
INSCHRIJVINGSPAKKET voor het KOPEN van een sociale koopwoning

Datum

IZI wonen cvba dossier

S.H.M. 321 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen volledig
œ   Oostrozebekestraat 136 bus 1 - 8770 Ingelmunster & betaald

( 051/30.25.45    : info@iziwonen.be  8 www.iziwonen.be . . / . . / . .

Persoonlijke gegevens inschrijver

Voornaam en naam

Straat en nr. Postnr. Gemeente m Dit is postadres

Tel. GSM. E mail.

Actuele burgerlijke stand: m Ongehuwd  m  Gehuwd  m  Samenwonend  m  Weduwe/Weduwenaar  m  In echtscheiding  m  Gescheiden

Persoonlijke voorkeur van gemeente / per gemeente is er een apart register ( € 50 per register / per aangekruiste gemeente)

Gemeente m  Ingelmunster  m  Pittem  m  Ledegem  m  Kortemark  m  Wingene  m  Izegem

TIP: informeer u best vooraf voor welke gemeentes er reeds concrete projecten zijn ! www.iziwonen.be of 051/30.25.45

i KleurCODE altijd in te vullen maak keuze uit wat is voorgesteld in te vullen ngl de situatie

Ik wil een sociale
woning kopen? 

Wat moet ik doen

stap 1

•vul dit 
inschrijvingspakket zo 
volledig mogelijk in

•voeg hierbij de nodige 
documenten 

•contacteer ons bij vragen 
(:

stap 2

•stuur alles op naar IZI 
wonen 

•of maak een  afspraak 
(om het pakket met 
documenten binnen te 
brengen

• betaal contant of 
schrijf € 50 over op 
BE65 0910 0994 9296 
per register

stap 3

•IZI wonen ziet na of het 
volledig is en of u voldoet 
aan de inschrijvings 
voorwaarden

•Wij zien tevens na of het 
inschrijvingsgeld is betaald

•indien beide OK wordt u 
ingeschreven en ontvangt u 
van ons een 
inschrijvingsbewijs
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INVULFORMULIER GEZINSSAMENSTELLING

Voornaam en naam M/V Ten laste Nationaliteit Rijksregisternummer Invaliditeit Belastbaar inkomen

/  - datum  -plaats r    % laatst gekend
 vul het aantal lijnen hieronder in naargelang het aantal personen in uw gezin 1 2 3

Inschrijver

 . . / . . / . . . .  . .  . .  . . - . . . - . . €

Echtgenoot of echtgenote

 . . / . . / . . . . €

Kinderen < 18 jaar

1  . . / . . / . . . . 

2  . . / . . / . . . . 

3  . . / . . / . . . . 

4  . . / . . / . . . . 

5  . . / . . / . . . . 

Kinderen > 18 jaar

1  . . / . . / . . . .  €

2  . . / . . / . . . .  €

3  . . / . . / . . . .  €

4  . . / . . / . . . .  €

5  . . / . . / . . . .  €

Andere personen die deel uitmaken van het gezin

1  . . / . . / . . . .  €

2  . . / . . / . . . .  €

3  . . / . . / . . . .  €

1  voeg hierbij het bewijs van de kinderen die nog ten uwen laste zijn

2  voeg hierbij het bewijs van invaliditeit bvb. 66% of meer te bekomen bij uw ziekenfonds

 •3 Een copie van het laatst gekende aanslagbiljet personenbelasting dient steeds te worden bijgevoegd.

Indien niet onderworpen, een attest betreffende vervangingsinkomen: pensioenfiche, attest mutualiteit,

invaliditeitsvergoeding, weduwenaarsrente, onderhoudsuitkeringen, ……toevoegen.

Geboorte

Is er toch nog iets 
onduidelijk? Bel 

ons 051/30.25.45
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VERKLARINGEN & HANDTEKENINGEN

EIGENDOMSVOORWAARDE - VERKLARING OP EER i slechts één van de drie mogelijkheden kan van toepassing zijn -> andere twee schrappen  

1. geen eigendom 2. eigendom doch in echtscheiding 3. eigendom en + 55 jaar en wenst deze te verkopen

Ondergetekenden verklaren hierbij op eer dat zij Ondergetekende verklaart hierbij op eer dat hij/zij Ondergetekenden verklaren hierbij op eer dat zij een

(inschrijver en echtgeno(o)t(e) (of samenwonende)) momenteel een woning in volle eigendom bezit. onaangepaste woning in eigendom hebben en deze

op de referentiedatum geen ander perceel of een Hij/zij zal deze woning vervreemden vermits een zelf bewonen. 

woning volledig in volle eigendom of volledig in echtscheidingsprocedure werd ingesteld.  Adres: ……………………………………………………………………..

vruchtgebruik hebben in binnen- of buitenland. Om aan deze verklaring bewijskracht te geven, moet Zij zullen deze woning vervreemden uiterlijk één jaar

Bij de inschrijving & toewijzing van een koopwoning deze vergezeld zijn van één van volgende documenten : na ondertekening van de notariële aankoopakte van 

dient een formulier B te worden opgemaakt dat aan  - regelingsakte van de notaris 2 de sociale koopwoning.

het hoofdbestuur van het kadaster, de registratie  - een attest van de rechtbank houdende eerste

en de domeinen ter controle van de eigendoms- verschijning voor de echtscheiding 2

voorwaarde zal worden voorgelegd.  - een attest van de advocaat waarop de datum van
 Formulier B in bijlage steeds in te vullen! de inleiding van de echtscheiding  bij de rechtbank

en het rolnummer worden vermeld 2  voeg hierbij het juiste document /attest

AANVULLENDE GEGEVENS & VERKLARINGEN

Bewoont U ? m  een woning met een onteigeningsbesluit  attest bijvoegen

m  een woning met onbewoonbaarverklaring  attest bijvoegen

m  een woning die overbewoond is verklaard  attest bijvoegen

INSCHRIJVINGSGELD BETALEN

Er dient een inschrijvingsgeld te worden betaald van € 50 per register (per gemeente) waarvoor men zich wenst in te schrijven.

Gelieve dit bedrag contant te betalen (op bureel) of over te schrijven op IBAN: BE65 0910 0994 9296 met als mededeling (inschrijving kandidaat-koper).

(€ 50 wordt nadien verrekend in min bij ondertekenen belofte van aankoop koopwoning)

Op het ogenblik van de inschrijving heeft een medewerker van IZI wonen U ingelicht over de

inschrijvings- en toewijzingsvoorwaarden. De aanvrager verbindt er zich toe iedere wijziging in Datum  . . / . . / . . . . Handtekening echtgeno(o)te

de gezinssamenstelling, alsook elke adreswijziging mee te delen. Handtekening aanvrager of samenwonende

U wordt pas ingeschreven zodra U voldoet aan de gestelde voorwaarden en alle vereiste bijlagen

voorgelegd zijn en het inschrijvingsgeld is betaald. gelezen en goedgekeurd m

Inschrijvingsdocument kandidaat-kopers 18/07/201917:29 © IZI wonen - Pagina 3/5



UITGEBREIDERE UITLEG MBT DE VOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning

moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

1 meerderjarig zijn; 

2 ingeschreven zijn in een inschrijvingsregister; 

3 op de referentiedatum, mag uw inkomen vertrekkende van het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting niet lager zijn dan 9.546 euro 

en niet hoger zijn dan (bedragen 2019):

38.146 euro voor alleenstaanden. Dit bedrag wordt verhoogd met 3.809 euro voor invaliditeit.

57.213 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden. Dit bedrag wordt verhoogd met 3.809 euro per persoon ten laste (p.t.l.);

Als het inkomen minder dan 9.546 euro (bedrag 2019) bedraagt, wordt het inkomen van het jaar nadien of eventueel zelfs van het lopende jaar

 in aanmerking genomen. Het inkomen kan dan met alle middelen worden aangetoond. 

4 op de referentiedatum mag u geen andere woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik

 hebben (behoudens bij de lager vermelde uitzonderingen). Indien u op het ogenblik van uw inschrijving in het inschrijvingsregister mede-eigenaar bent

 van een woning en de echtscheiding werd ingeleid overeenkomstig artikel 1254 van het Gerechtelijk Wetboek, wordt u als woonbehoeftig beschouwd.

 Als u bij de definitieve regeling van de echtscheiding eigenaar wordt van die woning, wordt u geschrapt uit het register. 

5 U bent geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waaarin u een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw hebt

ingebracht.

Voor de aankoop van een sociale koopwoning hoeft u niet te voldoen aan de voormelde bezitsvoorwaarde indien:

 a/ u op de referentiedatum de woning betrekt en ze het voorwerp uitmaakt van een besluit tot onteigening, of; 

 b/ de woning overbewoond verklaard is of als dusdanig geadviseerd is, of; 

 c/ de woning onbewoonbaar verklaard is of als dusdanig geadviseerd is; 

 d/ u op de referentiedatum minstens 55 jaar oud bent

Deze uitzonderingsregel is niet van toepassing op woningen met een geïndexeerd kadastraal inkomen van meer dan 2000 euro.
Wanneer u in de gevallen vermeld onder de punten b en d, uw woning verkoopt op de vrije markt, dan moet u binnen een termijn van 1 jaar na 

de ondertekening van de notariële aankoopakte voldoen aan de bezitsvoorwaarde. In dit geval heeft u geen recht op een bijzondere sociale lening.

In het geval vermeld onder het punt c, moet u uw woning slopen of de bestemming ervan wijzigen binnen een termijn van 1 jaar na de ondertekening van 

de aankoopakte.

Indien u binnen de gestelde termijnen niet voldoet aan de bezitsvoorwaarde, leidt dit tot de ontbinding van de verkoop.

Verder informatie hierover
op www.iziwonen.be
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Schrapping kandidatuur
De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW gaat over tot schrapping van een kandidaat uit het register in de volgende gevallen :

1° als aan de kandidaat-koper een woning wordt toegewezen;

2° als de kandidaat-koper daar schriftelijk om verzoekt;

3° als, op het ogenblik dat een woning wordt aangeboden, blijkt dat de kandidaat-koper niet voldoet aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden, vermeld in

artikel 3, § 1, van het besluit; 

4° als bij de actualisering blijkt dat de kandidaat-koper niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde, vermeld in artikel 3, § 1, van het besluit;

5° als de kandidaat-koper niet of niet op tijd antwoordt op de beveiligde zending, vermeld in het tweede lid, tenzij overmacht wordt aangetoond binnen een 

termijn van vijftien werkdagen na de betekening van de beveiligde zending;

6° als de kandidaat-koper weigert om in te gaan op het aanbod van een woning die aan zijn keuze qua ligging en type en aantal slaapkamers beantwoordt, tenzij 

hij binnen een termijn van vijf werkdagen na de weigering daarvoor schriftelijk een gegronde reden aanvoert;

7° als de kandidaat-koper werd ingeschreven ingevolge onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens, die hij te kwader trouw heeft afgelegd of gegeven;

8° als de kandidaat-koper een aangeboden woning heeft aanvaard en nadien de woning toch niet wil kopen.

Het inschrijvingsgeld wordt alleen in de gevallen, vermeld in het derde lid, 1°, 2°, 3° en 4°, terugbetaald.

In afwijking van het derde lid, 6°, geeft het weigeren van een woning die teruggenomen is in overeenstemming met artikel 84 van de Vlaamse Wooncode, geen 

aanleiding tot schrapping.

De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW beoordeelt de overmacht, vermeld in het derde lid, 5°, en de gegronde reden, vermeld in het derde lid, 6°, en 

neemt daarover een gemotiveerde beslissing.

De sociale koopwoningen worden per register toegewezen door het statutair bevoegde orgaan van de sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW.

Bij de toewijzing wordt achtereenvolgens rekening gehouden met :

1° een kandidaat-koper die ingevolge een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij opnieuw moet 

worden gehuisvest;

2° een kandidaat-koper die zelf een bepaalde handicap heeft of van wie een gezinslid erdoor getroffen is, uitsluitend als de beschikbare woning aangepast is 

aan de huisvesting van een gezin waarvan een of meer leden getroffen zijn door die handicap;

3° een kandidaat-koper die een woning bewoont die hij moet ontruimen ingevolge een onteigeningsbesluit;

4° de chronologische volgorde van de per register toegekende inschrijvingsnummers.

Verhaalrecht

Een kandidaat-koper die ingeschreven is in het register op basis waarvan een toewijzing heeft plaatsgevonden, en die zich benadeeld acht door de 

toewijzing van een woning kan binnen zes maanden na de datum van de betwiste toewijzing met een beveiligde zending beroep aantekenen bij de toezichthouder:

Agentschap Inspectie RWO - Afdeling toezicht, Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel
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