medewerker van
gemeente/OCMW De Panne het vereiste aanslagbiljet zelf opvragen en uitprinten)
- Verklaring op eer geen eigendom:
te ondertekenen op het inschrijvingsformulier van de sociale verhuurder.
- Taalvoorwaarde Nederlands:
indien u geen geldig bewijs van uw kennis Nederlands kan voorleggen neemt de
woonbegeleider een sneltest af. Indien u niet het vereiste niveau A.1 behaalt wordt u
doorverwezen naar het Agentschap Integratie en Inburgering (Na één jaar sociaal huren
moet u het basisniveau A.1 behalen).
- Attest invaliditeit:
uitgereikt door Ministerie van Sociale Zaken (FOD sociale zekerheid, Directie-Generaal
Personen met een Handicap) of het ziekenfonds. Let wel: op het attest moet een beginen einddatum van invaliditeit staan!
- Onbewoonbaar/Ongeschiktheidsverklaring huidige woning
Indien van toepassing.
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Extra voor Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust
- Inkomsten van de voorbije zes maand
Loonfiches, attest uitkering, verklaring geen inkomsten,…
- Huurovereenkomst
- Verklaring installatiepremie
Indien van toepassing
- Onbewoonbaar/Ongeschiktheidsverklaring huidige woning
Indien van toepassing

GELIEVE DE INSCHRIJVINGSFORMULIEREN IN TE VULLEN
ALLE PERSONEN OUDER DAN 18 JAAR DIE IN DE SOCIALE WONING KOMEN WONEN MOETEN HET
INSCHRIJVINGSFORMULIER ONDERTEKENEN
ALLE NODIGE DOCUMENTEN BRENGT U PERSOONLIJK BINNEN BIJ DE CEL HUISVESTING
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