
Verklaring ouders voor het verkrijgen van de gezinskorting 

Volgens artikel 45 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot 

reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse 

Wooncode wordt voor iedere persoon ten laste een korting van 19 euro toegekend. 

 

Voor een persoon die minderjarig is, of waarvoor kinderbijslag of wezentoelage wordt 

uitbetaald, of die door de minister op voorlegging van bewijzen als ten laste wordt 

beschouwd, en waarvan de ouders niet in dezelfde woning wonen, kan een korting 

worden toegekend aan de ouder bij wie die persoon niet is gedomicilieerd maar wel op 

regelmatige basis verblijft. In dat geval wordt de helft van de korting toegekend. Als de 

ouder bij wie die persoon is gedomicilieerd, ook een sociale huurwoning huurt, wordt aan 

die ouder slechts de helft van de korting toegekend. 

 

De toepassing van deze korting is enkel mogelijk na ondertekening van volgende 

verklaring  door beide ouders. 

Ouder bij wie de personen ten laste op regelmatige basis verblijven 

 

naam en voornaam: __________________________________________________________ 

 

straat en nummer: ___________________________________________________________   

 

postcode en gemeente: _______________________________________________________ 

 

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

 

Volgende personen ten laste verblijven op regelmatige basis bij mij : 

1 ____________________________________________ (voornaam, naam, geboortedatum) 

2 ____________________________________________ (voornaam, naam, geboortedatum) 

3 ____________________________________________ (voornaam, naam, geboortedatum) 

4 ____________________________________________ (voornaam, naam, geboortedatum) 

5 ____________________________________________ (voornaam, naam, geboortedatum) 

6 ____________________________________________ (voornaam, naam, geboortedatum) 

 

 

 

 

Handtekening     Datum:        /       /   



Ouder bij wie de personen ten laste zijn gedomicilieerd 

 

naam en voornaam:  ________________________________________________________ 

 

straat en nummer: __________________________________________________________         

 

postcode en gemeente: ______________________________________________________ 

 

rijksregisternummer (zie identiteitskaart): ___.___.____-____.___ (voor controle 4°) 

 

Ik verklaar op eer dat 

1° volgende personen ten laste bij mij gedomicilieerd zijn : 

1 ____________________________________________ (voornaam, naam, geboortedatum) 

2 ____________________________________________ (voornaam, naam, geboortedatum) 

3 ____________________________________________ (voornaam, naam, geboortedatum) 

4 ____________________________________________ (voornaam, naam, geboortedatum) 

5 ____________________________________________ (voornaam, naam, geboortedatum) 

6 ____________________________________________ (voornaam, naam, geboortedatum) 

2° ik momenteel geen sociale woning huur; 

(indien dit wel het geval is, gelieve de verhuurder te vermelden)  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3°als ik zelf huurder ben of wordt van een sociale woning, ik een kopie van deze 

verklaring zal bezorgen aan de sociale bouwmaatschappij; 

4° ik, als ik zelf geen sociale huurwoning huur, aan de verhuurder van de sociale 

huurwoning die de andere ouder huurt, de toestemming verleen om dit te controleren. 

 

 

 

 

Handtekening     Datum:        /       /   

  


