
 

 

 

WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR EXTRA INSCHRIJFDUUR? 

 Jij en je partner gaan uit elkaar gaan je hebt de zorgplicht (minimaal co-ouderschap) heeft voor één of meer 
minderjarige kinderen. Bij co-ouderschap komen jullie beiden in aanmerking voor extra inschrijfduur.; én 

 de echtelijke woning is niet aan jou toegewezen of je kunt niet in de gezamenlijke woning blijven; én 

 je levert het formulier en de bewijsstukken in binnen 1 jaar na je echtscheiding (na de rechterlijke uitspraak) of 
binnen 1 jaar na het verbreken van het samenlevingscontract. 

 
LET OP: ALS JE DE AANVRAAG NIET COMPLEET INDIENT, WORDT DEZE NIET IN BEHANDELING 

GENOMEN! 
 

AANVRAAGFORMULIER EXTRA INSCHRIJFDUUR  

 

Naam :  dhr. /  mw.           

Adres :             

Postcode & Woonplaats :             

Telefoonnummer :             

Geboortedatum :             

Inschrijfnummer :             

Emailadres :             

 
Gebruik het formulier als checklist: vink de reden en de meegestuurde bijlagen aan. 
 
Ik vraag extra inschrijfduur aan in verband met (kruis aan wat van toepassing is): 

□ Zorgplicht voor minderjarige kinderen na echtscheiding 

 Schrijf een persoonlijke toelichting op je situatie en stuur kopieën mee van: 

 bewijsstukken waaruit blijkt dat je de zorgplicht (minimaal co-ouderschap) voor een of meer 

minderjarige kinderen hebt en dat je de echtelijke woning moet verlaten, ingediend binnen 1 jaar na 

de rechterlijke uitspraak: 

 een definitief echtscheidingsconvenant (geen concept); of  

 een beschikking ‘voorlopige voorziening echtscheiding’; of  

 een echtscheidingsvonnis ondertekend door beide partijen; 

 het ouderschapsplan. 

 

 

□ Zorgplicht voor minderjarige kinderen na verbreken samenleving 

 Schrijf een persoonlijke toelichting op je situatie en stuur kopieën mee van: 

 documenten die de samenleving duidelijk aantonen, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, een 

huurovereenkomst op beider naam of een eigendomsakte van de laatst bewoonde woning, 

gezamenlijke rekeningen en/of gezamenlijke verzekeringen, een GBA historisch uittreksel  van 

beide ex-partners waaruit blijkt dat er sprake is geweest van samenwonen; én  

 een officieel document waaruit blijkt dat je de zorgplicht (minimaal co-ouderschap) voor een of 

meer minderjarige kinderen heeft en dat je de echtelijke woning moet verlaten, ingediend binnen 1 

jaar na het verbreken van het samenlevingscontract zoals: 

 een beschikking van de rechtbank; of  

 een convenant met toekenning van de voogdij;  

 een door beide ex-partners ondertekende brief/verklaring, waarin verklaard wordt dat de 

samenleving verbroken is en dat je de gezamenlijke woning moet verlaten. 

 het ouderschapsplan 

 
 

Plaats:       Datum: __ - __ - ____  Handtekening:     

 

 



 

 

 

 

TOELICHTING EXTRA INSCHRIJFDUUR 

 
Waar dien ik mijn aanvraag voor extra inschrijfduur in? 

Je kunt het aanvraagformulier (digitaal) invullen en met alle bijlagen mailen naar het e-mailadres van Woning in Zicht; 
info@woninginzicht.nl (e-mails met bestanden boven 7 MB komen NIET aan).  

 
Alleen als je niet over een e-mailadres beschikt, kunt je de aanvraag per post sturen naar:  

Woning in Zicht  
Postbus 47 
5000 AA Tilburg  

Zorg er altijd voor dat je het formulier hebt ondertekend! 
 
Ga je liever langs bij een van de woningcorporaties, dan zie je hieronder de adressen en openingstijden: 

 WonenBreburg: Joannes van Oisterwijkstraat 35, Tilburg, tel: (0900) 02 09 (lokaal tarief). Open: maandag t/m 

vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 

 TBV Wonen: Spoorlaan 430, Tilburg, tel: (013) 594 05 00. Open: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 

 Tiwos: Stationsstraat 24, Tilburg, tel: (013) 549 07 77. Open: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17 uur en 
vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. 

 ’t Heem: Slimstraat 2A, Udenhout, tel: (013) 522 92 00. Open: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur 
en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 

 Leystromen: Julianastraat 51, Rijen, tel: (088) 031 33 00. Open: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 

uur. 

 Casade: Min. Goselingenlaan 8, Dongen of Wijkpunt Pannenhoef, Jacob Ruysdaelstraat 14, Kaatsheuvel of 

Wijkpunt BaLaDe, Balade 1, Waalwijk. De wijkpunten zijn te bezoeken op afspraak. Tel.: (0800) 55 22222 
(gratis). Open: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 en vrijdag  van 8.30 tot 12.00 uur. 

 
Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?  

Een medewerker van Woning in Zicht of van de corporatie beoordeelt je aanvraag. Binnen vijf werkdagen ontvang je 
per e-mail de beslissing.  

 
Wat als ik extra inschrijfduur krijg toegekend? 

Je inschrijfduur bij Woning in Zicht wordt opgehoogd tot 86 maanden. Dit is de gemiddelde inschrijfduur in het 
Aanbodmodel, die wordt jaarlijks vastgesteld. Je kunt vervolgens zelf reageren op woningen die op basis van 
inschrijfduur worden geadverteerd op onze website: www.woninginzicht.nl.  
Je mag ook reageren op woningen in het Lotingmodel, maar deze woningen worden niet toegewezen op basis van 
inschrijfduur. 
 
Hoelang is mijn extra inschrijfduur geldig?  

Je inschrijfduur blijft één jaar lang aangevuld tot 86 maanden. Na dit jaar vervalt de extra inschrijfduur. Je behoudt 
daarna je eigen opgebouwde inschrijfduur. 
 
Staat je huis te koop (ten gevolge van de echtscheiding of het verbreken van samenleving)? 

Is je woning na één jaar nog niet verkocht dan kan de extra inschrijfduur met een half jaar verlengd worden. Middels 
de makelaarsovereenkomst dient te worden aangetoond dat de woning in de verkoop staat en met welke startdatum 
de woning in de verkoop is gegaan. 
 
Kan ik bezwaar indienen als mijn aanvraag wordt afgewezen? 

Ja, je kunt een bezwaarschrift indienen bij de Klachtencommissie. De termijn daarvoor is zes weken. Geef in je brief 
duidelijk aan waarom je het niet eens bent met de beslissing van Woning in Zicht of de woningcorporatie en stuur 
eventueel bewijsstukken mee. Stuur je bezwaar naar: info@klachten-commissie.nl of per post naar: 

Klachtencommissie 
Postbus 488 
5000 AL TILBURG 
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