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RUIMTELIJKE ORDENING

WOONPROJECT 

BRUUL FASE III

Overleg infoavond 13/09/2018



• Gemeente wil samen met Interleuven inzetten op 
betaalbaar wonen ‘voor de groep die teveel verdient 
voor het sociale segment, maar net te weinig om een 
kavel of woning te kopen op de private markt en die 
een band heeft met de gemeente’

• Ontwikkeling ingesloten woonuitbreidingsgebied 

• Al 2 fasen gerealiseerd

• Geselecteerd in GRS als ‘te ontwikkelen voor 
doelgroepenbeleid’

• Sociaal aanbod, betaalbaar aanbod en 3 private kavels

• Infrastructuur is klaar
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Inleiding
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Infrastructuur
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Woningen Dijledal
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Verkavelingsvoorschriften

• 1 bouwlaag en hellend dak

• Footprint van 12 m op + 9 m

• Kroonlijst van 3,5 m, nok evenwijdig met voorliggende weg

• 1 parkeerplaats op het perceel voorzien (oprit of garage inpandig), 
geen carport

• 1 tuinberging van maximaal 10 m²

• Max. 50 m² verharding op min. 0,5 m van perceelsgrenzen.

MIDDELGROTE KAVELS
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Verkavelingsvoorschriften

• 2 bouwlaag en hellend dak (1 bouwlaag voor lot 1 en 2)

• Footprint van 10 m op 8 m (12 m op 8 m voor lot 1 en 2)

• Kroonlijst van 3,5 m tot 6 m, nok evenwijdig met voorliggende 
weg

• 1 parkeerplaats op het perceel voorzien (oprit of garage inpandig), 
geen carport

• 1 tuinberging van maximaal 10 m²

• Max. 50 m² verharding op min. 0,5 m van perceelsgrenzen.

BESCHEIDEN KAVELS
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Werken aan het doelgroepenbeleid

• Geen eigendom

• Wel eigendom indien verkoop binnen:
• 1 jaar vanaf verlijden notariële akte bij aankoop grond 

• Geen inkomensvoorwaarde

• 10 jaar bewoningsplicht en vervreemdingsverbod

VERKOOPSVOORWAARDEN MIDDELGROTE KAVELS
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Werken aan het doelgroepenbeleid

• Geen eigendom

• Wel eigendom indien verkoop binnen:
• 1 jaar vanaf verlijden notariële akte bij aankoop grond 

• Inkomensvoorwaarden voor het gezamenlijk netto belastbaar 
inkomen (cijfers 2018):

• Cijfers Vlabinvest (+10.000 bij gezin en +5.000 voor alleenstaande) niet 
lager zijn dan 10.508 euro en niet hoger dan:

• 77.253 euro voor een gezin of samenwonenden met min. 2 personen

• 51.236 euro voor een alleenstaande

• 77.253 euro voor een alleenstaande met één persoon ten laste

• deze maximumbedragen mogen worden verhoogd met 4.203 euro per 
persoon ten laste

• indien inkomen lager is dan 10.508 dan kijkt men naar het inkomen 
lopend jaar

• 20 jaar bewoningsplicht en vervreemdingsverbod

VERKOOPSVOORWAARDEN BESCHEIDEN KAVELS
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Werken aan het doelgroepenbeleid

• Bouwverplichting: bouwen binnen termijn van 3 jaar te rekenen vanaf 
datum notariële akte

• Aanvang bewoning: woning betrekken binnen een periode van 5 jaar 
te rekenen vanaf datum notariële akte

• Indien de koper niet voldoet aan 1 of meer van de geldende 
voorwaarden, heeft IL gedurende de eerste 5 jaar na datum van 
verkoop van het verkochte goed (kavel) het recht op wederinkoop 
aan de oorspronkelijke verkoopprijs

• Regeling bij toegestane verkoop of toegestane verhuur (enkel met 
toestemming IL) : 

• onder zelfde (geïndexeerde) voorwaarden als de oorspronkelijke

• IL heeft recht op vergoeding meerwaarde (verminderd met 
10%/5% per jaar bewoning)

• bij toegestane verhuur verplicht de geregistreerde 
huurovereenkomst over te maken aan IL

• Sancties bij niet-naleving verkoopsvoorwaarden.

VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMEEN
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Prijzen

• Middelgroot (90%)

• Bescheiden kavels (80%)

• *oppervlakte kavel kan na uiteindelijke opmeting nog verschillen

• **+ kosten eigen aan de koper, notariskosten registratie, kosten opmeting en afpaling perceel

type kavel opp. (m²)* prijs/kavel 
(markt)

Prijs (80% -
90%)**

middelgrote 
OB (5)

lot 13 491,00 144 333,33 129 900,00

lot 14 366,00 137 286,60 123 557,94

lot 15 386,00 143 231,73 128 908,56

lot 16 386,00 143 231,73 128 908,56

lot 17 386,00 143 231,73 128 908,56

bescheiden 
OB (2)

lot 9 389,00 149 750,00 119 800,00

lot 12 352,00 141 375,00 113 100,00

bescheiden 
HO (4)

lot 1 353,00 139 351,16 111 480,93

lot 2 325,00 128 297,81 102 638,25

lot 10 281,00 121 077,50 96 862,00

lot 11 283,00 121 755,00 97 404,00
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Werken aan het doelgroepenbeleid

• Voor de bepaling van de volgorde van toewijzing van de kavels 
worden de volgende toewijzingscriteria gehanteerd, in afnemend 
belang: 
– de kandidaat-koper of de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk 

samenwoont, woonde minimaal gedurende 6 jaar in de gemeente 
Bierbeek (te bewijzen door een verklaring op eer of een uittreksel dienst 
bevolking). 

– de kandidaat-koper of de persoon met wie hij/zij wettelijk of feitelijk 
samenwoont, werkt voor minimaal gemiddeld ½ werkweek in de 
gemeente Bierbeek of een buurgemeente (te bewijzen door een verklaring op 
eer of een document van de werkgever). 

• De kandidaat-kopers worden gerangschikt volgens het aantal jaren 
dat zij of de personen met wie zij wettelijk of feitelijk samenwonen, in 
de gemeente Bierbeek wonen. Indien kandidaat-kopers dezelfde 
rangschikking krijgen, wordt voorrang gegeven aan kandidaat-kopers 
of personen met wie ze wettelijk of feitelijk samenwonen die 
minimaal gemiddeld ½ werkweek werken in de gemeente Bierbeek of 
een buurgemeente. De andere kandidaat-kopers worden gerangschikt 
volgens postdatum (poststempel aangetekend schrijven van indiening 
van kandidatuur). 

• Eens de prioriteitsvolgorde is bepaald, worden de kandidaten in die 
volgorde uitgenodigd en worden de kavels toegewezen.

• Geïnteresseerden uit het verleden krijgen 1 maand voor de oproep 
brief. (laatste vijf jaar)

VERKOOPSPROCEDURE



15

Hoe indienen kandidatuur?

• Inschrijvingsformulier invullen.

• Toe te voegen bewijsstukken indien van toepassing:
– Laatst gekend aanslagbiljet belastingen (aanslagbiljet 2017 

inkomsten 2016, het document dat u ontvangt van de FOD 
Financiën)

– Verklaring op eer omtrent het aantal eigendommen (bebouwd of 
bebouwbaar onroerend goederen, in volle eigendom of volledig in 
vruchtgebruik, of enig ander zakelijk recht op een bouwterrein dat 
de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen)

– Verklaring op eer om eigendom 1 jaar vanaf de datum van het 
verlijden van de notariële akte te verkopen.

– Bewijs werkgever over het werken in Bierbeek of buurgemeente.

– Uittreksel bevolkingsregister. (een attest van hoofdverblijfplaats 
en attest van gezinssamenstelling kan volstaan indien de periode 
van het verblijf in Bierbeek hieruit duidelijk is, zo niet is een 
uittreksel nodig)

• Van 1 oktober tot en met 15 november opsturen onder 
aangetekende zending naar Interleuven, Brouwersstraat 6.
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Vragen?



• Contactpersoon

– Marc De Neef

– marc.de.neef@interleuven.be

– 016/28 44 62

• Website

– www.bierbeek.be

– www.interleuven.be
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Meer informatie


