
 

 VAPH-F-2014-001-04 

 Aanvraag van een erkenning als vennootschap met sociaal 
oogmerk of vereniging zonder winstoogmerk die 
wooninfrastructuur ter beschikking stelt aan personen met een 
handicap 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kan een vennootschap met sociaal oogmerk of een vereniging zonder winstoogmerk een 
specifieke erkenning aanvragen als organisatie die wooninfrastructuur ter beschikking stelt aan personen 
met een handicap. Die erkenning kan aangewend worden voor een vermindering in de onroerende 
voorheffing en de btw. 

 Gegevens van de vennootschap of de vzw 

1 Vul de gegevens van de vennootschap of de vzw in. 
Vermeld bij het adres het administratieve adres van de vennootschap of de vzw. 

 naam       

 KBO-nummer                   
 

 straat en huisnummer       

 postcode  en gemeente       

 telefoonnummer       

 algemeen e-mailadres       

 Bepaling van de huurprijs 

2 Beschrijf hoe de huurprijs wordt afgestemd op de financiële draagkracht van de huurder. 

       

       

       

       

       

 
  



Aanvraag van een erkenning … die wooninfrastructuur ter beschikking stelt aan personen met een handicap - 2 van 2 

 Bij te voegen stukken 

3 Voeg de volgende stukken bij deze aanvraag. 

  de statuten, waaruit blijkt dat de aanvrager een vennootschap met sociaal oogmerk of een vereniging 
zonder winstoogmerk is, en waaruit blijkt dat het doel erin bestaat wooninfrastructuur ter beschikking 
te stellen aan personen met een handicap 

 een uittreksel uit het kadaster, waaruit blijkt dat de wooninfrastructuur waarop de vennootschap of de 
vzw het zakelijk recht heeft, als woning geregistreerd staat. 

 Ondertekening 

4 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk dat de aanvragende vennootschap of vzw alleen het zakelijk recht heeft 
op onroerende goederen die ter beschikking gesteld worden overeenkomstig de voorwaarden, vermeld 
in het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 tot concretisering van de voorwaarden om 
vennootschappen met sociaal oogmerk en verenigingen zonder winstoogmerk die wooninfrastructuur ter 
beschikking stellen aan personen met een handicap te erkennen. 
 
Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk dat de wooninfrastructuur bestaat uit verschillende wooneenheden die 
niet alleen aan personen met een familieband tot de tweede graad ter beschikking gesteld worden en dat 
de wooneenheden enkel ter beschikking gesteld worden aan personen met een handicap die voldoen aan 
een van de voorwaarden zoals vermeld in artikel 2 van het BVR van 31 januari 2014. 
 
Ik verbind me ertoe alle gevraagde inlichtingen over de aanvraag te verschaffen en geef de toestemming 
aan de bevoegde personeelsleden van het VAPH om alle gegevens in deze aanvraag te controleren. 
 

 datum dag     maand     jaar         
 

 handtekening  

 voor- en achternaam       

 functie  voorzitter 

   gemandateerde 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 Scan het ondertekende formulier in en mail het naar erkenningen@vaph.be. 
 


