
FORMULIER GEZINSWIJZIGING – NIEUW GEZINSLID 

REFERENTIEHUURDER/HOOFDHUURDER 

NAAM:

VOORNAAM:

E-MAILADRES:

TELEFOONNUMMER:

NIEUW GEZINSLID 

NAAM: 

VOORNAAM:

E-MAILADRES:

TELEFOONNUMMER:

Wat is de verwantschap met de referentiehuurder? (kruis hieronder aan) 
PARTNER? 

FEITELIJKE PARTNER? 

ZOON/DOCHTER? 

VADER/MOEDER? 

BROER/ZUS? 

ANDERE? 
Als het nieuw gezinslid een feitelijke partner is:  
Gelieve het document (verklaring op eer van feitelijk partnerschap), in bijlage in te vullen. 

Volgende vragen gaan over het nieuwe gezinslid: 

Invalide:  JA  (Gelieve attest van invaliditeit +66% bij te voegen)   NEE 

Schuldbemiddeling?:        JA  NEE (indien ‘Ja’, vul hieronder aan) 
Naam (schuldbemiddelaar): 
Voornaam:
Adres:
Telefoonnummer:

 NEE (indien ‘Ja’, vul hieronder aan) Bewindvoering?:        JA  
Naam (bewindvoerder): 
Voornaam:
Adres:
Telefoonnummer:



JA

Wanneer het nieuwe gezinslid uw kind is: (schrappen wat niet past) 

Ten laste (krijgt u kinderbijslag voor dit kind?):        JA  NEE 

Omgangsrecht?            (Gelieve verklaring op eer in bijlage in te vullen)  NEE 

Co-ouderschap?    JA (Gelieve verklaring op eer in bijlage in te vullen)   NEE 

Recht op kinderbijslag bij ex-partner?   JA           NEE 

Ex-partner huurder bij sociale huisvestingmaatschappij?:  JA NEE 

Gelieve hieronder de contactpersoon te noteren in noodgevallen. 
Kinderen (indien er geen kinderen zijn, wie mogen we contacteren?) 

Naam: 

Voornaam: 

Rijksregisternummer:

Adres: 

Tel:  

Volgende documenten en kopies van het nieuwe gezinslid moet u ons zo snel mogelijk 
terug bezorgen: 

- Uittreksel uit het bevolkingsregister met nieuwe gezinssamenstelling
- Kopie identiteitskaart (voor- en achterkant)
- Verklaring op eer eigendom (binnen- en buitenland (zie bijlage))

Ons te bezorgen indien van toepassing:
- Attest Nederlandse taal
- Attest invaliditeit +66%
- Verklaring op eer co-ouderschap, omgangsrecht en/of feitelijk partnerschap

VERKLARING OP EER 
Referentiehuurder: 

Ik,
ondergetekende, verklaar op eer dat bovenvermelde gegevens juist zijn. 

Datum: 
Handtekening: 

Nieuw gezinslid: 

Ik,
ondergetekende, verklaar op eer dat bovenvermelde gegevens juist zijn. 

Handtekening: Datum: 
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