
 

 

 
Welke documenten breng ik mee? 
 
1. HUIDIG NETTO BESTEEDBAAR INKOMEN VAN DE LAATSTE 6 MAANDEN 
 
Wat brengt u mee om dit aan te tonen? (enkel indien van toepassing) 
 

 Loonfiches van uw werkgever of interimkantoor (vragen aan uw werkgever of 
interimkantoor) 

 Attest van de uitbetalingsinstelling (vb: OCMW, mutualiteit…) 
 Bewijs dat u alimentatiegeld ontvangt of bewijs dat u alimentatie betaalt 
 Bewijs van uw vakantiegeld en/of eindejaarspremie 
 Uittreksel van uw pensioen 
 Bewijs van schorsing werklozensteun 
 Indien u 66% invalide bent, moet u een attest kunnen voorleggen 
 Een bewijs dat u uw openstaande schulden op maandbasis afbetaalt en een attest dat 

 bewijst dat u budgetbegeleiding of collectieve schuldbemiddeling aangevraagd hebt 
 Belastingbrief met netto belastbaar inkomen van 2015-2016 & 2016-2017 

(Een kopij kan aangevraagd worden in de G. Vincke Dujardinstraat 4, 8000 Brugge of in  
het belastingkantoor van uw gemeente) 
 
2. DE REDEN WAAROM U EEN WONING ZOEKT 
 
Wat brengt u mee om dit aan te tonen? (enkel indien van toepassing) 
 

 Een kopie van uw huidig huurcontract (dat hebt u gekregen tijdens het afsluiten van  
het contract) 

 Een attest van verlies bewoning (einde huurcontract/ sociaal verslag/ ontslag  
instelling) 

 Een attest dat u bij vrienden of familie verblijft 
 Attest van de sociale dienst of wijkagent 
 Bewijs van betaling van de huidige huurprijs 
 Een kopie van het vonnis betreffende de gerechtelijke uitdrijving 
 Attest dat uw woning ongezond of onbewoonbaar verklaard is 
 Attest dat uw eigendom verkocht is 
 Bewijs attest van verblijf in opvanghuis, begeleid wonen, ziekenhuis, gevangenis of  

 andere instelling 
 
3. BEWIJS VAN INBURGERING 
 
Wat brengt u mee om dit aan te tonen? (enkel indien van toepassing) 
 

 Attest van vrijstelling (ernstige handicap/ getuigschrift diploma behaald in het  
 Belgische of Nederlandse onderwijs). 
 
 
4. DE SAMENSTELLING VAN HET GEZIN 
 
Wat brengt u mee om dit aan te tonen? (enkel indien van toepassing) 
 

 Attest gezinssamenstelling  (aanvragen bij dienst bevolking van het gemeentebestuur) 
 Historiek van woonst per volwassene (aanvragen bij dienst bevolking v/h  

 gemeentebestuur) 
 Vonnis omtrent bezoekrecht van uw kinderen 
 Vonnis van echtscheiding of bewijs van voorlopige maatregelen (vb. attest dat uw  



 

 

 
 huwelijk ‘onherstelbaar ontwricht’ is) 

 Attest dat u stappen hebt ondernomen om de wettelijke samenwoonst te beëindigen  
 of dat deze beëindigd is 
 

5. U SPREEKT NEDERLANDS OF BENT BEREID BENT OM NEDERLANDS TE LEREN  
 
Wat brengt u mee om dit aan te tonen? (enkel indien van toepassing) 
 

 Getuigschrift basis, secundair of hoger onderwijs in een door de Vlaamse  
 gemeenschap of door Nederland erkende, georganiseerde of gesubsidieerde  
 onderwijsinstelling 

 Studiebewijs, getuigschrift of diploma waaruit onmiskenbaar blijkt dat men een  
 Nederlandstalige cursus heeft gevolgd 

 Bewijs sneltest in het huis van het Nederlands: Baron Ruzettelaan 27 – 29, 
8310 Brugge (Open op dinsdag 9u -12u en 13u30 – 16u30 & donderdag 9u – 12u  
en 13u30 - 16u30) 

 Verklaring van het Huis van Nederlands dat de kandidaat-huurder deelneemt aan een  
 cursus NT2 en dat hij/zij 80% aanwezig is 

 Verklaring van het Huis van Nederlands dat een intake werd afgenomen die maximum  
 6 maanden oud is 

 Medisch attest dat u tijdelijk om persoonlijke of medische redenen niet kan  
 deelnemen aan de taalcursus 
 
6. OVERIGE DOCUMENTEN 
 
Wat brengt u mee om dit aan te tonen? (enkel indien van toepassing) 
 

 Identiteitskaart (voor en achterzijde) 
 
 
 


