
   

                  Een sociale woning kopen via een sociale                 
                               huisvestingsmaatschappij (SHM) 

 
 

Intergemeentelijke samenwerking ‘Woonbeleid Zennevallei’ 
A. Demaeghtlaan 30 – 1500 Halle (Sociaal Huis)    02/361 16 16 

Fabriekstraat 1B-1601 Sint-Pieters-Leeuw  (Hemelrijck)  02/371 03 47 
Henry Torleylaan 13 -  1654 Beersel (Huizingen)  02/356 73 18 

 

 

 

Wat? 

 

Een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) bieden woningen en kavels 

te koop aan. Dat kunnen sociale koopwoningen of kavels zijn, maar het 

kunnen ook middelgrote koopwoningen of kavels zijn. 

 

Voorwaarden? Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale 

koopwoning of kavel moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

 

Meerderjarig zijn (uitzonderingen mogelijk); 

 

Ingeschreven zijn in een inschrijvingsregister; 

 

Inkomensvoorwaarde 

De bovengrenzen voor het netto-belastbaar inkomen ( bedragen 2019) zijn: 

 In kernstad of Vlaamse 

Rand 

Elders in Vlaanderen 

Alleenstaande zonder 

personen ten laste 

39.962 euro 38.146 euro 

Alleenstaande met 

ernstige handicap 

zonder personen ten 

laste. 

43.952 euro 41.955 euro 

Alle anderen 

Per persoon ten laste 

te verhogen met 

59.936 euro 

3.991 euro 

57.213 euro 

3.809 euro 

 

 Het inkomen mag niet lager zijn dan 9.546 euro.  

Eigendomsvoorwaarde 

op de referentiedatum mag u geen andere woning of een perceel dat bestemd is 

voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben 

(behoudens enkele uitzonderingen). U mag geen zaakvoerder, bestuurder of 

aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u een woning of een perceel dat 

bestemd is voor woningbouw heeft ingebracht. Indien een vordering tot 
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echtscheiding is ingesteld en u samen met uw echtgenoot of echtgenote een 

woning of perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom heeft, 

wordt u als woonbehoeftig beschouwd. Als u bij de definitieve regeling van de 

echtscheiding eigenaar wordt van die woning, wordt u geschrapt uit het register. 

 

Een middelgrote koopwoning of kavel kan u slechts éénmaal verwerven. Voor de 

aankoop ervan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 een natuurlijk persoon zijn; 

 ingeschreven zijn in een kandidatenregister; 

 op de referentiedatum mag u geen andere woning of een perceel 

dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of 

volledig in vruchtgebruik hebben (behoudens bij enkele 

uitzonderingen) 

 

Kosten? De prijs van een sociale koopwoning of kavel is uiteraard afhankelijk van de ligging, 

de oppervlakte, de grootte van de woning enz. 

Voor een sociale koopwoning moet u bovenop de aankoopprijs, btw (op de 

woning) en registratierechten (op de grond) betalen. Er geldt een verlaagd btw-

tarief van 6%. 

Voor een sociale kavel betaalt u de normale 10% registratierechten. Indien 

achteraf blijkt dat de woning die u op de kavel bouwt, voldoet aan de 

voorwaarden voor het verlaagde registratierecht van 5%, dan krijgt u het verschil 

terug. 

U leest alles over de mogelijkheid tot het verkrijgen van een hypothecaire lening 

bij de VMSW op de website van de Vlaamse Woonlening. 

 

Waar?  Sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei 

 
Molenborre 26 bus 1 -1500 Halle 
 02/363 10 50 
info@wpz.be 

    

 Openingsuren:  
 Maandag en donderdag van 9u tot 11u of na afspraak  
 Op andere telefonisch bereikbaar  

http://www.vlaamsewoonlening.be/
mailto:info@wpz.be
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 Werkingsgebied : Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Pepingen en 
 Sint-Genesius-Rode. 
    

 

Sociale huisvestingsmaatschappij Gewestelijke maatschappij 

voor volkshuisvesting 

 
Bezemstraat 83A – 1600 Sint-Pieters-Leeuw 
02/371 03 30 
info@volkshuisvesting.be  
www.volkshuisvesting.be 
 
Openingsuren: 
De burelen zijn l toegankelijk op dinsdag en donderdag tussen 8.30u en 
11.30u of na afspraak 
Alle werkdagen telefonisch bereikbaar.  
 
Werkingsgebied: Arrondissement Halle-Vilvoorde. 

 

 

 

mailto:info@volkshuisvesting.be
http://www.volkshuisvesting.be/

