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In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum

dossiernummer
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier legt u een verklaring op erewoord af over uw inkomen als u niet over een aanslagbiljet van maximaal
drie jaar oud beschikt. U voegt dit formulier bij de aanvraag van een huurwaarborglening.
Welke inkomensgrenzen gelden voor de aanvraag van een huurwaarborglening?
Het geïndexeerde inkomen mag de onderstaande grenzen die gelden voor 2022 niet overschrijden:
- voor een alleenstaande zonder personen ten laste: 31 820 euro;
- voor een alleenstaande persoon met een handicap die geen andere personen ten laste heeft: 34 788 euro;
- voor alle andere aanvragers: 47 725 euro, te vermeerderen met 2 972 euro per persoon ten laste. Een ernstig
gehandicapt kind telt voor twee personen ten laste.
Onder persoon ten laste wordt verstaan:
- het kind dat bij de aanvrager gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt
uitbetaald;
- het kind van de aanvrager dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op regelmatige basis bij hem verblijft en dat
minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
- de persoon die beschouwd wordt als ernstig gehandicapt, of die op het ogenblik waarop hij met pensioen ging,
beschouwd werd als ernstig gehandicapt.

Gegevens van huurder 1
voor- en achternaam
rijksregisternummer
straat en nummer
postnummer en gemeente

Gegevens van huurder 2
voor- en achternaam
rijksregisternummer
straat en nummer
postnummer en gemeente

Ondertekening
Ik verklaar op erewoord dat mijn inkomen, in voorkomend geval samen met het inkomen van de eventuele andere
huurder, de hierboven vermelde grenzen niet overschrijdt.
huurder 1
datum

dag

huurder 2
maand

jaar

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam
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