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Inschrijf-,  toewijzings- en verkoopvoorwaarden bij verkoop van een 
gemeentewoning 
 
Inschrijfvoorwaarden   

1. Er is sprake van een natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder; (rechtspersonen of 
projectontwikkelaars worden hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten.) 

2. De persoon is een starter of is een doorstromer zoals bedoeld in de bijlage; 
3. De persoon heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;  
4. De persoon heeft een economische of maatschappelijke binding aan het eiland 

Terschelling (controleerbaar); 
    (onder economische of maatschappelijke binding wordt verstaan hetgeen is   
     bepaald in (de toelichting op) de ‘Huisvestingsverordening 2019 Gemeente    
    Terschelling’) (te raadplegen via Huisvestingsverordening Terschelling 2019 (overheid.nl) 
en Gemeenteblad 2020, 354536 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen 
(officielebekendmakingen.nl); 
5. Per huishouden kan slechts één inschrijving plaatsvinden; dit geldt voor zowel de 

starters als voor de doorstromers; (belangstellenden die de intentie hebben om in de 
woning te gaan samenwonen, worden ook als huishouden aangemerkt.) 

 
Voldoet een persoon niet aan één of meerdere van bovengenoemde inschrijfvoorwaarden 
dan is de persoon uitgesloten van deelname aan de koop van de woning. 
 

Toewijzingsprocedure en voorwaarden verkoop gemeentewoning 
 
Voorrang voor ingeschreven belangstellenden zonder eigen woning   

A. Ingeschreven belangstellenden zonder eigen woning (de starters) komen met 
voorrang boven doorstromers in aanmerking voor een koopwoning van de gemeente.  

 
B. Er wordt een selectie gemaakt van ingeschreven belangstellenden met en zonder 

eigen woning. 
 

B1. Onder eigen woning wordt verstaan: een eigen woning in de zin van artikel 3.111 van  
  de Wet inkomstenbelasting 2001.  
 

B2. Onder belangstellende zonder eigen woning wordt verstaan: een belangstellende die 
op de datum waarop de woningen worden toegewezen geen (mede-)eigenaar is van 
een eigen woning en de afgelopen vijf jaar ook geen (mede-)eigenaar is geweest. 
Een uitzondering geldt voor belangstellenden die (mede-)eigenaar zijn (geweest) van 
een woning, maar zijn gescheiden van hun echtgenoot of partner die in deze woning 
zal blijven wonen. 

 
C. Belangstellenden die zich hebben ingeschreven voor een koopwoning van de 

gemeente komen in aanmerking voor toewijzing van deze woning.  
1. Indien er slechts één ingeschreven belangstellende is, wordt de gemeentewoning aan 

deze persoon toegewezen; 
2. Indien er meerdere belangstellenden zijn, wordt de beschikbare woning toegewezen op 

basis van loting onder de ingeschreven belangstellenden; 
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3. Eventuele loting vindt in het openbaar plaats in de raadszaal van de gemeente 
Terschelling op een nader te bepalen datum en tijd en verricht door de notaris;  

4. Bij deze loting wordt (bij voldoende belangstelling) eveneens een reservelijst van 
belangstellenden geloot; 

5. Indien er na toewijzing, om wat voor reden dan ook, geen koopovereenkomst tot stand 
komt of de koopovereenkomst wordt ontbonden en de vrijgekomen koopwoning aan een 
andere belangstellende kan worden toegewezen, wordt deze aangeboden aan de eerste 
belangstellende op voornoemde reservelijst in volgorde van loting. 

 
D. Belangstellenden die niet aan bod zijn gekomen, kunnen indien er nieuwe 

gemeentelijke koopwoningen beschikbaar komen, voor toewijzing weer meedoen aan 
de toewijzingsprocedure. Hiervoor is opnieuw inschrijven vereist. 

 
E. In gevallen waarin de toewijzingsregels niet voorzien beslist het college. 

 

Algemene informatie 
Belangstellenden die voldoen aan voornoemde inschrijfvoorwaarden kunnen zich inschrijven 
door een brief of e-mail te sturen met daarbij de volgende gegevens:  
- Naam en voorletters;  
- Geboortedatum; 
- Adres en woonplaats; 
- E-mailadres; 
- Telefoonnummer; 
- Samenstelling van het huishouden;  
- Aantonen dat de persoon een economische en/of maatschappelijke binding met 

Terschelling heeft; 
- Aantonen dat de persoon een starter is of een doorstromer en bij laatstgenoemde 

persoon: vermelden voor welk bedrag de huidige woning is of wordt verkocht. 
 
De dag waarop alle benodigde gegevens voor inschrijving zijn ontvangen wordt als 
inschrijfdatum aangemerkt.  
 
Indien op één woning meerdere belangstellenden inschrijven, wordt de beschikbare woning 
toegewezen op basis van loting onder deze belangstellenden. Eventuele loting vindt in het 
openbaar plaats in de raadszaal van de gemeente Terschelling op een nader te bepalen 
datum en tijd.   
 
Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.   

 

Overige voorwaarden 
Het gaat hier om woningen met een taxatiewaarde onder de koopprijsgrens. 
 
De woning wordt verkocht voor de taxatiewaarde (is vraagprijs). Er vindt geen bieding plaats. 
 
Op het moment dat een gemeentewoning via verkoop wordt toegewezen en de persoon aan 
wie de woning is toegewezen de verkoopvoorwaarden accepteert, komt er een 
koopovereenkomst tot stand. Deze overeenkomst wordt vervolgens ter afhandeling 
verzonden aan een notariskantoor naar keuze van de koper.  
 
In het geval de verkoopvoorwaarden niet worden geaccepteerd of de gemeente Terschelling 
goede gronden heeft om aan te nemen dat er sprake is van fraude, vervalt het aanbod van 
de gemeente en kan de woning aan een andere belangstellende worden toegewezen. 
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Hardheidsclausule 
In het geval strikte toepassing van deze toewijzingsregels leidt tot onrechtvaardige hardheid 
kan het college besluiten hiervan af te wijken. Het college handelt in beginsel 
overeenkomstig deze toewijzingsregels, tenzij dat voor een of meer belangstellenden 
gevolgen heeft die vanwege bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot 
het te dienen doel. Toepassing van deze hardheidsclausule moet voldoende en zorgvuldig 
gemotiveerd worden.  
 
Voorwaarden op te nemen in de koopovereenkomst 
 
Artikel ….. Verplichtingen koper 
a. Koper verplicht zich de verkochte woning uitsluitend te zullen gebruiken om die zelf (met 

zijn eventuele gezinsleden) permanent te bewonen. Bewoning door studenten is 
uitgesloten. 

b. Het is niet toegestaan de woning te gebruiken in afwijking van de geldende bestemming.  
c. De koper van een koopwoning van de gemeente is verplicht uiterlijk 26 weken na het 

sluiten van de verkoopovereenkomst de woning in gebruik te nemen.  
d. Het college kan de in lid c, genoemde termijn in bijzondere gevallen, op een daartoe door 

of namens de koper schriftelijk ingediend verzoek, verlengen.  
 
Artikel … Recht van terugkoop 
a. Indien de koper niet of niet tijdig voldoet aan zijn verplichting de woning in gebruik te 

nemen, dan is de koper verplicht de gekochte woning op de eerste vordering van de 
gemeente aan de gemeente terug te verkopen. Deze terugkoop dient binnen twee 
maanden na voornoemde vordering plaats te vinden tegen de in de verkoopakte 
bepaalde verkoopprijs.  

b. De kosten van deze verkoop, inclusief de verschuldigde omzetbelasting, komen voor 
rekening van de overdragende partij.  

c. De overdragende partij is verplicht de woning in de staat te brengen waarin deze zich 
bevond bij het aangaan van de eerste verkoopovereenkomst tussen partijen, dan wel in 
de staat waaraan de gemeente haar goedkeuring heeft verleend, bij gebreke waarvan 
één en ander door de gemeente wordt uitgevoerd op kosten van de overdragende partij.  

 
Artikel … Kettingbeding 
a. Bij vervreemding of bezwaring van het verkochte of een gedeelte van het verkochte is de 

koper verplicht deze bepaling (kettingbeding) en hetgeen in het anti-speculatiebeding en 
boetebeding is bepaald tegenover de verkrijger(s) ten behoeve van de gemeente 
Terschelling te bedingen, in de alsdan op te maken akte van levering op te nemen en 
deze bedingen namens de gemeente Terschelling aan te nemen, alsmede de 
verkrijger(s) te verplichten bij opvolgende vervreemding of bezwaring dezelfde bedingen 
op te leggen, op te nemen, aan te nemen of te doen aannemen.  

b. Voordat de woning in gebruik is genomen is de koper naast het bepaalde in lid a tevens 
verplicht hetgeen in de bepaling over de verplichtingen koper en over het recht van 
terugkoop is bepaald tegenover de verkrijger(s) ten behoeve van de gemeente 
Terschelling te bedingen, in de alsdan op te maken akte van levering op te nemen en 
deze bedingen namens de gemeente Terschelling aan te nemen, alsmede de 
verkrijger(s) te verplichten bij opvolgende vervreemding of bezwaring dezelfde bedingen 
op te leggen, op te nemen, aan te nemen of te doen aannemen.  

 
Artikel ... Anti-speculatiebeding 
a. De koper verplicht zich de woning niet geheel of gedeeltelijk te zullen doorverkopen.  
b. Bij niet nakoming van de verplichting als bedoeld in lid a is de koper tot en met het vijfde 

jaar dat hij de woning heeft bewoond een direct en zonder rechterlijke tussenkomst 
opeisbare boete van 50% van de in de op deze verkoopovereenkomst gebaseerde 
verkoopakte bepaalde verkoopprijs verschuldigd ten behoeve van de gemeente, met een 
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minimum van €25.000,-. Vanaf het vijfde tot en met het tiende jaar dat hij de woning heeft 
bewoond is een direct en zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van 25% van 
de in de op deze verkoopovereenkomst gebaseerde verkoopakte bepaalde verkoopprijs 
verschuldigd ten behoeve van de gemeente, met een minimum van €25.000,-.  

c. Het gestelde in lid a is niet van toepassing in geval van: 
1. Verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 

van het Burgerlijk Wetboek; 
2. Executoriale verkoop en 
3. Schriftelijke ontheffing van het college. 

d. Het bepaalde in lid a en c vervalt nadat de koper de desbetreffende woning gedurende 
tien jaar heeft bewoond. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende 
welke koper als bewoner van het desbetreffende adres in het bevolkingsregister is 
ingeschreven. 

e. De schriftelijke ontheffing van het college als bedoeld in lid c sub 3 dient vergezeld te 
gaan van een goede motivering.   

f. Gezien de beperkte beschikbaarheid van gemeentelijke koopwoningen is het de koper 
gedurende tien jaar na het passeren van de verkoopakte niet toegestaan opnieuw een 
koopwoning aan te kopen van de gemeente Terschelling, dan wel deel te nemen aan de 
toewijzing van koopwoningen in eigendom van de gemeente Terschelling.  

 
Artikel ... Boetebeding 
a. Bij niet of niet tijdige nakoming of overtreding van de verplichtingen of verboden 

voortvloeiende uit de bepalingen over de verplichtingen van koper, over  het recht van 
terugkoop en over het  kettingbeding alsmede dit artikel is de koper dan wel diens 
rechtsopvolger(s), na ingebrekestelling en na verloop van de in deze ingebrekestelling 
genoemde termijn, een direct en zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete 
verschuldigd ten behoeve van de gemeente.  

b. De in lid a genoemde boete bedraagt 25% van de in de op deze verkoopovereenkomst 
gebaseerde verkoopakte bepaalde verkoopprijs, met een minimum van €20.000,-. 

c. Het in lid a en b gestelde laat onverlet het recht van de gemeente tot het vorderen van 
nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding. 

 
Artikel ... Hardheidsclausule 
Indien strikte toepassing tot een onevenredigheid in relatie tot de ter zake te dienen 
belangen kan leiden, kan het college gemotiveerd afwijken dan wel ontheffing verlenen van 
het gestelde in de bepalingen over de verplichtingen koper, het recht van terugkoop, het 
kettingbeding, het anti-speculatiebeding en het boetebeding . 
 

Registratie van persoonsgegevens 
Voor de uitvoering van deze uitgifteregels worden persoonsgegevens gebruikt en 
geregistreerd met als doel:  
- Beoordelen of de belangstellende voor een koopwoning kan worden ingeschreven; 
- Op correcte wijze toewijzen van een woning; 
- Het aangaan van een koopovereenkomst.  
 
Verkregen persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor overige doeleinden voor 
zover deze met voornoemd doel verenigbaar zijn. 
 
De gemeente Terschelling gaat zorgvuldig om met de verkregen persoonsgegevens en 
verwerkt deze overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en haar 
privacybeleid en –reglement. 
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Aldus besloten in vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Terschelling van 11 mei 2021. 
 
 
H.M. de Jong,      C. van de Pol, 
 
 
 
 
Secretaris/directeur     burgemeester.  
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Bijlage: § 1.3, blz. 17 uit de Woonvisie Terschelling 
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