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INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN SOCIALE
KOOPWONING OF SOCIALE KAVEL
1. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Persoonlijke gegevens:

Persoonlijke gegevens van uw
partner:

Ja / nee

Ja / nee

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Rijksregisternummer:
Heeft u een handicap?
Adres:
Telefoon/gsm-nr°
E-mailadres:

2. KOMEN UW KINDEREN BIJ U WONEN OF VERBLIJVEN ZE REGELMATIG BIJ U?
 ja (vul tabel hieronder in)
 nee (ga naar vraag 3)
Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Naam:
Voornaam:
Rijksregisternummer:

3. ZIJN ER ANDERE PERSONEN DIE MEE IN DE WONING GAAN WONEN?
 ja (vul tabel hieronder in)
 nee (ga naar vraag 4)
Persoon 1
Naam:
Voornaam:
Rijksregisternummer
Wat is uw verwantschap? (uw
moeder/vader, grootouder, …)
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4. EIGENDOM
Landwaarts onderzoekt of u een woning of bouwgrond heeft en welke rechten (volle
eigendom, vruchtgebruik, …) u hierop heeft. Dit geldt voor u en de gezinsleden die bij u
komen wonen.
4.1 Voldoet u aan al de volgende voorwaarden?
U en uw gezinsleden:
- Hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland volledig of
gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik erfpacht of opstal
- Hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u of een
gezinslid volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf
- Hebben geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland die u, een gezinslid
of een andere persoon volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaf
- Zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin u
of een gezinslid een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op
een woning of bouwgrond inbracht.
 ja (ga naar vraag 5)
 nee (ga naar vraag 4.2)
4.2 Voldoet u aan één van de volgende uitzonderingen?
 ja (kruis in de volgende tabel aan wat voor u van toepassing is)
 nee: u voldoet niet aan de eigendomsvoorwaarde waardoor u zich niet kan
inschrijven.









U heeft uw woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in
volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal: uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de
persoon met wie u wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of expartner. Deze persoon koopt de sociale koopwoning of kavel niet mee en zal ze ook niet
mee bewonen.
U gaf uw woning of bouwgrond samen met een van de volgende personen volledig in
vruchtgebruik, erfpacht of opstal: uw echtgenoot of ex-echtgenoot, de persoon met wie u
wettelijk samenwoont of samenwoonde, uw feitelijke partner of ex-partner. Deze persoon
koopt de sociale koopwoning of kavel niet mee en zal ze ook niet mee bewonen.
Via schenking of erfenis kreeg u of uw gezinslid de woning of bouwgrond gedeeltelijk in
volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
Via schenking of erfenis kreeg u of uw gezinslid een aandeel van de woning of bouwgrond
waarop een recht van erfpacht op opstal is gegeven.
Uw woning of de woning van uw gezinslid is overbewoond of onbewoonbaar verklaard of
geadviseerd. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000
euro.
Uw woning of de woning van uw gezinslid ligt in een ruimtelijke bestemmingszone waar
wonen niet mag. De woning heeft een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan
2.000 euro.

5. KEUZE VAN UW SOCIALE KOOPWONING OF SOCIALE KAVEL
Duid de registers aan waarvoor u zich wenst in te schrijven. Per register betaalt u €50 aan
Landwaarts.
Wachtregisters
AS
BOCHOLT
BREE

Koopwoning/appartement




Bouwgrond
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DIEPENBEEK
DILSEN-STOKKEM
LANKLAAR ACHTER DE
SECRETARISWONING
GENK
HAMONT-ACHEL
HECHTEL-EKSEL
KINROOI
LOMMEL
MAASEIK
OUDSBERGEN
PEER
PELT
ZUTENDAAL






























6. WELKE DOCUMENTEN MOET U MEENEMEN?
-

ID-kaart en die van uw gezinsleden
€50 cash (per register)
Indien u voldoet aan een uitzonderingsregel, bewijs voorleggen

7. VOLDOET U AAN DE TOELATINGSCRITERIA?
Landwaarts controleert of u voldoet aan de eigendoms- en inkomensvoorwaarden. Minstens
om de twee jaar controleert Landwaarts uw inkomen en dat van uw gezinsleden. Is er een
sociale koopwoning of sociale kavel voor u, dan controleert Landwaarts opnieuw of u aan de
eigendoms- en inkomensvoorwaarden voldoet.

U verklaart officieel dat u de volledige en juiste informatie van de gezinssamenstelling
doorgeeft aan Landwaarts.
U bezorgt veranderingen van uw adres of gezinssamenstelling, binnen de maand,
altijd: per brief of mail (info@landwaarts.be ) aan Landwaarts.
Om uw inschrijving te controleren, vraagt Landwaarts persoonlijke en andere
informatie bij de bevoegde diensten. We gebruiken deze informatie om uw
klantendossier volledig te maken. Meer informatie vindt u op www.landwaarts.be.
Datum: ……………………………………..

Handtekening aanvrager
………………………………………..

Handtekening echtgenoot of partner
…………………………………………..
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