
Inkomen 
Je inkomen mag niet te hoog en niet te laag zijn. Met inkomen bedoelen we het ‘gezamenlijk belastbaar 
inkomen' en ‘de afzonderlijke belastbare inkomsten’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de 
personenbelasting. 

Dit is ook: 

▪ De inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap 
▪ Het leefloon 
▪ De van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een 

Europese of internationale instelling 

Het inkomen van de andere personen die mee verhuizen, telt ook mee. Er gelden wel enkele 
uitzonderingen, die je kan lezen op de website van VMSW. 

Inkomensgrenzen 
De inkomensgrenzen voor de aankoop van een woning in  Klein-Brabant vind je in de tabel  hieronder 
(Klein-Brabant is cluster 1). Je inkomen mag in 2021 niet lager zijn dan 9.817 euro, en mag niet hoger zijn 
dan:  

persoonlijke situatie cluster 1  

alleenstaande zonder persoon ten laste € 41.096 

alleenstaande met handicap zonder persoon ten laste € 45.200 

alle andere gevallen € 61.638 

verhoging per persoon ten laste bij "alle andere gevallen" € 4.104 

 

Als je inkomen volgens het laatste aanslagbiljet lager is dan 9.817 euro, doch je inkomen recent gestegen 
is, dan kan je eventueel toch nog aantonen dat je over voldoende inkomsten beschikt. Hiervoor kijken we 
dan naar jouw inkomsten van drie opeenvolgende maanden, die voorafgaan aan de referentiedatum (is 
hetzij de datum van inschrijving op de wachtlijst, hetzij de datum van de eenzijdige belofte van aankoop). 
Deze inkomsten veralgemenen we dan naar 12 maanden. Als je op die manier aan het minimum komt, 
dan beschouwen we dit resultaat als jouw inkomen.    

LET OP: Alvorens je inkomen af te toetsen aan de inkomensgrenzen, wordt je inkomen geïndexeerd. 
Hierdoor is het in bepaalde gevallen mogelijk dat je na indexatie juist de maximum grens overschrijdt! 
Voor een concrete berekening kan je terecht op ons kantoor!  
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