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Wat? 
 

De Vlaamse Regering helpt met Vlabinvest mensen met een klein tot 

middelgroot inkomen om betaalbare woningen in de Vlaamse rand 

rond Brussel te vinden, zodat ze in hun buurt kunnen blijven wonen. 

Vlabinvest apb is het Agentschap voor grond- en woonbeleid 

voor Vlaams-Brabant en  zet zich daarmee in voor het behoud van het 

Vlaamse karakter in de rand rond Brussel, samen met de lokale 

besturen. 

 

Voorwaarden? Meerderjarig zijn + ingeschreven zijn in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister 

Inkomensvoorwaarde  

Er wordt steeds naar het inkomen van drie jaar geleden gekeken. 

De bovengrenzen voor het netto-belastbaar inkomen (bedragen 2016) 

zijn: 

- Voor huurwoningen: 

 

  Alleenstaande zonder persoon ten laste: 39.931 euro. 

 Alleenstaande met ernstige handicap: 44.135 euro. 

 Anderen: 57.795 euro. 

 Per persoon ten laste wordt de inkomensgrens verhoogd met 

4.203 euro. 

 

- Voor koopwoningen: 

 

 Alleenstaande zonder persoon ten laste: 46.236 euro. 

 Alleenstaande met ernstige handicap: 50.439 euro. 

 Anderen: 67.253 euro. 

 Per persoon ten laste wordt de inkomensgrens verhoogd met 

4.203 euro. 

 Kandidaten moeten een minimuminkomen hebben van 10.508 

euro. 

Eigendomsvoorwaarde 

- Geen bouwgrond of woning 100% in volle eigendom hebben  

- Geen woning of bouwgrond 100% in vruchtgebruik hebben  

- Geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een 

vennootschap zijn waarin een woning of bouwgrond is 

ingebracht 
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Voorrangsregeling? 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Contact? 

  

Maatschappelijke binding 

- de kandidaat woont sinds zijn geboorte in het Vlabinvest-

werkgebied; 

- de kandidaat woonde tot voor de leeftijd van 18 jaar 

minimaal 10 jaar in het Vlabinvest-werkgebied; 

- de kandidaat kan aantonen tien jaar in het Vlabinvest-

werkgebied te hebben gewoond. 

Socioculturele binding 

- de kandidaat of zijn kinderen volgen onderwijs in een school 

gelegen in het Vlabinvest-werkgebied en erkend door de 

Vlaamse overheid; 

- de kandidaat is in het Vlabinvest-werkgebied lid van een 

socioculturele instelling of vereniging die erkend is door de 

Vlaamse overheid. 

Economische binding 

- de kandidaat oefent ter plaatse hoofdzakelijk en langdurig 

zijn job uit. 

 

 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor Vlabinvest huur- of 

koopwoningen dient u contact op te nemen met de sociale 

huisvestingsmaatschappij die actief is in uw gemeente naar keuze. 

Woonpunt Zennevallei 

 

 
 

Gewestelijke maatschappij voor 

Volkshuisvesting 

 

 

Molenborre 26 bus 1 -1500 Halle 
 02/363 10 50 
info@wpz.be 
 
Openingsuren:  
Weekdagen 
Inschrijvingen op afspraak 

Bezemstraat 83A – 1600 Sint-Pieters-Leeuw  
02/371 03 30 
info@volkshuisvesting.be 
www.volkshuisvesting.be 
Openingsuren: dinsdagvoormiddag en 
donderdagvoormiddag (tussen 8.30u en 
11.30u)Alle werkdagen telefonisch bereikbaar.  

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

Werkingsgebied: arrondissement Halle-
Vilvoorde 

 


