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AANVRAAG VOOR BIJWONEN 

OPGELET EEN AANVRAAG TOT BIJWONEN KAN ALLEEN MAAR GOEDGEKEURD WORDEN 

ALS DE WONING DOOR DE BIJWOONST NIET ONAANGEPAST ZOU WORDEN (te klein, …) 

 

Gegevens referentiehuurder  

Naam:  ............................................................................................................................  

Adres:  ............................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................................ 

 

Hierbij wens ik aanvraag te doen voor het bijwonen van: 

Naam Rijksregisternummer Relatie* 

Wettelijke partner, 

feitelijke partner zoon, 

dochter, broer, 

moeder, …  

 
_ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ 

 

 
_ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ 

 

 
_ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ 

 

 
_ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ 

 

 
_ _ - _ _ - _ _ - _ _ _ - _ _ 

 

(Bij co-ouderschap of bezoekrecht, hebben we een kopie van de bezoekregeling nodig!) 

 

Deze persoon / personen komt bij mij wonen 

Van…………………………………………tot………………………………………………………… 

 

Waarom komt deze persoon / personen bij mij wonen? (bv relatie, herstel na operatie, …) 

 

 

 

 

 

Datum Handtekening 
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TOELICHTING TERMEN* 

Wettelijke partner (wij zijn gehuwd of wonen wettelijk samen). 

Cnuz controleert of jullie samen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Als dit in orde is, wordt je partner 

van rechtswege huurder. Voldoen jullie niet, dan mag je partner niet komen inwonen. 

Feitelijke partner (elke huurder kan max. 1 persoon als feitelijke partner erkennen). 

Cnuz controleert na 1 jaar samenwonen of jullie samen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Als dit in 

orde is, wordt je partner van rechtswege huurder. Voldoen jullie niet, dan moet je partner de woning 

verlaten. 

Bijwoner: elke persoon die bij je woont en die niet jouw wettelijke of feitelijke partner is 

Tijdelijk bijwonen: de personen wonen voor een periode van maximum 3 maanden in 

Duurzaam bijwonen: de personen wonen langer dan 3 maanden in. 

 

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN HUURDER EN BIJWONER? 

HUURDERS   BIJWONERS   

Hebben persoonlijk WOONRECHT   Hebben GEEN persoonlijk WOONRECHT   

Moeten voldoen aan INSCHRIJVINGS- EN 
TOELATINGSVOORWAARDEN   

Moeten NIET voldoen aan inschrijvings- en 
toelatingsvoorwaarden   

Inkomsten tellen mee voor de inkomensvoorwaarde   Inkomsten tellen NIET mee voor de 
inkomensvoorwaarde   

Inkomsten tellen mee voor de 
HUURPRIJSBEREKENING   

Inkomsten tellen mee voor de 
HUURPRIJSBEREKENING, behalve dat van:  

• Minderjarige bijwoners  

• Meerderjarige kinderen die nog persoon ten laste 
A of B zijn  

• Personen die niet duurzaam bijwonen  

Hun inkomsten tellen mee bij controle voorwaarden 
verlenging huurovereenkomst    
(enkel bij contracten van 9 jaar)   

Hun inkomsten tellen NIET mee bij controle 
voorwaarden verlenging huurovereenkomst (enkel bij 

contracten van 9 jaar)   

Moeten huurovereenkomst of bijvoegsel 
ondertekenen en zijn verantwoordelijk voor de 
personen die bij hen verblijven (art. 1735 BW)   

Moeten huurovereenkomst of bijvoegsel niet 
ondertekenen. De huurdersverplichtingen gelden niet 

voor hen.   

Tellen mee voor het aantal bewoners (bv. bij 
onderbezetting)   

Tellen mee voor het aantal bewoners (bv. bij 
onderbezetting), behalve de personen die de sociale 

woning niet duurzaam bewonen   

Tellen mee voor de RATIONELE BEZETTING   Tellen mee voor de RATIONELE BEZETTING, behalve 
personen die de sociale woning niet duurzaam 

bewonen   

 


