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VOORWAARDEN KANDIDATUURSTELLING EN TOEWIJZINGSCRITERIUM 

WOONPROJECT KARTUIZERSSTRAAT HOLSBEEK – 2015 

 

1. VOORWAARDEN KANDIDATUURSTELLING 

Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een betaalbare kavel, een middelgrote 

kavel, een sociale koopwoning of een middelgrote koopwoning dient u te voldoen aan een 

aantal voorwaarden. 

 

1.1. Betaalbare kavel 

inkomen (vertrekkende van het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting): 

het gezamenlijk netto belastbaar inkomenvan de kandidaat-koper verhoogd met het 

inkomen van de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk samenwoont, mag voor het 

voorlaatste jaar dat datgene van de aankoopverbintenis voorafgaat, niet lager zijn 10.014 

Euro (bedrag 2015) en hoger zijn dan (bedragen 2015): 

o 64.090 Euro voor een gezin of samenwonenden met min. 2 personen; 

o 44.062 Euro voor een alleenstaande; 

o 64.090 Euro voor een alleenstaande met één persoon ten laste. 

Deze maximumbedragen mogen verhoogd worden met € 4.006 per persoon ten laste. 

Bedraagt het inkomen minder dan 10.014 Euro, dan wordt het inkomen van het jaar nadien 

of eventueel van het lopende jaar in aanmerking genomen. Het inkomen kan dan met alle  

middelen worden aangetoond.(bedragen 2015). 

eigendom: de kandidaat-koper, noch de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk 

samenwoont, mogen eigenaar zijn van een bebouwd of bebouwbaar onroerend goed, in volle 

eigendom noch volledig in vruchtgebruik, nog enig ander zakelijk recht hebben op een 

bouwterrein dat hem/haar de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen, op het 

ogenblik van het verlijden van de notariële akte. 

 

1.2. Middelgrote kavel 

eigendom: de kandidaat-koper, noch de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk 

samenwoont, mogen eigenaar zijn van een bebouwd of bebouwbaar onroerend goed, in 

volle eigendom noch volledig in vruchtgebruik, nog enig ander zakelijk recht hebben op een 

bouwterrein dat hem/haar de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen, op het 

ogenblik van het verlijden van de notariële akte. 

 

1.3. Sociale koopwoning 

inkomen (vertrekkende van het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting): 

het gezamenlijk netto belastbaar inkomen*van de kandidaat-koper verhoogd met het 
inkomen van de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk samenwoont, mag voor het 

voorlaatste jaar dat datgene van de aankoopverbintenis voorafgaat, niet lager zijn dan 8.951 

Euro (bedrag 2015) en niet hoger zijn dan (bedragen 2015): 

 

______________ 
Voor het nazicht van de inkomensvoorwaarde wordt vertrokken van het gezamenlijk netto belastbaar 

inkomen van de koper zoals voorkomend op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting. 
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o 53.645 Euro voor een gezin of (wettelijk of feitelijk) samenwonenden met min. 2 

   personen, 

o 53.645 Euro voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste; 

o 35.767 Euro voor een alleenstaande. 

Deze maximumbedragen mogen verhoogd worden met 3.572 Euro (bedrag 2015) per 

(bijkomende) persoon ten laste. Bedraagt het inkomen minder dan 8.951 Euro (bedrag 

2015), dan wordt het inkomen van het jaar nadien of eventueel van het lopende jaar in 

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

eigendom: de kandidaat-koper, noch de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk 

samenwoont, mogen eigenaar zijn van een bebouwd of bebouwbaar onroerend goed, in 

volle eigendom noch volledig in vruchtgebruik, nog enig ander zakelijk recht hebben op een 

bouwterrein dat hem/haar de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen, 3 maanden 

na de eigendomsoverdracht. 

De eigendomsvoorwaarde is niet van toepassing als de kandidaat-koper op de datum van 

het verlijden van de notariële akte minstens 55 jaar oud is. De kandidaat-koper dient dan 

zijn woning binnen een termijn van 1 jaar vanaf de datum van eigendomsoverdracht te 

verkopen. 

 

1.4. Middelgrote koopwoning 

eigendom: de kandidaat-koper, noch de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk 

samenwoont, mogen eigenaar zijn van een bebouwd of bebouwbaar onroerend goed, in 

volle eigendom noch volledig in vruchtgebruik, nog enig ander zakelijk recht hebben op een 

bouwterrein dat hem/haar de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen, op het 

ogenblik van het verlijden van de notariële akte. 

 

2. TOEWIJZINGSCRITERIUM 

Voor alle aangeboden wooneenheden (betaalbare kavels, middelgrote kavels, sociale 

koopwoningen, middelgrote koopwoningen) wordt bij de toewijzing voorrang gegeven aan 

kandidaten die beschikken over een voldoende band met Holsbeek, de gemeente waar het 

onroerend goed gelegen is. 

 

De gemeente Holsbeek bepaalt dat een kandidaat beschikt over een voldoende band met de 

gemeente als hij voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden: 

 in de loop van de laatste 25 jaar (1989 – 2014) gedurende ten minste 6 jaar 

onafgebroken woonachtig zijn geweest in de gemeente Holsbeek. 

 op de datum van de overdracht werkzaamheden verrichten in de gemeente Holsbeek, 

voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten minste een halve werkweek in beslag 

nemen en voor zover de kandidaat-koper in de loop van de voorbije 6 jaar minstens 48 

maanden werkzaam is geweest in de gemeente Holsbeek. 

 op grond van zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, 

sociale of economische band met de gemeente Holsbeek hebben opgebouwd. 


