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Aanvraag tot aankoop van een sociale koopwoning of een sociaal koopappartement / 

inschrijvingsregisters 

 

Naar aanleiding van je aanvraag tot aankoop van een sociale koopwoning/sociaal koopappartement 

bezorgen wij je hierbij een inschrijvingsformulier. Indien je gehuwd bent of samenwoont, moeten beide 

partners het inschrijvingsformulier ondertekenen. 

 

Voor je inschrijving kan je terecht op het bureau tijdens onze openingsuren: 

 

 Maandag van 09.00u tot 12.00u op afspraak en van 13.00u tot 18.30u op afspraak 

 Dinsdag van 09.00u tot 12.00u op afspraak en van 13.00u tot 16.00u op afspraak 

 Woensdag van 09.00u tot 12.00u op afspraak en van 13.00u tot 16.00u zonder afspraak 

 Donderdag van 09.00u tot 12.00u op afspraak en van 13.00u tot 16.00u op afspraak 

 Vrijdag  van 09.00u tot 12.00u op afspraak 

 

Ons kantoor is telefonisch niet bereikbaar op woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag. 

 

FORMALITEITEN: 

 

Je wordt slecht definitief ingeschreven, als de volgende documenten in ons bezit zijn: 

 

o het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier  

➔ zie bijlage : INSCHRIJVING KANDIDATUUR VOOR EEN SOCIALE KOOPWONING / SOCIAAL 

KOOPAPPARTEMENT 

 

o een kopie van het laatst gekend aanslagbiljet (inkomsten 2018 / aanslagjaar 2019; of indien deze 

nog niet gekend is, inkomsten 2017 / aanslagjaar 2018) + een kopie van de inkomstenbewijzen van 

de laatste 6 maanden 

o werknemers loonfiches 

o bedrijfsleiders loonfiches + rekeninguittreksels + bewijs betaling sociale bijdrage 

o zelfstandigen aanslagbiljet óf attest boekhouder met vermelding netto-inkomsten 

per maand + bewijs betaling sociale bijdrage  

o werkzoekenden attest R.V.A. óf vakbond met vermelding netto-inkomsten per 

maand 

o uitkeringsgerechtigden attest ziekenfonds of FOD met vermelding netto-inkomsten per 

maand (inkomenvervangende tegemoetkomingen = IVT’s) 

➔ zie bijlage : VOORBEELD AANSLAGBILJET PERSONENBELASTING EN AANVULLENDE 

BELASTINGEN 

 

o een kopie van de identiteitskaart(en) (voor -en achterzijde) 

 

o inschrijvingsgeld van € 50,00 per register (= inschrijvingslijst) – cash / bancontact 

 

Indien je later wenst af te zien van je inschrijving en ons dit schriftelijk meedeelt, wordt het inschrijvingsgeld 

volledig terugbetaald. Ook na het ondertekenen van de aankoopakte van een woning/appartement wordt het 

inschrijvingsgeld per register terugbetaald. 

 

Je kan je voor verschillende registers inschrijven. In bijlage geven wij je een overzicht van de beschikbare 

registers. Je kan je inschrijven voor alle gemeentes van het arrondissement Antwerpen. 

➔ Zie bijlage : OVERZICHT VAN DE HUIDIGE INSCHRIJVINGSREGISTERS + PLAN ARRONDISSEMENT 

ANTWERPEN 

 

 

 Sociale Bouw- en 

 Kredietmaatschappij  

 ARRO Antwerpen cvba 
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VOORWAARDEN: 

 

Om je geldig te kunnen inschrijven, moet je : 

 

a. meerderjarig (+18 jaar) zijn; 

 

b. voldoen aan de eigendomsvoorwaarden.  

 

Zowel jij als je gezinsleden, die mee zullen verhuizen naar de sociale woning, moeten aan deze 

eigendomsvoorwaarden voldoen. 

 

De eigendomsvoorwaarden zijn als volgt: 

 

1° Je mag – algemeen - geen eigen woning of perceel bestemd voor woningbouw volledig of 

gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben of in vruchtgebruik, 

erfpacht of opstal hebben gegeven. Meer toelichting over deze voorwaarden kan je bij ons 

verkrijgen. Breng dan alvast de documenten mee waaruit één van de voormelde rechten blijkt 

(notariële akte...). 

 

Uitzonderingen op deze eigendomsvoorwaarden:  

 

o Bij relatiebreuk 

Je hebt samen met je ex-partner of je ex-echtgenoot nog een woning of bouwgrond in 

eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal (of heeft deze volledig in vruchtgebruik, erfpacht of 

opstal gegeven). In dit geval kan je toch een sociale woning kopen onder volgende voorwaarden: 

- de (ex -) echtgenoot of (ex -) partner mag niet mee kopen 

- de (ex -) echtgenooot of (ex -) partner mag de woning niet mee bewonen 

- binnen het jaar na de aankoopakte van je sociale woning moet je aan de 

eigendomsvoorwaarden voldoen (dus niets meer in eigendom, vruchtgebruik,… hebben)  

Let op!: indien je niet tijdig aan de eigendomsvoorwaarden voldoet, wordt de koop van 

je sociale woning van rechtswege ontbonden! Enkel mits een gegronde reden kan de 

termijn eventueel worden verlengd. 

o In geval je je woning of bouwgrond kosteloos hebt verkregen 

Je hebt de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of 

opstal verkregen via erfenis of schenking (of je kreeg gedeeltelijk de woning of bouwgrond 

waarop een erfpacht of opstal is gegeven). Ook in dit geval kan je een sociale woning kopen op 

voorwaarde dat je binnen het jaar na de aankoop van de sociale woning aan de 

eigendomsvoorwaarden voldoet!  

Let op!: ook hier wordt, indien je niet tijdig aan de eigendomsvoorwaarden voldoet, de koop van 

je sociale woning van rechtswege ontbonden! Enkel mits een gegronde reden kan de termijn 

eventueel worden verlengd. 

o Je woning – waarvan het geïndexeerd Kadastraal Inkomen lager moet zijn dan € 2.000,00 - is 

overbewoond verklaard (of geadviseerd).  

Je hebt in deze situaties één jaar tijd, nadat je de aankoopakte van een sociale koopwoning  

ondertekende, om je woning te verkopen op de vrije markt of aan een sociale 

huisvestigingsmaatschappij. Je kunt er ook voor kiezen om een sociale woonorganisatie 20 jaar 

over de woning te laten beschikken (in ruil voor een periodieke vergoeding).  

Als je dit niet binnen de gevraagde termijn in orde brengt, dan leidt dit tot de ontbinding van de 

verkoop!  

o Je woning - waarvan het geïndexeerd Kadastraal Inkomen lager moet zijn dan € 2.000,00 -  is 

onbewoonbaar verklaard (of geadviseerd). 

Dan heb je één jaar tijd, nadat je de aankoopakte van de koopwoning of bouwgrond 

ondertekende, om je woning te slopen of de bestemming van je woning te wijzigen. 

Als je dit niet binnen de gevraagde termijn in orde brengt, dan leidt dit tot de ontbinding van de 

verkoop!  
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o Je woning - waarvan het geïndexeerd Kadastraal Inkomen lager moet zijn dan € 2.000,00 - ligt in 

een zone waar wonen niet toegelaten is. 

Breng bij je inschrijving steeds de documenten mee waaruit blijkt dat je aan deze 

uitzonderingsvoorwaarden voldoet! 

 

o 2° Je mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin  

je een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal) op een woning of een 

bouwgrond hebt ingebracht; 

 

 

c. voldoen aan de inkomensvoorwaarden. 

 

Je inkomen moet binnen bepaalde grenzen vallen. Deze grenzen worden verhoogd indien je een woning 

koopt in een gemeente die is opgenomen in cluster 1 of 2 van de lijst van de gemeentes. Deze lijst van 

de gemeentes zijn vastgelegd in het Leningenbesluit. Onze maatschappij is werkzaam in 30 gemeentes. 

Al deze gemeentes zijn gelegen in cluster 1 of 2 van de gemeentes zoals omschreven in het 

Leningenbesluit. Dit betekent dat, indien u bij ons een sociale woning aankoopt, de verhoogde 

inkomensgrenzen steeds van toepassing zijn. 

 

Je gezamenlijk belastbaar inkomen op je meest recente aanslagbiljet mag niet lager zijn dan € 9.546 en 

niet hoger zijn dan: 

 

Persoonlijke situatie 

Aankoop van woning in de 

gemeentes opgenomen in cluster 

1 of 2  

Aankoop elders in Vlaanderen 

Alleenstaande zonder persoon ten 

laste 
€ 39.962 € 38.146 

Alleenstaande met ernstige 

handicap zonder persoon ten laste 
€ 43.952 € 41.955 

Alle andere gevallen € 59.936 € 57.213 

Per persoon ten laste te verhogen 

met 
€ 3.991 € 3.809 

 

      Deze bedragen worden jaarlijks aangepast aan de index. 

 

COMMUNICATIE: 

 

De officiële kennisgevingen in het verdere verloop van de procedure tot aankoop van een sociale koopwoning 

of een sociaal koopappartement gebeuren per brief. Het uitwisselen van informatie, stukken, … kan per e-mail 

gebeuren. 

 

NUTTIG OM TE WETEN: 

 

1. Inschrijvingen 

 

Je kan voor zoveel gemeenten of registers inschrijven als je verkiest. Je betaalt € 50 per register. 

 

Bij de toewijzing van een woning 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; 

file://///lecorbusier/Home/Ik-ben-particulier/Kopen-van-een-sociale-woning/Wanneer-mag-u-een-sociale-woning-of-bouwgrond-kopen/Voorwaarden-voor-de-aankoop/Persoon-ten-laste
file://///lecorbusier/Home/Ik-ben-particulier/Kopen-van-een-sociale-woning/Wanneer-mag-u-een-sociale-woning-of-bouwgrond-kopen/Voorwaarden-voor-de-aankoop/Persoon-ten-laste
file://///lecorbusier/Home/Ik-ben-particulier/Kopen-van-een-sociale-woning/Wanneer-mag-u-een-sociale-woning-of-bouwgrond-kopen/Voorwaarden-voor-de-aankoop/Persoon-ten-laste
file://///lecorbusier/Home/Ik-ben-particulier/Kopen-van-een-sociale-woning/Wanneer-mag-u-een-sociale-woning-of-bouwgrond-kopen/Voorwaarden-voor-de-aankoop/Persoon-ten-laste
file://///lecorbusier/Home/Ik-ben-particulier/Kopen-van-een-sociale-woning/Wanneer-mag-u-een-sociale-woning-of-bouwgrond-kopen/Voorwaarden-voor-de-aankoop/Persoon-ten-laste
file://///lecorbusier/Home/Ik-ben-particulier/Kopen-van-een-sociale-woning/Wanneer-mag-u-een-sociale-woning-of-bouwgrond-kopen/Voorwaarden-voor-de-aankoop/Persoon-ten-laste
file://///lecorbusier/Home/Ik-ben-particulier/Kopen-van-een-sociale-woning/Wanneer-mag-u-een-sociale-woning-of-bouwgrond-kopen/Voorwaarden-voor-de-aankoop/Persoon-ten-laste
file://///lecorbusier/Home/Ik-ben-particulier/Kopen-van-een-sociale-woning/Wanneer-mag-u-een-sociale-woning-of-bouwgrond-kopen/Voorwaarden-voor-de-aankoop/Persoon-ten-laste
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3. een kandidaat-koper die een woning bewoont die binnen de grenzen van een vastgesteld 

onteigeningsplan ligt;  

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

 

Bij elk van deze voorrangen wordt nog eens voorrang gegeven aan de persoon die een voldoende band 

heeft met de gemeente.  

Je beschikt over een voldoende band met de gemeente, indien je voldoet aan één (of meer) van de 

volgende voorwaarden: 

 

1. Gedurende ten minste zes jaar onafgebroken woonachtig zijn geweest in de gemeente of in een 

aangrenzende gemeente gelegen in het werkgebied van een sociale huisvestingsmaatschappij; 

2. werkzaamheden verrichten in de gemeente, voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten 

minste een halve werkweek in beslag nemen; 

3. Op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, 

sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd. 

 

Het toewijzingsreglement vind je in bijlage. 

In het bijzonder wordt je aandacht gevestigd op art. 5§1 gevallen waarin je kandidatuur geschrapt kan worden, 

art. 7 toewijzingsregels en art. 10 verhaalrecht. 

Indien je nog vragen zou hebben, geven wij je graag nadere toelichting. 

 

2. Plannen en kostprijs van de sociale koopwoningen of sociale koopappartementen 

 

Als de ruwbouw voltooid is, wordt de verkoop van de woningen aangevat.  Dan worden de kandidaat-kopers 

die gunstig gerangschikt staan, geïnformeerd over de woningen, de plannen, de kostprijs, verkoopvoorwaarden, 

sociale lening, e.d. 

Voordien kan de maatschappij geen voldoende juiste gegevens verstrekken. 

 

3. De verkoopprijs van de sociale koopwoningen of sociale koopappartementen 

 

De kostprijs van de sociale koopwoningen of sociale appartementen verschilt per project en is afhankelijk van  

het type (woning of appartement), de ligging, het aantal slaapkamers, e.d.  De concrete verkoopprijs wordt 

enkele weken voor de verkoop meegedeeld. Zodra als mogelijk wordt wel een raming van de verkoopprijs 

gegeven.  

 

4. Vooruitzichten 

 

De vermelde bouwvooruitzichten, zijn prognoses die afhankelijk zijn van vele externe factoren en kunnen nog 

wijzigen. 

 

5. Voldoe je aan de toelatingscriteria? 

 

Bij de inschrijving controleren wij of jij of iemand van je gezin een woning, appartement of bouwgrond volledig 

of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal heeft (of heeft gegeven) in binnen- of 

buitenland. Ook de inkomsten worden gecontroleerd.  

 

Foutieve informatie kan leiden tot schrapping van jouw kandidatuur als koper. 

 

Om de twee jaar controleert S.B.K. Arro Antwerpen CVBA of jouw inkomen nog altijd voldoet aan de 

inkomensvoorwaarde.  

 

Koop je bij de toewijzing een sociale koopwoning, appartement of kavel, dan controleren wij het inkomen  en 

de eigendomsvoorwaarden nogmaals. 
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6. Bereikbaarheid S.B.K. Arro Antwerpen 

 

 

 

• Bus 19 (halte: Bosuilplein) – 6 minuten wandelafstand 

Loop naar het noorden op de Gallifortlei, richting het Bosuilplein (99 m) 

Flauwe bocht naar links naar de Gijsbrecht van Deurnelaan (400 m)  

• Bus 33 (halte: Confortalei) – 10 minuten wandelafstand 

Loop naar het noorden op de Confortalei, richting de De Berlaimontstraat (38 m) 

Sla rechtsaf naar de De Berlaimontstraat (140 m) 

Sla linksaf naar de Merksemsesteenweg (350 m) 

Sla rechtsaf naar de Gijsbrecht van Deurnelaan (280 m) 

• Tram 5 (halte: Confortalei) – 10 minuten wandelafstand 

Loop naar het noorden op de Confortalei, richting de De Berlaimontstraat (38 m) 

Sla rechtsaf naar de De Berlaimontstraat (140 m) 

Sla linksaf naar de Merksemsesteenweg (350 m) 

Sla rechtsaf naar de Gijsbrecht van Deurnelaan (280 m) 

• Tram 5 (halte: Deurne Antwerp Stadion) – 12 minuten wandelafstand 

Loop naar de Gallifortlei, richting het Bosuilplein (48 m) 

Volg op de Gallifortlei (230 m) 

Flauwe bocht naar links naar de Gijsbrecht van Deurnelaan (400 m)  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 

Anne Vanachter 

directeur 
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OVERZICHT VAN DE HUIDIGE INSCHRIJVINGSREGISTERS 

 

A. Inschrijvingsregisters voor sociale koopwoningen en -appartementen 

  

REGISTER PROJECTEN AANTAL WOONENTITEITEN VERWACHT 

BOUWJAAR 

Antwerpen-Noord 

 

 Momenteel geen 

bouwvooruitzichten 

 

Antwerpen-Oost Berchem, 

Boomgaardstraat 

(aan het station) 

3 woningen 2020 - 2021 

Antwerpen-Centrum 

 

 Momenteel geen 

bouwvooruitzichten 

 

Antwerpen-Randstad 

 

Wilrijk, Neerland 40 appartementen 2019 - 2020 

Antwerpen-Berendrecht 

 

Viswater In ontwikkelingsfase  

Antwerpen - 

appartementen met 

1 slaapkamer 

 Momenteel geen 

bouwvooruitzichten 

 

Aartselaar 

 

 In bespreking  

Boechout  Momenteel geen 

bouwvooruitzichten 

 

Boom Nielsestraat 8 appartementen 2017 - 2019 

Borsbeek  In bespreking  

Brasschaat 

 

Prins Kavellei 

Officierenwijk 

 

Neervelden 

16 woningen 

23 woningen (waarvan 5 niet-

sociaal) 

In voorbereiding 

2019 - 2020 

2019 - 2021 

 

Brecht 

 

Leeuwerik fase 2 

Waterhoeve 

15 woningen 

5 woningen 

 

2019 - 2020 

2020 - 2021 

Edegem 

 

 Momenteel geen 

bouwvooruitzichten 

 

Essen Statievelden volgende 

fase 

In voorbereiding  

Hemiksem  Momenteel geen 

bouwvooruitzichten 

 

Hove 

 

 Momenteel geen 

bouwvooruitzichten 

 

Kalmthout Vogelenzang 

Achterbroek 

Nieuwmoer 

18 woningen 

In voorbereiding 

18 woningen (1e fase) 

In voorbereiding (andere fasen) 

2020 - 2021 

 

2020 - 2022 

Kapellen 

 

Klein Heiken – 

Bloemenlaan 

8 woningen (latere fase : 5 extra 

woningen) 

2019 - 2020 
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Pannenhoefdreef 

Andere projecten 

16 woningen 

In bespreking 

2020 - 2021 

 

Kontich 

 

 In bespreking  

Lint 

 

 Momenteel geen 

bouwvooruitzichten 

 

Malle 

 

Andere projecten In bespreking  

Mortsel 

 

Roderveldlaan 37 appartementen 2018 - 2020 

Niel 

 

 In bespreking  

Ranst 

 

 Momenteel geen 

bouwvooruitzichten 

 

Rumst Kromhoutstraat In voorbereiding  

Schelle 

 

 Momenteel geen 

bouwvooruitzichten 

 

Schilde 

 

 Momenteel geen 

bouwvooruitzichten 

 

Schoten  Momenteel geen 

bouwvooruitzichten 

 

Stabroek 

 

 Momenteel  geen 

bouwvooruitzichten 

 

Wijnegem  Momenteel geen 

bouwvooruitzichten 

 

Wommelgem 

 

 Momenteel geen 

bouwvooruitzichten 

 

Wuustwezel 

 

 Momenteel geen 

bouwvooruitzichten 

 

Zandhoven 

 

 Momenteel geen 

bouwvooruitzichten 

 

Zoersel 

 

 Momenteel geen 

bouwvooruitzichten 

 

Zwijndrecht 

 

Meerdere projecten In bespreking  

 

 

Kandidaat-kopers dienen er rekening mee te houden dat er voor nieuwe projecten een wachttijd van minstens 4, 5 

of meer jaren verlopen. 

 

B. Inschrijvingsregisters voor sociale kavels. 

 

sociale kavels ARRO 

Antwerpen 

Essen Statievelden - 6 kavels 

Meerdere projectgronden 

In voorbereiding 

In bespreking 
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PLAN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
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VOORBEELD AANSLAGBILJET PERSONENBELASTING EN AANVULLENDE BELASTINGEN 
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TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN 

 

Art. 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW 

of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de 

voorwaarden, vermeld in artikel 3, § 1, van dit besluit, en als hij 

ingeschreven is in de daartoe bestemde registers, vermeld in artikel 2. 

Om zich te kunnen inschrijven moet de kandidaat koper op de 

inschrijvingsdatum meerderjarig zijn en moet hij voldoen aan de 

woonbehoeftigheidsvoorwaarden, vermeld in artikel 3, § 1, van dit 

besluit. De kandidaat-koper moet bewijzen dat hij voldoet aan de 

woonbehoeftigheidsvoorwaarden. 

 

Art. 2. De VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappijen die sociale 

koopwoningen verkopen, houden een of meer inschrijvingsregisters bij. 

Ze bepalen zelf voor welk territoriaal niveau die inschrijvingsregisters 

worden geopend. Het minimale niveau is dat van een projectzone. Het 

maximale niveau valt samen met de totaliteit van het werkgebied. In 

ieder geval moet het geheel van de diverse inschrijvingsregisters het 

volledige werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij 

bestrijken, zelfs al zijn er geen concrete bouwplannen of 

grondvoorraden voorhanden op een aantal locaties binnen het 

werkgebied. De kandidaat-kopers worden hierover grondig 

geïnformeerd. Twee of meer sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen 

voor hetzelfde territoriale niveau een gemeenschappelijk 

inschrijvingsregister openen. 

 

Als een nieuw inschrijvingsregister wordt geopend dat een gebied 

bestrijkt dat ervoor door een ander inschrijvingsregister of andere 

inschrijvingsregisters van dezelfde sociale huisvestingsmaatschappij 

geheel of gedeeltelijk werd omvat, kan de kandidaat-koper die 

ingeschreven was in dat andere inschrijvingsregister of die andere 

inschrijvingsregisters, voorrang krijgen om zich in te schrijven in het 

nieuwe inschrijvingsregister. Aan die kandidaat-koper wordt er 

schriftelijk gevraagd of hij van die voorrang wil genieten. De kandidaat-

koper die van die voorrang wil genieten, meldt dat schriftelijk aan de 

verkoper. Bij de inschrijving in het nieuwe register behoudt de 

kandidaat-koper de inschrijvingsdatum die hij had in het andere register 

of de oudste inschrijvingsdatum in het geval hij in meer dan een register 

was ingeschreven. In het geval dat er verschillende kandidaat-kopers 

dezelfde inschrijvingsdatum hebben, wordt om de chronologische 

volgorde van die kandidaat-kopers te bepalen in het nieuwe register, de 

chronologische volgorde van de reactie op de vraag of men van de 

voorrang wil genieten, in aanmerking genomen. Die voorrangsregeling is 

eenmalig per nieuw geopend register en beperkt in de tijd. De verkoper 

bepaalt de termijn, die maximaal een maand kan zijn, waarin de 

kandidaat-kopers moeten reageren. 

 

Met behoud van de toepassing van het tweede lid worden de aanvragen 

tot het kopen van een sociale koopwoning per register chronologisch 

ingeschreven. Bij de inschrijving krijgt elke kandidaat-koper in 

chronologische volgorde een inschrijvingsnummer per register 

toegekend. De sociale huisvestingsmaatschappij houdt de registers ter 

beschikking van de toezichthouder. Een afschrift of een elektronische 

kopie van de registers kan steeds door de minister en de toezichthouder 

worden gevraagd. Als twee of meer kandidaat-kopers zich tegelijkertijd 

aanbieden voor inschrijving, waardoor de chronologische volgorde niet 

vastgesteld kan worden, wordt de volgorde door lottrekking bepaald. 

 

In de registers worden de volgende gegevens opgenomen : 

1° het inschrijvingsnummer voor het desbetreffende register; 

2° de datum van inschrijving; 

3° de voornamen en de achternaam van de kandidaat-koper; 

4° de geboorteplaats en -datum; 

5° het volledige adres en eventueel het telefoonnummer; 

6° een vermelding of er een prioriteit is of niet; 

7° de (deel)gemeente of gemeenten van het werkgebied waarvoor de 

kandidaat-koper zich kandidaat stelt; 

8° ...: 

9° het rijksregisternummer. 

 

In de registers worden ook de toewijzingen en de schrappingen van het 

lopende en het voorgaande kalenderjaar vermeld. 

 

Art. 3. De verkoper bezorgt aan de kandidaat-koper die erom vraagt, de 

volgende gegevens : 

1° de rangorde van de kandidaat-koper op het inschrijvingsregister; 

2° de rangorde van de kandidaat-kopers aan wie tijdens de voorgaande 

twaalf maanden een woning werd toegewezen, de datum van hun 

inschrijving en of ze een prioriteit genoten. 

 

Art. 4. Als een kandidaat-koper zich inschrijft, wordt hij op de hoogte 

gebracht van de integrale inhoud van dit reglement. In het bijzonder 

wordt zijn aandacht gevestigd op de gevallen waarin zijn kandidatuur uit 

de inschrijvingsregisters kan worden geschrapt, de toewijzingsregels en 

het verhaalrecht. De kandidaat-koper ontvangt een ontvangstbewijs (per 

register) met vermelding van de inschrijvingsdatum. 

 

De verkoper deelt aan de kandidaat-koper mee op welke wijze de 

onderlinge communicatie zal gebeuren. Dat kan per beveiligde zending, 

gewone brief, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat 

resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde. 

 

Art. 5. § 1. De inschrijving is definitief na betaling van een 

inschrijvingsgeld van 50 euro per register. 

 

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 de kandidaat-koper wordt gecontroleerd in 

het kader van de toewijzing van een woning, blijkt dat hij niet meer 

voldoet aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden, vermeld in artikel 3, § 

1, van dit besluit; 

4° als bij de actualisering blijkt dat de kandidaat-koper niet meer voldoet 

aan de inkomensvoorwaarde, vermeld in artikel 3, § 1, van dit besluit; 

5° als de kandidaat-koper niet of niet op tijd antwoordt op de vraag, 

vermeld in paragraaf 2, tweede lid of op het aanbod, vermeld in artikel 7, 

§ 1, vijfde lid, tenzij overmacht wordt aangetoond binnen een redelijke 

termijn die de verkoper vaststelt; 

6° als de kandidaat-koper weigert om in te gaan op het aanbod, vermeld 

in artikel 7, § 1, vijfde lid, tenzij hij binnen een redelijke termijn die de 

verkoper vaststelt, 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 tweede 

lid, 1°, 2°, 3° en 4°, terugbetaald. 

 

De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW beoordeelt de 

overmacht, vermeld in het tweede lid, 5°, en de gegronde reden, 

vermeld in het tweede lid, 6°, en neemt daarover een gemotiveerde 

beslissing. 

 

§ 2. De inschrijvingsregisters worden minstens in elk oneven jaar 

geactualiseerd. Daarbij wordt nagegaan of minstens de kandidaat-

kopers die het tweede kalenderjaar ervoor al waren ingeschreven, nog 

voldoen aan de inkomensvoorwaarde, vermeld in artikel 3, § 1, van dit 

besluit, behalve als die controle al in het kalenderjaar ervoor werd 

uitgevoerd. Als de kandidaat-koper niet voldoet aan de 

inkomensvoorwaarde, wordt zijn kandidatuur uit het register geschrapt. 

 

De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW bepaalt een redelijke 

termijn om in voorkomend geval te antwoorden bij de actualisatie. 

 

Art. 6. De kandidaat-koper kan zich laten inschrijven voor een onbeperkt 

aantal inschrijvingsregisters bij een onbeperkt aantal sociale 

huisvestingsmaatschappijen of bij de VMSW. Die registers zijn 

permanent geopend. Het creëren van nieuwe registers moet net als het 

opstarten van nieuwe bouwprojecten op een zo actief mogelijke wijze 

worden bekendgemaakt. 

 

Art. 7. § 1. De sociale koopwoningen worden per register toegewezen 

door het statutair bevoegde orgaan van de sociale 

huisvestingsmaatschappij of de VMSW. 

 

De verkoper verwittigt de kandidaat-kopers als een of meer sociale 

koopwoningen die liggen in de gemeente(n) of deelgemeenten die door 

de kandidaat-kopers zijn aangeduid, te koop worden aangeboden. De 

verkoper kan beslissen om slechts een groep van kandidaat-kopers 

waarvan hij de omvang op basis van de chronologische rangschikking 
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bepaalt, te verwittigen. De verkoper verstrekt alle nuttige inlichtingen 

zoals de ligging, het type van woning, de verkoopprijs, de eventuele 

korting, de melding of de grond in erfpacht wordt gegeven. 

 

De verkoper bepaalt binnen welke redelijke termijn en op welke manier 

de kandidaat-kopers hun interesse in de woning kunnen laten blijken. 

De verkoper nodigt de geïnteresseerde kandidaat-kopers uit om de 

woning te bezichtigen. De verkoper kan beslissen om slechts een groep 

van geïnteresseerden waarvan hij de omvang op basis van de 

chronologische rangschikking bepaalt, uit te nodigen voor bezichtiging. 

 

De verkoper bepaalt binnen welke termijn de geïnteresseerde kandidaat-

kopers moeten beslissen of ze de woning willen aankopen en op welke 

manier ze hun beslissing aan de verkoper moeten bezorgen. De 

verkoper onderzoekt of de kandidaat-kopers die de woning willen 

aankopen, nog voldoen aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden, 

vermeld in artikel 3, § 1, van dit besluit. 

 

De verkoper bezorgt vervolgens aan de meest gunstig gerangschikte 

kandidaat-koper een aanbod voor de koopwoning en de vraag om 

binnen een redelijke termijn die hij bepaalt, te antwoorden. 

 

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 binnen de grenzen 

van een vastgesteld onteigeningsplan ligt; 

4° de chronologische volgorde van de per register toegekende 

inschrijvingsnummers. 

 

Bij elk van de voorrangen uit het zesde lid wordt er rekening gehouden 

met artikel 2/1 van dit besluit. 

 

§ 2. De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW kan beslissen om, 

in afwijking van paragraaf 1, zesde lid, 4°, rangverhoging te geven op 

basis van het aantal slaapkamers in een sociale koopwoning. Als de 

sociale koopwoning minstens drie slaapkamers heeft, kan er een 

rangverhoging van maximaal 50 % toegekend worden voor gezinnen. 

Als de sociale koopwoning minder of meer dan drie slaapkamers heeft, 

kan er een rangverhoging worden verleend op basis van de rationele 

bezetting. Als twee rangverhogingen van toepassing zijn op een 

kandidaat-koper, geldt de rangverhoging die het meest gunstig is voor 

de kandidaat-koper. Bij elk van die rangverhogingen wordt er rekening 

gehouden met artikel 2/1 van dit besluit. 

 

De rationele bezetting is de passende bezetting van een woning, waarbij 

rekening wordt gehouden met het aantal personen en de fysieke 

toestand van die personen. 

 

De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW kan de rangverhoging 

op basis van het aantal slaapkamers alleen toekennen na een schriftelijke 

melding van de beslissing daarover aan de toezichthouder. De 

rangverhoging geldt voor alle toewijzingen van de sociale 

huisvestingsmaatschappij of de VMSW en wordt toegepast tot ze een 

nieuwe beslissing meldt aan de toezichthouder. 

 

De kandidaat-kopers worden grondig geïnformeerd over de 

rangverhoging op basis van het aantal slaapkamers. 

 

§ 3. Als het gaat om woningen die gebouwd zijn voor een bijzondere 

doelgroep, onder beding van specifieke verbintenissen, zijn de 

bepalingen van § 1 en § 2 alleen van toepassing voor zover die 

verbintenissen zijn nagekomen. 

 

Art. 7/1. De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW vraagt aan de 

kandidaat-koper bij het ondertekenen van de eenzijdige belofte van 

aankoop een waarborg waarvan het bedrag niet hoger is dan de kosten 

voor de uitvoering van de eenzijdige belofte van aankoop en hoogstens 

4090 euro mag zijn. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd 

overeenkomstig artikel 3, § 2, van dit besluit. Als de kandidaat-koper de 

woning niet aankoopt na het ondertekenen van de eenzijdige belofte 

van aankoop, betaalt de sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW 

het gedeelte van de waarborg dat overeenstemt met het geleden verlies, 

niet terug, tenzij de kandidaat-koper overmacht aantoont. 

 

De sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW beoordeelt de 

overmacht, vermeld in het eerste lid, en neemt daarover een 

gemotiveerde beslissing. 

 

Art. 8. De toewijzing van een sociale woning mag pas aan de kandidaat-

koper worden betekend na het verstrijken van de termijn voor 

vernietiging door de toezichthouder, vermeld in artikel 29bis van de 

Vlaamse Wooncode. 

 

Art. 9. ... 

 

Art. 10. 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. 

 

De toezichthouder beoordeelt de ontvankelijkheid en bezorgt zijn advies 

over de gegrondheid van het ontvankelijk beroep binnen dertig dagen 

aan de sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW. De sociale 

huisvestingsmaatschappij of de VMSW betekent de gemotiveerde 

beslissing van de raad van bestuur over de gegrondheid van het beroep 

binnen zestig dagen na de beroepsbrief met een beveiligde zending aan 

de indiener en bezorgt op dezelfde datum een afschrift aan de 

toezichthouder. 

 

Als er binnen zestig dagen na de beroepsbrief geen beslissing wordt 

betekend, wordt het beroep als ontvankelijk en gegrond beschouwd. 

 

De kandidaat-koper voor wie het beroep ontvankelijk en gegrond wordt 

bevonden, beschikt over een absoluut recht van voorrang met 

betrekking tot de toewijzing van de eerstvolgende beschikbare sociale 

koopwoning die vrijkomt en aan zijn keuze qua ligging, type en aantal 

slaapkamers beantwoordt. 
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Sociale Bouw -en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen cvba 

Privacyverklaring  - Kopen 

 

1. Wie zijn wij? 

De Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen is een sociale huisvestingsmaatschappij met 

als hoofdactiviteiten: 

- het bouwen en verkopen van sociale woningen 

- de dossierbehandeling voor het verstrekken van sociale leningen, met name de Vlaamse 

Woonlening 

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen: 

Iedere (kandidaat-)koper van S.B.K. Arro Antwerpen cvba met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, 

Gijsbrecht van Deurnelaan 22 en ondernemingsnummer 0403.837.130.  

 

2. Waarom hebben wij een privacyverklaring? 

Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. We willen ervoor 

zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren 

wij de hoogste privacynormen, inclusief de privacywet General Data Protection Regulation (GDPR) of in 

het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt.  

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over u waarover wij beschikken. Deze informatie 

verzamelen wij bij andere overheidsinstellingen, bij u, via invulformulieren (eventueel via onze website) 

of tijdens een gesprek met onze medewerkers.  

Belangrijk: contacteert u ons via een ander digitaal medium (zoals Facebook of Twitter), dan heeft de 

privacyverklaring van die websites voorrang op onze privacyverklaring bij tegenstrijdigheden. 

 

3. Hoe kan u ons bereiken? 

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze Privacyverklaring kan u de zetel van S.B.K. Arro 

Antwerpen cvba contacteren via:  

- Telefoon: 03/663.77.20 

- E-mail: privacy@arroantwerpen.be 

- Adres: Gijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100 Deurne 

 

4. Welke informatie verzamelen we? 

Via het registratieformulier verzamelen de volgende gegevens: 

- Identificatiegegevens 

- Rijksregisternummer 

- Rijksregistergegevens 

- Adreshistoriek 

- Adres- en contactgegevens 

- Gezinssamenstelling 

- Eigendomsgegevens 

- Financiële gegevens 

 Sociale Bouw- en 

 Kredietmaatschappij 

 ARRO Antwerpen cvba 
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5. Van waar verzamelen we uw informatie elektronisch? 

Uzelf 

Website: wanneer u ons informatie bezorgt via onze website. 

Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens 

(Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), 

gegevens over eigendommen in vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 

en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018) 

Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, 

hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling 

van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en 

de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 

van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 

2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 + RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018) 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 

september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging 

nr. 16/090 van 4 oktober 2016) 

Kind en Gezin: gegevens rond handicap kinderen (Beraadslaging nr. 19/018 van 5 februari 2019.) 

 

6. De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens 

Wanneer u kandidaat-koper of koper wenst te worden verwerken wij uw gegevens  volgens de volgende 

wettelijke bepalingen:  

- Decreet houdende de Vlaamse Wooncode (15/07/1997). 

- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 

september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen 

door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen 

ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode en van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 

juli 2008 houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de 

uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten 

en houdende de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten 

(07/10/2011). 

- Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van het digitaal prestatieregister gekoppeld 

aan de Prestatiedatabank (17/10/2011) 

- Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 

29bis van de Vlaamse Wooncode (02/02/2012) 

 

7. Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens? 

We gebruiken uw gegevens om u te informeren en te controleren, om een woning toe te wijzen en het 

inschrijvingsdossier of de koopovereenkomst verder op te volgen.   We geven gegevens alleen door als 

het doel verenigbaar is, om de overeenkomst uit te voeren, bij wettelijke verplichting of met uw 

toestemming. 

 

8. Hoe lang houden we uw data bij? 

Wij houden uw gegevens bij tot 10 jaar na afloop van uw hypotheek.  
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9. Wie heeft toegang tot uw data? 

• Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

• de Vlaamse Overheid, Afdeling Vastgoedtransacties 

• (Kandidaat)syndicus 

• Kadaster 

• Verzekeraar/verzekeringsmaatschappij 

• Aannemer 

• Architect 

 

10. Wat zijn uw rechten? 

De GDPR voorziet voor u een aantal rechten die u kunt inroepen, binnen bepaalde voorwaarden. 

Hieronder vindt u een opsomming met een korte toelichting. U kunt deze rechten inroepen via: 

- Telefoon: 03/663.77.20 

- E-mail: privacy@arroantwerpen.be 

- Adres: Gijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100 Deurne 

 

10.1. Recht van inzage 

Wij moeten u informeren  over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten 

beschrijven. .Ook moeten we u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen als u ons dit vraagt.  

Een kopie kunt u vragen via telefoon, e-mail of per brief.  Opgelet: alleen een eerste kopie is gratis.   Bij 

uw aanvraag moeten wij uw identiteit verifiëren. Daarom vragen wij u dan een bewijs van uw 

identiteit. Twijfelen wij over uw identiteit, dan zullen wij u pas de documenten sturen nadat wij uw 

identiteit hebben kunnen bevestigen.We zullen u de informatie per e-mail toesturen als u hiermee 

akkoord gaat;, zo niet zullen wij u de informatie per post toesturen.  

Bepaalde documenten kunnen persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde 

bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd 

kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand uw aanvraag kunnen 

beantwoorden. 

 

10.2. Recht op verbetering 

Als we onjuiste of onvolledige gegevens hebben, zullen we dit op uw vraag aanpassen. Denken we zelf 

dat dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we  u contacteren om dit te verifiëren.  Mogelijk 

moet u hiervoor naar ons kantoor komen  om uw identiteitskaart  te laten lezen.  

 

10.3. Recht om te worden vergeten 

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. We verwijderen uw gegevens als u aan een van de 

onderstaande criteria voldoet. Uw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam  

bewaren we dan op een blacklist zodat ons systeem weet dat u niet langer gecontacteerd wil worden. 

Wanneer kunnen wij u w gegevens verwijderen ? 

- We verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijk doel of hebben deze niet langer 

nodig. 

- U trekt uw toestemming voor verwerking in; deze verwerking was uitsluitend op uw 

toestemming gebaseerd. 

- U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie 10.7). 

- Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt. 

- Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen. 

- Uw gegevens zijn verzameld voor het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij. 
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- Mogelijk kunnen we uw gegevens om een specifieke reden niet verwijderen.  We informeren u 

hierover.  Deze redenen zijn:een wettelijke verplichting of voor het algemeen belang. 

- Voor archivering, onderzoek of statistieken volgens artikel 89 van de AVG. 

- voor juridische claims. 

- de volksgezondheid. 

- Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie primeert. 

  

10.4. Recht op beperking van verwerking 

U kunt altijd de verwerking van uw gegevens beperken. We zullen de verwerking stopzetten in de 

volgende situaties: 

- We hebben onjuiste gegevens. We verwerken uw gegevens opnieuw nadat we uw gegevens 

controleerden en eventueel corrigeerden.   

- Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en u wilt deze verwerking beperken. 

- We hebben uw gegevens niet langer nodig, maar houden ze bij voor uw juridische claims.  Heeft 

u ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we uw gegevens. 

- U bezwaar maakt van verwerking (zie 10.7) .  We stoppen hiermee totdat de vraag opgelost is. 

Is de beperking van verwerking niet langer relevant, dan informeren wij u waarom we de beperking 

stoppen. Om opnieuw uw persoonlijke gegevens te verwerken, controleren we de juistheid ervan of de 

juridische gronden voor de verwerking ervan.  

 

10.5. Recht op kennisgeving 

Als u zich beroept op de bovengenoemde rechten ( met uitzondering van het recht op inzage) dan 

informeren wij ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties).  

We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. Wij informeren u ook 

over deze ontvangers als u dit vraagt. 

 

10.6. Recht op data-portabiliteit 

Wij verzenden u of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar 

formaat als u dit vraagt.  

Dit gaat over gegevens:  

- die u ons bezorgde  

- die we verwerken op basis van uw toestemming of op basis van contractuele voorwaarden  

- die we verwerken via geautomatiseerde middelen  

 

10.7. Recht op bezwaar 

U kunt bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een 

taak van algemeen belang. We zullen uw bezwaar onderzoeken en u informeren over de resultaten. We 

kunnen uw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de 

verwerking.  

 

Heeft u bezwaar tegen direct marketing, dan sturen wij u geen direct marketing meer zodra wij uw vraag 

ontvangen. 
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11. Kunt u uw toestemming intrekken? 

Ja, u kunt op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken.  

 

Maar, wij blijven uw gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden is. Ook 

mag u uw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als u uw 

toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking wordt als legaal 

beschouwd. U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:  

- Telefoon: 03/663.77.20 

- E-mail: privacy@arroantwerpen.be 

- Adres: Gijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100 Deurne 

 

12.  Hoe kunt u een klacht indienen? 

Wij proberen uw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de 

Vlaamse Toezichtcommissie. Dit kan via https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-

toezichtcommissie/klachtenprocedure. 

 

13.  Wijzigingen in ons beleid  

Deze Privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 1 juni 2019. We 

hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken.  

Wij informeren u over elke wijziging die een impact heeft op uw situatie (niet over kleine wijzigingen). 

https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure
https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure
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INSCHRIJVING KANDIDATUUR VOOR EEN SOCIALE KOOPWONING/KOOPAPPARTEMENT 

Enkel persoonlijk af te geven door minstens 1 persoon - geen e-mail of post! 

 

1. Partner 1 

− Naam: ……………………………………………………………… Voornaam: ......………......................................................... 

− Datum van geboorte: …………..............………….......................................……………….............................. 

− Nationaliteit: ………………………   Rijksregisternummer: …………………………………………………………………… 

 

2. Partner 2 

− Naam: ……………………………………………………………… Voornaam: ......………......................................................... 

− Datum van geboorte: …………..............………….......................................……………….............................. 

− Nationaliteit: ………………………   Rijksregisternummer: …………………………………………………………………… 

 

3. Huwelijks- of samenwoningsdatum :       …………..............………….......................................……………... 

 

4. Aantal personen ten laste (kinderen) :       …………..............………….......................................……………... 

 

5. Heb je co-ouderschap (d.w.z.  verblijven  

jouw kinderen op regelmatige basis bij jou)?:      Ja/Neen             aantal:  ………………………     

 

6. Aantal personen met handicap :       …………..............………….......................................………………. 

 

7. Volledig adres :        …………..............………….......................................……………... 

          …………..............………….......................................……………... 

 

8. Telefoonnummer - privé :        …………..............………….......................................……………... 

 - GSM :        …………..............………….......................................……………... 

 

9. E-mailadres :        …………..............………….......................................……………... 

 

10. Post- of bankrekeningnummer :        …………..............………….......................................……………... 

 

11. Laatst gekend belastbaar inkomen     : man + vrouw : € …………..............…………................................. 

 (kopie aanslagbiljet bijvoegen) 
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Heb je of een gezinslid een woning, appartement of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle 

eigendom , vruchtgebruik, erfpacht of opstal (België of buitenland) of in erfpacht, vruchtgebruik of 

opstal gegeven? :  Ja/Neen 

Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord:  

-is er een relatiebreuk? Ja/Neen 

-werd het recht kosteloos verkregen? Ja/Neen 

-is de woning overbewoond? Ja/Neen 

-is de woning onbewoonbaar? Ja/Neen 

-is de woning gelegen in een bestemmingszone waar wonen niet is toegestaan? Ja/Neen 

 

12. Ben je een zaakvoerder/bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin een zakelijk 

recht op een woning of bouwgrond werd ingebracht?: Ja/Neen 

 

13. Gewenste gemeente(n) volgens bijgevoegde lijst : (inschrijvingsgeld van 50 € per lijst). Je schrijft 

je in deze registers, voor zowel woningen als appartementen. 

…………..............…………...... …………..............…………...... …………..............…………...... …………..............…………...... 

…………..............…………...... …………..............…………...... …………..............…………...... …………..............…………...... 

…………..............…………...... …………..............…………...... …………..............…………...... …………..............…………...... 

…………..............…………...... …………..............…………...... …………..............…………...... …………..............…………...... 

…………..............…………...... …………..............…………...... …………..............…………...... …………..............…………...... 

 

Op eer voor echt verklaard, (datum) …………..............…………......…………..............…………......…………..............………… 

 

 (Handtekening partner 1) (Handtekening partner 2) 

De inschrijvers bevestigen tevens dat zij ‘Privacyverklaring koopwoningen’ hebben ontvangen. 

Voor meer info over Privacy: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

 

………………………………………                                                                     ….………………………………….. 

Handtekening partner 1                                                                      handtekening partner 2 
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Aan:  S.B.K. Arro Antwerpen 

 Gijsbrecht Van Deurnelaan 22 

 2100 DEURNE 

 

Beste,  

Hiermee verklaar ik/ verklaren wij dat volgende perso(o)n(en) mee zullen verhuizen naar de 

sociale koopwoningen waarvoor ik/ wij ingeschreven ben/ zijn op de wachtlijst(en): 

NAAM VOORNAAM RIJKS-

REGISTERNR. 

GEBOORTE-

DATUM 

+ 66% 

andersvalide 

    ja/neen 

    ja/neen 

    ja/neen 

    ja/neen 

    ja/neen 

    ja/neen 

    ja/neen 

    ja/neen 

    ja/neen 

    ja/neen 

    ja/neen 

 

Gedaan te Deurne (Antwerpen) op ………… / ………… / ……………………………… (datum) 

 

Handtekening(en) voorafgegaan door ‘Gelezen en goedgekeurd’  

 

 

 

 

…………………………………………………….. …………………………………………………….. 

(handtekening) (handtekening) 


