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Dossier /  Titel : Aanpassing toewijzingsreglement gemeentelijke bouwplaatsen 

Kristel Stals  

 

DE GEMEENTERAAD: 

 

DE GEMEENTERAAD : 

De gemeenteraad van de gemeente Kinrooi, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig de 

wet: 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42 §3 en 43§2 12°; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 252 en 253 betreffende het 

algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten van het Vlaams Gewest; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen; 

Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999 betreffende de 

openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten; 

Overwegende dat de bepalingen van het structuurplan Vlaanderen middels de blokkering van de 

woonuitbreidingsgebieden de gemeente beperken in het voeren van een sociaal woonbeleid; 

Overwegende dat er in onze gemeente nagenoeg geen betaalbare bouwkavels voorhanden zijn en 

dat de nood aan betaalbare gemeentelijke bouwkavels bij de bevolking hoog is; 

Overwegende dat het derhalve aangewezen is de voorwaarden en toewijzingsnormen vast te 

stellen bij de verkoop van alle ‘sociale' bouwplaatsen in gemeentelijke verkavelingen; 

Overwegende dat het om sociale redenen opportuun is de verkoop niet publiek te organiseren om 

overdreven hoge prijzen te voorkomen; 

Gelet op de wettelijke bepalingen terzake; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 1 februari 2006 houdende de vaststelling 

verkoopvoorwaarden en toewijzingsnormen bij verkoop van sociale bouwplaatsen in 

gemeentelijke verkavelingen; 

Overwegende dat er in artikel 3 een aantal verduidelijkingen zijn toegevoegd; 



Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: 

Artikel 1.- Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden en lasten wordt de verkoop van 

sociale bouwplaatsen in gemeentelijke verkavelingen geregeld. 

Artikel 2.- De verkoop geschiedt onderhands tegen een vooraf vastgestelde prijs die minimaal de 

officiële schattingsprijs is. Zo er meerdere kandidaten zijn voor éénzelfde kavel, wordt het perceel 

toegewezen aan de kandidaat met het hoogste aantal punten. Ingeval van meerdere kandidaten 

voor eenzelfde perceel met hetzelfde aantal punten, wordt het perceel toegewezen aan de 

kandidaat-koper die het langst woont en verblijft of woonde en verbleef in Kinrooi. Ingeval van 

gezamelijke aankoop door gehuwden of samenwonenden, wordt enkel rekening gehouden met de 

hoogste puntenscore behaald door hem/haar aangeduid door de kandidaat-kopers. Deze 

verblijfsperiode in Kinrooi moet niet onafgebroken zijn. Voor de vaststelling van deze periode 

wordt gerekend in dagen, aan de hand van de gegevens uit het bevolkingsregister. Ingeval van 

hetzelfde aantal punten en hetzelfde aantal jaren en dagen aanwezigheid in Kinrooi, wordt een 

sociale correctie toegepast op basis van het inkomen, en heeft diegene met het laagste netto-

belastbaar inkomen voorrang op de anderen. 

De punten worden toegekend als volgt: 

§1 één punt voor de kandidaat-koper(s) van wie de wooneenheid in eigendom of enig 

bouwperceel in eigendom werd onteigend of waarvan de onteigening in het vooruitzicht is gesteld 

door een goedgekeurd onteigeningsplan; 

§2 één punt voor de kandidaat-koper(s) van wie op het ogenblik van de inschrijving de woning 

getroffen werd door een besluit van onbewoonbaarheid; 

§3 twee punten per kind aan de eerste twee inwonende kinderen en vervolgens één punt vanaf het 

derde kind, als kind wordt ook beschouwd het ongeboren kind zodra voor dit ongeboren kind 

volgens de wettelijke bepalingen kraamgeld aangevraagd kan worden door de moeder-kandidaat-

koper; 

§4 twee punten per inwonende gehandicapte persoon die op het ogenblik van de inschrijving een 

invaliditeit van minstens 66% heeft; 

§5 twee punten per inwonende ouder van minstens 65 jaar op het ogenblik van de toewijzing. Uit 

het attest van het bevolkingsregister moet blijken dat de kandidaat-koper gezinshoofd is en dat de 

ouder(s) gedurende minstens één jaar inwonend is (zijn). Bovendien dient een verklaring te 

worden bijgevoegd dat de ouder samen met de aanvrager naar de nieuwe woning zal verhuizen. 

§6 twee punten voor de kandidaat-koper(s) met een op het ogenblik van de inschrijving inwonende 

oorlogsinvalide; 

§7 vijf punten voor kandidaat-koper(s) uit de eigen gemeente. Op het ogenblik van de inschrijving 

dient de kandidaat-koper(s) ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente 

Kinrooi. Dit puntenaantal is niet cumuleerbaar met het puntenaantal voorzien in § 8; 

§8 vijf punten voor kandidaten die terugkeren naar Kinrooi en die op het ogenblik van de 

inschrijving in een andere gemeente ingeschreven zijn. Dit puntenaantal is niet cumuleerbaar met 

het puntenaantal voorzien in § 7; 

§9 volgend puntenaantal naar gelang het netto-belastbaar inkomen van het laatste gekende 

inkomstenjaar, samengevoegd met dat van de persoon met wie hij/zij op de datum van de 

inschrijving wettelijk of gedurende een periode van 12 maanden wettelijk of feitelijk samenwoont. 

Gezamenlijk inkomen voor gehuwden en samenwonenden: 

- minder dan 42.311,44 euro. = 3 punten 

- tussen 42.311,44 – 54.176. euro. = 2 punten 

- meer dan 54.176 euro= 1 punt 



Alleenstaande: 

- minder dan 28.924,57 euro = 3 punten 

- tussen 28.924,57 – 36.121 euro = 2 punten 

- meer dan 36.121 euro = 1 punt 

Artikel 3.- De verkoop gebeurt onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarde. 

§1 De kandidaat-koper(s) dient(dienen) minstens vijf jaar in België te wonen op het ogenblik van 

het verlijden van de akte. 

§2 De kandidaat-koper(s) dient(dienen) meerderjarig te zijn op het ogenblik van zijn/haar/hun 

kandidaatstelling. 

§3 De kandidaat-koper(s) mag(mogen) geen volle eigenaar zijn van een woning of andere 

bouwplaats, uitgezonderd in geval van een geplande onteigening van de enige eigen 

woning/bouwperceel, op het ogenblik van het verlijden van de akte. 

§4 De kandidaat-koper(s) dient(dienen) het bewijs te leveren van zijn/haar/hun aan de 

personenbelasting onderworpen inkomen van het laatst gekende inkomstenjaar, samengevoegd 

met dat van de persoon met wie hij op datum van de inschrijving wettelijk of gedurende een 

periode van tenminste 12 maanden feitelijk samenwoont. 

§5 De kandidaat-koper(s) dient(dienen) een verklaring op erewoord te onderschrijven waarin 

gesteld wordt dat hij/zij en desgevallend de persoon met wie hij/zij op datum van de inschrijving 

wettelijke of gedurende een periode van ten minste 12 maanden feitelijk samenwoont, voldoet aan 

de voorwaarden betreffende het onroerend bezit zoals vermeld in art. 3 § 3. 

§6 De koper(s) of zijn rechtsopvolger(s) is(zijn) gehouden door de bouwverplichting. De 

bouwwerken dienen binnen een termijn van drie jaar na de aankoop begonnen te zijn en de 

woning dient bewoond te zijn door de eigenaar binnen een termijn van zes jaar na de dag van het 

verlijden van de authentieke akte. Indien slechts één van de personen die deel uitmaken van de 

contacterende partij die in de authentieke akte de “koper wordt genoemd, deze verbintenis naleeft, 

is aan deze verplichting voldaan. 

§7 De koper(s) verbindt(verbinden) zich ertoe het perceel, voorwerp van onderhavig besluit, 

behoudens uitzondering gemaakt in onderhavige paragraaf, niet te vervreemden gedurende een 

periode van 20 jaar te rekenen vanaf de dag der verlijden van de authentieke akte. Gehele of 

gedeeltelijke vervreemding van de bouwgrond al of niet bebouwd, is niet toegelaten gedurende 

deze periode. Eventueel kan de gemeenteraad toestemmen in een afwijking op deze voorwaarde. 

Bij vervreemding van een onbebouwd perceel heeft de gemeente daarenboven een recht van 

wederinkoop. In geval van bebouwing of begin van bebouwing heeft de gemeente recht van 

voorkoop in alle omstandigheden tijdens deze periode van 20 jaar. De koper(s) verbindt(verbinden) 

zich ertoe de verkoper onmiddellijk en vooraf op de hoogte te brengen van elk voornemen tot 

vervreemding, overdracht van een zakelijk recht of niet-persoonlijke bewoning van het verkochte 

perceel. 

Bij door de gemeenteraad toegestane vervreemding van een bebouwd perceel heeft de gemeente 

recht op een schadevergoeding volgens de volgende berekening: 

- het eerste jaar na de aankoop, een bedrag gelijk aan 95% van de aankoopprijs, het tweede jaar 

een bedrag gelijk aan 90% van de aankoopprijs, het derde jaar een bedrag gelijk aan 85% van de 

aankoopprijs, het vierde jaar een bedrag gelijk aan 80% van de aankoopprijs, het vijfde jaar een 

bedrag gelijk aan 75% van de aankoopprijs, het zesde jaar een bedrag gelijk aan 70% van de 

aankoopprijs, het zevende jaar een bedrag gelijk aan 65% van de aankoopprijs, het achtste jaar een 

bedrag gelijk aan 60% van de aankoopprijs, het negende jaar een bedrag gelijk aan 55% van de 

aankoopprijs, het tiende jaar een bedrag gelijk aan 50% van de aankoopprijs, het elfde jaar een 

bedrag gelijk aan 45% van de aankoopprijs, het twaalfde jaar een bedrag gelijk aan 40% van de 

aankoopprijs, het dertiende jaar een bedrag gelijk aan 35% van de aankoopprijs, het veertiende 

jaar een bedrag gelijk aan 30% van de aankoopprijs, het vijftiende jaar een bedrag gelijk aan 25% 

van de aankoopprijs, het zestiende jaar een bedrag gelijk aan 20% van de aankoopprijs, het 

zeventiende jaar een bedrag gelijk aan 15% van de aankoopprijs, het achttiende jaar een bedrag 



gelijk aan 10% van de aankoopprijs, het negentiende jaar een bedrag gelijk aan 5% van de 

aankoopprijs. Ingeval van overmacht kan de gemeenteraad bij individuele situaties afzien van deze 

bepalingen. 

§8 Op het aangekochte perceel en in de woning mag geen horeca worden uitgeoefend, geen 

ambachtelijk bedrijf of handel worden bedreven of reclameborden worden aangebracht. Vrije 

beroepen worden geduld. 

§9 Bij gebreke aan naleving der opgelegde voorwaarden kan de gemeente haar recht van 

voorkoop of wederinkoop uitoefenen en is(zijn) de koper(s) of zijn/haar/hun rechtsopvolger(s) 

verplicht als boete aan de gemeente te betalen en onverminderd alle andere schadevergoedingen 

en rechten van de gemeente: 

- een som gelijk aan vijf procent van de aankoopprijs indien binnen de gestelde termijn niet 

begonnen is met de bebouwing; 

- een som gelijk aan vijf procent van de aankoopprijs indien de gebouwen niet bewoond zijn 

binnen de gestelde termijn; 

- een som gelijk aan vijf procent van de aankoopprijs zal eisbaar worden voor elk jaar vertraging 

hetzij van het aanvatten van de bouwwerken, hetzij van de bebouwing; 

- een som gelijk aan honderd procent van de aankoopprijs bij iedere vervreemding van een al of 

niet bebouwd perceel zonder toestemming van de gemeente binnen de eerste 20 jaar te rekenen 

vanaf de dag der verlijden van de notariële akte. Bij vervreemding van een onbebouwd perceel 

heeft de gemeente daarenboven een recht van wederinkoop naast de in deze paragraaf bedongen 

schadevergoeding. Bij vervreemding van een bebouwd (bebouwing al dan niet voltooid) perceel 

heeft de gemeente recht van voorkoop, naast de in deze paragraaf bedongen schadevergoeding. 

- een som van 74,37 euro, gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer vanaf datum verkoop per dag 

overtreding, indien op het perceel of in de op te richten woning horeca wordt uitgeoefend, een 

ambachtelijk bedrijf of handel wordt bedreven of reclameborden worden aangebracht, bedrag 

opeisbaar gesteld vanaf aangetekende ingebrekestelling tot stopzetting/verwijdering. 

Artikel 4.- De toewijzing is nietig wanneer op het ogenblik van het verlijden van de notariële akte 

het puntenaantal lager is dan het behaalde puntenaantal op het ogenblik van de toewijzing. 

Artikel 5.- Onderhavige voorwaarden dienen naargelang het geval in extenso in de authentieke 

akte opgenomen te worden. Deze voorwaarden zullen ook van toepassingen zijn op de 

rechtsopvolgers van de kopers. 

Artikel 6.- het besluit dd 01-02-2006 wordt opgeheven, hiervan wordt kanttekening gemaakt. 

Artikel 7.- In toepassing van artikel 252§1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 wordt de 

beknopte beschrijving van dit besluit opgenomen in de toezichtslijst die voor algemeen 

administratief toezicht aan de Provincie¬gouverneur verstuurd wordt 
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