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Kerncijfers

2015 2014 2013 2012

Leningen B2

Kredieten m.b.t. het investeringsvermogen 707 906 1.057 1.307

Kredieten getekend tijdens het jaar 781 1.021 1.103 1.216

Energieprestatiekredieten getekend tijdens het jaar 313 416 472 501

Aantal lopende kredieten 9.264 9.231 8.789 8.262

Uitstaand bedrag van de kredieten (in miljoen EUR) 986 964 880 787

Huurhulp

Aantal gebouwen in patrimonium 385 384 383 386

Aantal woningen in patrimonium 1.682 1.137 1.131 1.061

Vastgoedverrichtingen

Woningen in productie op verworven sites 1.614 899 873 894

Financiering

Investeringsvermogen (in miljoen EUR) 155 149 158 199

Dotaties van het Gewest (in miljoen EUR) 14 43 50 49

Opgenomen leningen (in miljoen EUR) 82 0 98 120

Financiering buiten investeringsvermogen (in miljoen EUR) 4 6 4 26

Rekeningen

Balansstaat (in miljoen EUR) 1.385 1.363 1.447 1.320

Eigen vermogen (in miljoen EUR) 382 390 368 338

Schulden op meer dan één jaar (in miljoen EUR) 885 865 962 890

Winst (in miljoen EUR) 1 9 9 4

Organisatie

Aantal werknemers 164 164 156 153

In voltijds equivalent 152 150 149 145
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Inleiding

Mevrouw
Meneer

Het Fonds functioneert in een maatschappij 
waar sociale rechtvaardigheid en gelijke kan-
sen hoog in het vaandel worden gedragen. Het 
middel dat het ter beschikking heeft om deze 
waarden mee te helpen realiseren, is huisves-
ting als één van de primaire behoeften van 
de mens. Zonder woning die naam waardig 
vindt een mens immers geen fysiek of psycholo-
gisch evenwicht en kan hij zich niet ontplooien. 
Een woning is het rustpunt van waaruit hij zijn 
basisbehoeften kan invullen.
Het dak boven zijn hoofd is dan ook een fun-
damentele pijler voor de sociale integratie van 
het individu. De overige pijlers waarop deze 
integratie rust, zijn vandaag steeds meer aan 
het wankelen, waardoor het recht op goede 
huisvesting nog essentiëler wordt. De socio-
economische context wordt slechter, de 
maatschappelijke tegenstellingen groter, 
de kloof tussen arm en rijk dieper, met alle 
onzekerheden van dien.
De problemen op de arbeidsmarkt zorgen ervoor 
dat de Brusselse bevolking steeds armer wordt, 
terwijl er een steeds grotere kloof gaapt tus-
sen de kostprijs van een woning en het inkomen 
waarover een groot deel van de Brusselaars 
beschikt.

We maken een crisisperiode door. In die zin 
moeten we er misschien aan herinneren dat 
het Fonds is ontstaan, heeft vernieuwd en 
zijn activiteiten verder heeft ontwikkeld in een 
socio-economische context die evenmin makke-
lijk was en die niet kan worden los gezien van 
wat er vandaag gebeurt. In de jaren ’20 van de 
vorige eeuw moest het hoofd worden geboden 
aan de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog in 
een socio-economische en financiële context die 
de voorbode was van de crisisjaren in de jaren 
’30. Het Fonds werd pas echt op de kaart gezet 
na de Tweede Wereldoorlog, toen de sociale 
zekerheid en haar beschermings- en 
emancipatiemechanismes werden ingevoerd, 
gestoeld op solidariteit en verantwoordelijkheid 
(gezondheidszorg, werkloosheidsuitkering, kinder-
bijslag, pensioenen, aangepaste fiscale 
systemen etc).

Sinds de regionalisering heeft het Brussels 
Woningfonds gestaag verder gebouwd aan 
een globale aanpak van de huisvestings-

problematiek. Dit lijkt ons de enige juist weg, 
net omdat de materie zo complex is. De gezin-
nen die bij het Fonds aankloppen, hebben erg 
verschillende socio-economische profielen, en 
dus andere middelen én behoeftes. Liever dan 
zich te focussen op één enkel doelpubliek en één 
enkel actiemiddel, heeft het Fonds ervoor ge-
kozen om zowel het publiek als de ingezette 
middelen te diversifiëren, vertrekkende vanuit 
de sociale huur en aankoop.
De globale benadering is ook belangrijk omdat 
het Brussels Woningfonds een erg klein actie-
terrein heeft. Alle mogelijke middelen moeten 
dus worden ingezet om aan de behoeften van 
zoveel mogelijk Brusselse gezinnen tegemoet te 
komen.
Deze aanpak is ten slotte noodzakelijk om te 
kunnen komen tot een maatschappij waarin 
het “goed samen leven” is, en al helemaal in 
deze tijden waarin steeds meer mensen en/of 
groepen zich vooral terugplooien op zichzelf, 
wat het maatschappelijk evenwicht verstoort.

Het Fonds streeft mee naar échte socio-
economische verscheidenheid, nodig om de 
solidariteit binnen het Gewest te verstevigen.
Met de steun van mevrouw Céline Fremault, 
minister van Huisvesting, hebben we daarom 
een Regeringsbesluit uitgewerkt waardoor ons 
doelpubliek wordt uitgebreid en we voortaan 
ook kredieten kunnen toekennen aan gezinnen 
met een “middelgroot” inkomen.
Het Fonds heeft voorgesteld om de sociale di-
versiteit ook op te nemen in het programma van 
1.000 woningen die worden gecreëerd voor de 
Alliantie Wonen. 
Verder heeft onze Raad van Bestuur een aan-
tal zeer concrete maatregelen goedgekeurd die 
het beheer van de meer dan 9.000 lopende kre-
dieten soepeler moet maken. Zo zullen er mind-
er sancties gelden voor de eigendom van een 
ander onroerend goed en voor de bestemming 
die aan de woning wordt gegeven. Bovendien 
moet het dankzij deze maatregelen mogelijk 
worden om vrijgekomen ruimtes ook ter be-
schikking te stellen van derden.
Op deze manier worden alle kansen gegeven 
aan alternatieve woonvormen, zoals cohousing, 
kangoeroewonen, samenleefprojecten etc.
Het komt erop neer dat het Fonds zijn publiek 
niet enkel meer zal beschouwen als de begun-
stigde van een vorm van overheidssteun, maar 
ook als potentiële partner in zijn streven naar 
kwaliteitsvolle huisvesting voor elke Brusselaar!

Laat ons even dromen: een jonge alleenstaande 
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die leeft van een uitkering klopt bij het Fonds 
aan om een appartement te huren. Hij settelt 
zich, krijgt een kind en vindt werk. Het koppel 
stapt mee in een “Huurhulp +”-project en wordt 
op die manier, via het opstalrecht, eigenaar van 
een woning met 2 slaapkamers. 
Er komt een tweede kind en het gezin wil ook 
de bejaarde ouders laten inwonen. Tijd dus voor 
een nieuwe stap: het gezin koopt in volle eigen-
dom een ruime eengezinswoning en renoveert 
die met een krediet van het Fonds. 
15 jaar later, de ouders van het koppel zijn in-
tussen overleden en het Fonds stelt voor in de 
woning een kleinere wooneenheid te creëren die 
aan een betaalbare prijs kan worden verhuurd 
aan een jong koppel of een bejaarde buur. 
De tijd strijkt voorbij, onze jonge alleenstaande 
is intussen een zestiger die het kapitaaltje dat 
hij heeft vergaard ethisch belegt door vennoot 
te worden van het Fonds.
Als hij zelf een dagje ouder wordt, worden de 
rollen omgekeerd: hij neemt samen met zijn 
partner zijn intrek in het kleinere flatje, terwijl 
één van de kinderen de rest van het huis be-
woont in een nieuw cohousingproject.
Een mooi voorbeeld van “circulaire en deel-
economie” waartoe het Fonds concreet kan 
bijdragen.

Het Brussels Gewest is voortdurend in beweging 
in een context die steeds complexer wordt. Om 
zich hieraan zo goed mogelijk aan te passen, 
ondergaat ook het Fonds grondige veranderin-
gen. 
Onze missies blijven pertinent en betekenisvol, 
maar om ze te kunnen realiseren, moeten de 
organisatie en de werkmiddelen voortdurend 
worden bijgestuurd.

Momenteel lopen een 50-tal vrij grote projec-
ten, waaronder de analyse van de procedures, 
de overschakeling naar een projectmatige 
aanpak van de verschillende dossiers, de im-
plementatie van nieuwe systemen zoals ERP 
(enterprise resources planning) en DMS (docu-
ment management system). 
Stuk voor stuk ondersteunen ze de bedrijfsvisie 
voor de komende jaren.

Het voorbije werkjaar is gebleken dat het een 
steeds grotere uitdaging wordt om de missies 
van het Fonds te verwezenlijken, een uitdaging 
waarop het zich actief voorbereidt. 
Op dat vlak was 2015 een scharnierjaar.
Bij het lezen van dit jaarverslag zult u vaststel-
len dat het Fonds het voorbije jaar minder heeft 

gerealiseerd, vooral dan op het vlak van de 
hypothecaire kredieten. 
Nochtans heeft het er alles aan gedaan om zijn 
aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op 
de noden van elk gezin dat aanklopte voor de 
financiering van zijn woonproject. 
De aanpassing die begin 2016 zal worden 
doorgevoerd aan het reglement voor de hypo-
thecaire kredieten bevestigt de wens van het 
Fonds en de Regering om dit aanbod verder te 
verfijnen in functie van de socio-economische 
realiteit van het Gewest. 
Onze hypothecaire kredieten blijven immers een 
erg belangrijke pijler van het gewestelijke huis-
vestingsbeleid.

In januari 2016 loopt de huidige beheers-
overeenkomst tussen het Fonds en het Gewest 
af. Uit de evaluatie die er momenteel van wordt 
gemaakt, blijkt dat het Fonds zijn verbintenis-
sen ruimschoots is nagekomen. 
Een nieuwe beheersovereenkomst zal binnen-
kort worden afgesloten. Het is erg belangrijk 
dat het Gewest erin bevestigt dat het effectief 
zal bijdragen tot de verderzetting, de verdere 
ontwikkeling en diversificatie van onze activi-
teiten. 
Dit is vooral belangrijk om het hoofd te bieden 
aan de vele obstakels die moeten worden over-
wonnen om het recht op huisvesting voor alle 
Brusselse gezinnen te verwezenlijken.

Aankoop- en kredietsector

De voorbije 5 jaar werden 5.058 hypothecaire 
en 1.749 energieprestatiekredieten toegekend. 
Evenveel gezinnen werden in die periode eige-
naar van hun woning en/of maakten ze energie-
zuiniger.
Het krediet blijft het belangrijkste middel voor 
het Fonds in zijn blijvende inspanning om het 
recht op huisvesting te verwezenlijken.

In diezelfde periode is de gemiddelde kost-
prijs van een koopwoning gestegen van 151.680 
EUR tot 171.219 EUR, een stijging van ongeveer 
13 %. Het gezinsinkomen (inclusief kinderbij-
slag) steeg in diezelfde periode met slechts 
11 %. 
De maandelijkse aflossing nam met gemiddeld 
7 % toe en de gemiddelde terugbetalingsduur 
evolueerde van 25,3 tot 26,6 jaar.

De situatie op de Brusselse vastgoedmarkt 
blijft erg gespannen: het aanbod aan betaalbare 
en min of meer kwaliteitsvolle woningen wordt 
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steeds kleiner, terwijl de potentiële kopers van 
deze woningen vooral over bescheiden of zelfs 
beperkte inkomens beschikken.

Het aantal kredietaanvragen begon al sterk te 
dalen in het laatste trimester van 2014, een 
tendens die zich in 2015 alleen maar heeft ver-
dergezet. In vergelijking met het gemiddelde 
aantal geopende dossiers in de periode 2011-
2014 is de vraag met bijna 18 % gedaald. 
Voor het aantal toegekende kredieten schom-
melt de daling rond 27 %.
Het aantal geannuleerde dossiers is gestegen 
van 28 % tot 32 %.

Verschillende redenen liggen aan de basis van 
de gedaalde activiteit.

Zo is er in de banksector een ware “rente-oorlog” 
aan de gang: de rentevoeten hebben hun laag-
ste punt bereikt sinds de Tweede Wereldoorlog. 
Gezinnen die over de nodige financiële middelen 
beschikken (vaak met hulp van familie) kunnen 
dan ook bij de klassieke banken terecht om hun 
krediet af te sluiten, aan een rentevoet die vaak 
lager ligt dan wat het Fonds kan bieden en ook 
aan voorwaarden die minder beperkend zijn.

Een tweede reden is de prijs die zelfs voor de 
betaalbare woningen alleen maar verder is 
gestegen (gemiddeld + 2,9 % voor apparte-
menten, het woningtype waarvan het aanbod 
globaal gezien het grootste blijft). 
Het aanbod aan dergelijke woningen én hun 
kwaliteit vermindert (appartementen in grote 
mede-eigendommen met erg hoge gemeen-
schappelijke lasten, de opsplitsing van gebou-
wen waarvoor erg moeilijk goedkeuring wordt 
verkregen, technische kenmerken en ener-
gieprestatie die te wensen overlaten).

De ingediende kredietdossiers worden ook 
steeds complexer door het socio-economische 
profiel van de kandidaat-ontleners, wat nog 
maar eens aantoont dat de Brusselse bevol-
king steeds armer wordt. Steeds meer gezinnen 
leven onder of op de armoedegrens of torsen 
een te hoge schuldenlast mee (onder andere 
door de consumenten- en andere kredieten die 
ze afsluiten).

Tot slot is er de globale economische en po-
litieke context waardoor kandidaat-ontleners 
worden afgeschrikt. Denken we maar aan het 
aanbod, de stabiliteit en kwaliteit van de jobs 
en de strenge sociale maatregelen die worden 

genomen door de federale Regering.

Ook in 2009 en 2010 kregen we af te rekenen 
met een forse daling van het aantal krediet-
aanvragen. Om te zorgen voor een heropleving 
van de vraag werd eind 2011 een nieuw regle-
ment van kracht. In 2012 piekte de activiteit, 
maar vanaf eind 2013 tot eind 2015 keerde het 
tij opnieuw.

Als reactie op deze dalende tendens werd in 
2015 bekeken hoe het reglement voor de kre-
dieten verder kon worden verfijnd, uitge-
breid en versoepeld ten gunste van de kandidaat-
ontleners. 
In december keurde de Regering het ontwerp-
besluit goed. Begin 2016 wordt het van kracht.
Dit betekent dat tijdens de duur van één 
beheersovereenkomst het reglement voor de 
kredieten twee keer grondig zal zijn herzien.
Op deze manier heeft het Fonds nog maar eens 
bewezen hoe groot zijn proactiviteit en aan-
passingsvermogen zijn om het hoofd te bieden 
aan de moeilijkheden die de Brusselse gezinnen 
ondervinden in hun zoektocht naar een eigen 
woning.

De Raad van Bestuur startte de hele herzie-
ningsprocedure met een grondige analyse van 
de parameters en voorwaarden uit het regle-
ment van de hypothecaire kredieten en woog 
die af tegen de Gewestelijke Regeringsverkla-
ring voor de legislatuur 2014-2019.
Op basis daarvan werden verschillende reeksen 
maatregelen uitgewerkt.

Een eerste reeks maatregelen werd van kracht 
op 23 februari 2015 en spitste zich vooral toe 
op een daling van de referentierentevoet (van 
5 % naar 3,5 %) en op de verschillende ren-
tevoetplafonds per gezinstype (4,5 % en 3,5 % 
werden teruggebracht tot 3 %). 
Verder kan een hoger bedrag worden geleend 
(het maximale kredietbedrag werd opgetrokken 
van 211.513 EUR tot 316.672 EUR, verhoogd 
met 5.000 EUR per persoon ten laste), kan tot 
120 % van de waarde van de woning worden 
geleend en kan het krediet worden terugbetaald 
via progressieve mensualiteiten.

De tweede reeks maatregelen hield vooral het 
volgende in: een uitbreiding van het doelpu-
bliek door ook gezinnen met een middelgroot 
inkomen toegang te geven tot de kredieten van 
het Fonds, een aanpassing van de formule om 
de rentevoet te berekenen, herziening van de 
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minimumrentevoeten op basis van het aantal 
personen ten laste, aanpassing van de voor-
waarden voor de energieprestatiekredieten zo-
dat het Fonds ook de Brusselse groene lening 
kan toekennen en een uitbreiding van de kre-
dieten zodat voortaan ook de aktekosten voor 
de aankoop van een woning kunnen worden 
gefinancierd.
Voor al deze ingrepen moet het reglement voor 
de hypothecaire kredieten worden aangepast en 
dus zullen ze pas van kracht worden zodra het 
Regeringsbesluit is gepubliceerd.

Om zowel de activiteit als de naambekendheid 
van het Fonds te vergroten, werd in september 
met een informatiecampagne gestart. Bedoeling 
was om een zo groot mogelijk publiek te berei-
ken, zowel Brusselaars als niet-Brusselaars, 
via een online campagne en via de klassieke 
kanalen (omdat ons klassieke doelpubliek vaak 
minder toegang heeft tot internet). 
De website van het Fonds kreeg een facelift, zo-
dat hij beter beantwoordt aan de vragen en ver-
wachtingen van het grote publiek. De site werd 
interactiever en kandidaat-ontleners kunnen 
voortaan online een vragenformulier invullen. 
Dit zorgt ervoor dat de informatievragen 
vanop afstand kunnen worden beheerd en dat er 
minder persoonlijke afspraken moeten worden 
gemaakt in de burelen van het Fonds.

U kon lezen dat er verschillende maatregelen 
zijn genomen om het reglement aan te passen, 
maar één springt er tussenuit: het openstellen 
van onze kredieten voor gezinnen met een mid-
delgroot inkomen. 
Eén van de grootste uitdagingen waarmee we 
vandaag worden geconfronteerd, is namelijk 
dat het ook voor gezinnen met een middelgroot 
inkomen steeds moeilijker wordt om eigenaar te 
worden van een woning. 
Tot nog toe konden zij niet rekenen op een tus-
senkomst van het Fonds en vaak beschikken ze 
niet over de nodige middelen om zich binnen het 
Brussels Gewest te vestigen op de plek die hun 
voorkeur wegdraagt.

Momenteel kan een alleenstaande met een 
maandelijks netto-inkomen van 1.500 EUR 
(wat neerkomt op een belastbaar inkomen van 
27.000 EUR) bij het Fonds terecht voor een 
krediet van maximum 160.000 EUR. Maande-
lijks betaalt hij dan ongeveer 600 EUR af.
Twee personen met een vergelijkbaar inkomen 
die samenwonen (al dan niet getrouwd) komen 
echter niet in aanmerking voor dit krediet.

Met andere woorden, onafhankelijk van elkaar 
zouden deze twee mensen allebei een krediet 
van maximum 160.000 EUR hebben kunnen 
afsluiten, maar omdat ze samenwonen hebben 
ze er geen recht op.
Een ander voorbeeld is de vergelijking van een 
koppel dat samenleeft in een huis met een an-
der koppel dat ditzelfde huis wil opsplitsen in 
twee wooneenheden. Het eerste koppel heeft 
geen recht op een krediet, het tweede heeft er 
tweemaal recht op.
Het lijkt ons dus logisch en rechtvaardig om 
de overheidssteun voortaan individueel of per-
soonlijk toe te kennen en ook de notie “midden-
klasse of middelgroot inkomen” in ogenschouw 
te nemen, zodat de ongelijkheid wordt opge-
heven voor koppels die beschikken over twee 
“bescheiden tot middelgrote” inkomens.

Een ander belangrijk initiatief is de invoering 
van de “Brusselse groene lening”, een opdracht 
die het Fonds kreeg van mevrouw Evelyne 
Huytebroeck, minister voor Leefmilieu in de 
vorige Brusselse Regering. Hiervoor werd nauw 
overlegd met Leefmilieu Brussel en samenge-
werkt met Credal, de andere instelling die deze 
lening zal aanbieden.
De groene lening die het Fonds zal toeken-
nen, verschilt in niets van zijn reeds gekende 
energieprestatiekredieten (EPK). Alleen zullen 
voortaan alle Brusselaars ervoor in aanmerking 
komen (en dus niet enkel zij die ook een hypo-
thecair krediet bij ons afsluiten, zoals momen-
teel geldt) als ze beantwoorden aan onze her-
ziene en uitgebreide kredietvoorwaarden. Het 
succes dat de EPK kenden in de periode 2011-
2015 laat vermoeden dat de groene leningen 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren om 
de energieprestatie van het Brusselse patrimo-
nium te verbeteren (op het vlak van CO2-uitstoot 
scoort het immers ondermaats) en dat ze een 
positieve invloed kunnen hebben op de energie-
factuur van de Brusselaars.

De derde reeks maatregelen is het resultaat van 
een grondige studie die de Raad van Bestuur 
heeft gemaakt van de specifieke clausules uit de 
kredietakte en het lastenboek voor de leningen.
Een aantal clausules werden in deze documen-
ten opgenomen (de eerste verschillende decen-
nia geleden al) om tegemoet te komen aan de 
politieke wil om elke vorm van “speculatie” of 
misbruik uit te sluiten of op zijn minst te ver-
minderen. Bedoeling hiervan was tweeledig: het 
kan niet dat er misbruik wordt gemaakt van de 
verkregen overheidssteun en er moet op worden 
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toegezien dat het sociale karakter van de 
woning wordt behouden.
Sommige van deze bepalingen hebben een rol 
gespeeld in de dalende kredietvraag, vooral om-
dat de voordelen van een krediet bij het Fonds 
op deze manier niet meer opwogen tegen het 
aanbod van de banksector. Bovendien hebben 
ze het beheer van de lopende kredietdossiers 
alleen maar moeilijker gemaakt.
Daarom werden de huidige reglementaire be-
palingen stuk voor stuk onder de loep genomen, 
werden hun betekenis en nut geëvalueerd en 
werd er daarbij op gelet dat:

• het overheidsgeld goed wordt besteed;
• de aantrekkelijkheid van het Fonds in ere 

wordt hersteld;
• het evenwicht wordt bewaard tussen “wat 

is gegeven” (overheidssteun) en “wat daar 
tegenover staat” (beperkende voorwaarden 
en verplichtingen);

• de kredietvoorwaarden worden versoe-
peld, zodat ze makkelijker kunnen worden 
beheerd;

• de analyse kan worden uitgebreid naar alle 
lopende kredietdossiers.

De analyse werd vooral toegespitst op de voor-
waarden rond het zakelijk recht dat een ontle-
ner kan hebben op een ander onroerend goed 
en op die rond de bestemming die hij geeft aan 
het pand dat hij koopt met een krediet van het 
Fonds. 
De aanpassingen zouden ervoor moeten zorgen 
dat het Fonds kan inzetten op een optimale be-
zetting van de beschikbare ruimte in het Brus-
selse patrimonium en op een vernieuwde rela-
tie met zijn ontleners door ze voortaan meer te 
beschouwen als een verantwoordelijke partner, 
mét respect voor hun autonomie.

Heel concreet komt het op het volgende 
neer. Voor het zakelijk recht op een ander 
onroerend goed werd beslist dat, als de ontlener 
in de loop van het krediet zo’n recht verwerft op 
een onroerend goed dat niet voor huisvesting is 
bestemd, hij het kan behouden zonder hiervoor 
een sanctie te krijgen. 
Verwerft de ontlener echter een zakelijk recht op 
een ander pand bestemd voor huisvesting (elk 
zakelijk recht behalve een naakte eigendom en 
onafhankelijk van het aantal quotiteiten) en hij 
wil het krediet bij het Fonds verder laten lopen, 
dan krijgt de ontlener drie jaar de tijd vanaf de 
datum van aankoop om dit recht weer over te 
dragen.

Als het gaat over de bestemming van het pand 
zal de ontlener voortaan geen hogere rentevoet 
meer opgelegd krijgen als hij een deel van zijn 
woning wilt gebruiken voor professionele of 
handelsdoeleinden.
Ook aan de voorwaarden rond de verhuur van 
het goed werd gesleuteld. Voortaan kan de 
ontlener een deel van zijn woning verhuren 
aan derden, dit voor zover het gaat om een 
gedeelte van de woning dat afgescheiden is van 
het woongedeelte van de ontlener en op voor-
waarde dat de bewoonbaarheid gegarandeerd 
blijft. Hij kan dit doen voor onbeperkte duur, de 
rentevoet van het krediet wordt in dat geval wel 
verhoogd ter waarde van 10 % van de referen-
tierentevoet. Verhuur van de volledige woning 
kan gedurende maximum drie jaar, mits een 
rentevoetverhoging van 1 %.

Verder heeft de Raad beslist dat de voornoemde 
rentevoetverhogingen niet zullen worden toege-
past als de maandelijkse opbrengst uit de ver-
huur lager is dan of gelijk is aan de maximum-
huur die voor gelijkaardige woningen wordt 
gevraagd door de Brusselse sociale verhuurkan-
toren.
Tot slot kan een ontlener voortaan ook iemand 
laten inwonen, ongeacht of deze persoon al 
dan niet deel uitmaakt van zijn gezin. Er wordt 
hiervoor geen tijdsbeperking of sanctie opge-
legd, enige voorwaarde is dat de bewoonbaar-
heid niet in het gedrang komt.

Nooit eerder werden ook zoveel kredieten ver-
vroegd terugbetaald.
Voor 2015 gaat het om 749 kredieten tegenover 
579 in 2014, een verhoging met maar liefst 
29 %. Voornaamste reden hiervoor zijn de kre-
dietovernames die gestegen zijn van 183 naar 
382, en dus 51 % uitmaken van alle terug-
betaalde kredieten (tegenover 31,6 % in 2014). 
Dit grote aantal terugbetalingen in combinatie 
met de rem op de nieuwe kredieten, zorgt er-
voor dat het aantal lopende dossiers eind 2015 
vergelijkbaar is met het cijfer van 2014, dit ter-
wijl het Fonds tot nog toe altijd een toename 
heeft gekend van het aantal lopende krediet-
dossiers.

Op het einde van het dienstjaar was het in-
vesteringsvermogen 2015 voor de kredietsec-
tor niet volledig opgebruikt. Mevrouw Céline 
Fremault, minister voor Huisvesting, heeft er-
mee ingestemd om het saldo te gebruiken om 
er de kredieten mee te verstrekken voor de aan-
koop van de woningen in het “Klaver 1”-project, 
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een verrichting die kadert in de Alliantie Wonen. 
Hiervoor werd een budget vrijgemaakt van 
39.483.500 EUR, wat neerkomt op 203 wonin-
gen. In totaal zijn er 910 kredieten geïnvesteerd 
in 2015.

Huursector

De huursector ontstond in 1977 uit een vast-
stelling die ook vandaag nog van toepassing is: 
om financiële en andere redenen kan niet iede-
reen eigenaar worden, zelfs niet met een krediet 
van het Fonds. Daarom moet de huurhulp een 
aanvulling zijn op de kredieten, als het even kan 
als tussenstop op de weg naar de autonomie 
van een eigen woning.

In het begin werden gebouwen aangekocht aan 
een prijsje, ze werden lichtjes opgeknapt om 
ze daarna aan een erg lage huurprijs ter be-
schikking te stellen van grote gezinnen die op 
die manier een uitweg kregen uit de overbe-
volkte en ongezonde woningen waarin ze tot dan 
hun leven doorbrachten. Deze aanpak leidde tot 
een snelle en voelbare verbetering van hun situ-
atie: een betere woning die voor hen betaalbaar 
was. Er kan niet worden gezegd dat deze wo-
ningen van alle comfort waren voorzien, maar ze 
waren veilig en gezond. De huurders hielpen bij 
de schilder- en opknapwerken, waardoor ze zich 
ook nauwer betrokken voelden bij de woning 
waar ze introkken. 
Deze aanpak was erop gericht een springplank 
te vormen naar een betere situatie om zo uitein-
delijk de stap te kunnen zetten naar de aankoop 
van een eigen woning.

Veertig jaar later stellen we vast dat het “spring-
plankobjectief” slechts gedeeltelijk is gehaald. 
Te weinig huurdersgezinnen zijn eigenaar ge-
worden of overwegen dit. Andere vaststelling 
is dat het huurhulppubliek panden bewoont die 
van een beduidend betere kwaliteit zijn dan de 
woningen die onze ontleners kopen. Hiervoor 
betaalt het een huur die weliswaar hoger ligt 
dan wat in de sociale huisvesting geldt, maar 
die een stuk lager is dan de prijzen die worden 
gevraagd op de private Brusselse huurmarkt.

In de loop van 2015 werden 150 woningen 
toegewezen (13 % van het patrimonium). 
Vandaag worden 965 woningen verhuurd. Het 
huurhulpregister telt echter 5.788 kandidaten. 
Dit betekent dat de toekenningen, waarin heel 
veel tijd en energie kruipt, slechts 2,6 % uit-

maken van alle kandidaten die wachten op een 
woning. Dit toont aan hoe erg het is gesteld met 
de huisvesting binnen ons Gewest, maar ook 
dat niet alles mag worden ingezet op deze sec-
tor, hoe belangrijk en noodzakelijk hij ook is.

In 1993 werd in de beheersovereenkomst opge-
nomen dat het huurhulppatrimonium jaarlijks 
met 50 wooneenheden zou worden uitgebreid. 
In 1997 volgde de beslissing om te starten met 
de systematische, grondige renovatie van het 
bestaande patrimonium. 
Deze twee beslissingen hebben het financiële 
evenwicht van de sector mee verstoord. We 
herinneren eraan dat het Fonds geen subsidies 
ontvangt voor zijn huurhulpactiviteiten, noch 
voor het beheer van de sector, noch voor het on-
derhoud en de renovatie van het patrimonium. 
Het Gewest komt enkel tussen in de productie 
van nieuwe wooneenheden.
In 2011 werden de overeenkomsten gete-
kend voor het Huisvestingsplan waarvoor het 
Fonds 500 bijkomende woningen zal creëren 
en waardoor het huurhulppatrimonium op ter-
mijn 1.700 woningen zal tellen. In tegenstelling 
tot de jaarlijkse creatie van 50 wooneenheden 
waarvoor een structurele dotatie was voorzien, 
bestaat de financiering van het Huisvestingsplan 
uit een voorschot dat intrestloos moet worden 
terugbetaald.

De regels om het “minimum te betalen bedrag” 
door de huurders te berekenen, zijn geba-
seerd op een dubbele evenredige verdeling: de 
huurders betalen een bedrag dat in verhouding 
staat tot hun inkomen en de investeringen in 
de sector worden niet doorgerekend per gebouw 
maar verdeeld over het hele patrimonium. 
De verschillende huisvestingsprogramma’s 
waarbij het Fonds de voorbije jaren werd 
betrokken, hebben dan ook mee gezorgd 
voor de hogere huurprijzen die aan de hele 
huurderspopulatie worden aangerekend. Er is 
trouwens beslist om de investeringen voor het 
Huisvestingsplan niet op dezelfde manier te in-
tegreren, omdat de financiële weerslag op de 
hele huursector veel te groot zou zijn geweest.
De gemiddelde huurrentabiliteit voor de nieu-
we woningen is onder de 3 % gezakt, wat on-
voldoende is om de kosten te dekken die bij 
het beheer van een dergelijke sector komen 
kijken en om de leningen te kunnen aflossen 
die zijn aangegaan om het patrimonium verder 
te ontwikkelen. Momenteel wordt dan ook een 
model uitgewerkt dat de minimumrentabiliteit in 
kaart brengt die nodig is om deze sector te laten 
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overleven. 
Het is al jaren zonneklaar dat het Fonds zijn 
huurhulppatrimonium niet kan blijven uitbreiden 
zonder dat de financiering van de sector op een 
gepaste wijze wordt herzien.

Jaar na jaar stellen we vast dat het aantal 
kandidaat-huurders op onze wachtlijsten in-
drukwekkend hoog blijft. En dit ondanks het feit 
dat de wachttijden voor een woning lang zijn en 
de huurprijzen financieel vaak maar net haal-
baar, ook al zijn ze een stuk lager dan wat op de 
private huurmarkt moet worden betaald. 
De socio-economische context van het Gewest 
verslechtert, vooral dan voor de meest kwets-
bare bevolkingsgroepen, en we stellen al voor 
het derde jaar op rij vast dat de financiële 
situatie van onze nieuwe huurders er slech-
ter uitziet dan die van het voltallige huurders-
publiek.

Ook de totale kosten voor bewoning ten laste 
van de huurders baren zorgen. Deze kosten 
dalen niet ondanks de grote inspanningen die 
het Fonds levert, onder andere om de ener-
gieprestatie van de woningen te verbeteren. 
Het nieuwe patrimonium telt vooral grote pro-
jecten, niet omdat het Fonds dit zo wil, wel 
omdat de grondprijzen zo hoog zijn geworden 
dat het niet langer mogelijk is om zoals vroeger 
kleinere gebouwen te kopen. 
Er wordt gewerkt met steeds gesofisticeer-
dere bijzondere technieken en ook al verbetert 
op die manier de energieprestatie van het 
patrimonium, ze leiden ook tot veel hogere 
onderhoudskosten die moeten worden gedra-
gen door de huurders (liften, ventilatiegroepen, 
productie-eenheden voor hernieuwbare energie 
etc.). 
Bovendien zijn het niet altijd even makkelijke 
technieken en een verkeerd gebruik ervan (of 
het niet gebruiken) zorgt voor een sneller verval 
van de woningen.
Het historische patrimonium scoort dan weer 
heel wat minder goed op het vlak van ener-
gieprestatie (ook al worden er bij elk renovatie-
project extra inspanningen geleverd om ze te 
verbeteren) en de gemiddelde woningen zijn 
vrij groot, gemiddeld 110 m² (bruto bewoon-
bare oppervlakte), wat enorm is in vergelijking 
met de gemiddelde oppervlaktes in de sociale 
huisvesting. 
De verwarmingskosten voor dergelijke wonin-
gen liggen hoog en vaak worden ze daardoor 
onvoldoende verwarmd. Dit leidt tot condensa-
tieproblemen, verval en ongezonde woningen. 

Een aantal gebouwen zijn zo groot dat het Fonds 
heeft beslist om ze op te splitsen en zo aan elk 
huurdersgezin een oppervlakte te bieden die in 
verhouding staat tot zijn behoeften. Sommige 
gemeenten staan echter nogal weigerachtig 
tegenover aanvragen tot opsplitsing van hun 
patrimonium.

Om het voortbestaan van de huurhulpsector 
veilig te stellen, heeft het Fonds verschillende 
pistes uitgewerkt en reorganisaties doorge-
voerd. Deze zijn in het voordeel van de 
huurders, maar moeten ook het financiële even-
wicht en de sociale doelstellingen van het Fonds 
waarborgen.

• In 2014 werd intern overgeschakeld naar een 
sectoriële, interdisciplinaire organisatie, wat 
zorgde voor een sterkere aanwezigheid van 
onze mensen op het terrein, het “samenle-
ven” dat van dichterbij wordt opgevolgd en 
een snelle detectie van problemen zodat 
ook zo snel mogelijk naar een oplossing kan 
worden gezocht. In 2015 konden al de eerste 
vruchten worden geplukt van deze nieuwe 
aanpak.

• Het voorbije jaar werd een “Front Office” op-
gericht als eerstelijnscentrale voor alle con-
tacten met de huurders. Dit betekent dat 
huurders enkel via dit kanaal met het Fonds 
communiceren (telefoon, brief etc.) en dat 
ze er ook zeker van kunnen zijn dat alle pro-
blemen die zij melden (sociaal, technisch of 
administratief) makkelijker getraceerd kun-
nen worden. De eerste resultaten zijn alvast 
veelbelovend. Er is een veel grotere transver-
saliteit van de informatie tussen de directies 
van de huursector, immobiliënbeheer en be-
twiste zaken.

• Ook het beheer van het kandidatenregis-
ter voor de huurders werd aangepast. In de 
loop van 2016 zal het volledig zijn bijgewerkt 
waardoor de toekenningsprocedure voor de 
woningen zal kunnen worden versneld, de be-
zettingsgraad van de woningen verbeterd en 
een analyse opgestart om het patrimonium 
zo goed mogelijk af te stemmen op de noden 
van de kandidaten. De kandidaat-huurders 
zullen voortaan ook jaarlijks hun kandidatuur 
moeten vernieuwen, net zoals de regel is bin-
nen de sociale huisvesting. We stellen echter 
vast dat heel wat kandidaten moeilijkheden 
ondervinden om ons alle gevraagde docu-
menten te bezorgen, wat leidt tot een zware 
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administratieve opvolging voor de medewer-
kers van het Fonds.

• Verder werd de procedure herzien voor 
het opnieuw huurklaar maken van een wo-
ning tussen twee verhuringen in. Bedoeling 
hiervan is om het aantal werken te vermin-
deren, want tot nog toe ging het telkens 
om een vrij dure, “complete renovatie” ter 
waarde van – cijfer voor 2014 - gemiddeld 
7.724 EUR per woning. Voortaan gaat een 
medewerker van het Fonds langs bij het gezin 
vóór de plaatsbeschrijving bij vertrek wordt 
opgemaakt en wordt met de huurder bekeken 
wat hij zelf moet herstellen. De kost voor de 
opfrissing van een vrijgekomen woning kon 
in 2015 worden teruggebracht tot gemiddeld 
6.435 EUR.

• Tot slot werd eind 2015 ook de grondige 
renovatie van het patrimonium onder de 
loep genomen. Het aantal stedenbouwkun-
dige aanvragen moet worden verminderd 
(wegen te zwaar door op de huurleegstand) 
en er moet gesnoeid worden in de werken, 
dit om zowel de investeringen te vermin-
deren als de huurleegstand weg te werken, 
één van de aanbevelingen uit de evaluatie 
van de beheersovereenkomst. In de loop van 
de komende vijf jaar zou de huurleegstand 
moeten worden teruggebracht tot 5 %. In 
2015 bedroeg die nog 9,4 %. Dit zal echter 
gevolgen hebben voor de renovatie van het 
patrimonium en voor de inspanningen die de 
voorbije jaren werden geleverd om bij elk 
renovatieproject ook de energieprestatie van 
de woningen te verbeteren. De analyse zal 
worden afgerond in de loop van 2016.

De strategie om het voortbestaan van de huur-
sector te garanderen, kan worden samengevat 
in de volgende drie doelstellingen. In elk van 
hen werd het voorbije jaar al heel wat geïn-
vesteerd.

• De uitgaven en ontvangsten van de sector 
optimaliseren met het oog op een hogere be-
zettingsgraad. Dit is vooral belangrijk bij de 
opfrissing van woningen en de zware reno-
vaties, goed wetende dat een stijging van de 
huurprijzen geen optie is.

• Het huurpatrimonium van het Fonds niet 
verder uitbreiden, maar de focus veeleer 
richten op het huurderssegment met een 
profiel dat lijkt op dat van de ontleners (vol-

gens de evaluatie van onze beheersovereen-
komst zo’n 14 % van de huurdersgezinnen) 
om deze mensen te laten evolueren naar een 
“Huurhulp +”-project of hen zelfs de stap te 
laten zetten naar volle eigendom.

• Op basis van de conclusies uit het piloot-
project “Requette-Lemaire” zal het Fonds 
tijdens de onderhandelingen over de beheers-
overeenkomst 2016-2020 voorstellen om 
meer gebouwen te voorzien voor wat de 
“Huurhulp +”-sector zou moeten worden, 
om zo meer huurdersgezinnen op het pad te 
zetten van de emancipatie en om de kosten 
voor het Fonds te beperken.

De huurhulp heeft zijn plaats naast de kre-
dieten en de productie van nieuwe koopwonin-
gen, maar deze sector moet worden terugge-
bracht naar zijn essentie, namelijk: de eerste 
stap zijn in een parcours naar meer autonomie.

Woningproductie

Een stedenbouwkundige vergunning bekomen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een 
hele onderneming omwille van de verschillende 
bevoegdheidsniveaus (Gewest en gemeentes) 
die niet altijd dezelfde prioriteiten hebben en 
omwille van de – soms tegenstrijdige – eisen van 
de gewestelijke en gemeentelijke administraties 
die betrokken zijn bij alles wat met bouwen te 
maken heeft (Brussel Stedelijke Ontwikkeling, 
Leefmilieu Brussel, brandweer, Brussel Mobili-
teit, stedenbouwkundige diensten op gemeen-
telijk niveau). Door de kleine oppervlakte van 
ons Gewest wordt deze problematiek nog ver-
sterkt.
Komt daar nog bij de quasi alomtegenwoordige 
vervuiling van bebouwbare terreinen. Ze zijn 
nog niet allemaal opgenomen in de inventaris 
van vervuilde bodems, waardoor de bouwheer 
nooit zeker is over wat hij zal vinden op een 
terrein.
En dan zijn er nog de vaak negatieve reac-
ties van buurtbewoners tegenover “sociale” 
bouwprojecten op de laatste braakliggende 
terreinen, waardoor de druk op de 
verschillende publieke huisvestings-
operatoren alleen maar groter wordt.

De termijnen om een stedenbouwkundige ver-
gunning te verkrijgen, zijn onaanvaardbaar lang 
geworden. De financiële lasten voor de opera-
toren worden hierdoor erg zwaar en het Gewest 
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grijpt naast fiscale inkomsten. Bovendien moe-
ten de gemeenten en het Gewest hun financiële 
middelen inzetten om de aangekondigde be-
volkingsgroei op te vangen en het lijkt erop dat 
de kosten hiervoor zullen worden doorgescho-
ven naar de huisvestingsoperatoren. 
De invloed van dit demografische aspect ligt 
extra gevoelig omdat de Brusselse bevolking 
verarmt en de “middenklasse” wegtrekt uit het 
Gewest.

Een Parlementslid1 interpelleerde Minister Céline 
Fremault hierover en vatte de problematiek als 
volgt samen: “Huisvesting is een grote uitdaging 
in ons Gewest. De vele – jammerlijke – remmen 
op de woningproductie zijn ons allen welbekend. 
Ze bevinden zich op het juridische, admini-
stratieve en soms ook politieke vlak. In som-
mige gemeentes is het niet gemakkelijk om 
publieke vastgoedprojecten te realiseren. Ook 
al is het belangrijk om rekening te houden met 
de mening van buurtbewoners en ook al moet er 
met de verschillende niveaus worden overlegd, 
we mogen projecten ook niet in de koelkast 
stoppen onder valse voorwendsels. 
Ik herinner er u aan dat het Regeringsakkoord 
voorziet om sterke en concrete keuzes te maken 
op het vlak van huisvesting en toe te zien op 
de toegankelijkheid van residentiële woningen, 
zowel in de private als in de publieke sector. De 
keuzes moeten worden gemaakt en de Regering 
moet ze uitvoeren om de vooropgestelde doel-
stelling te halen”.

In dat opzicht moet even worden stilgestaan bij 
het Regeringsbesluit van 26 september 2013 
betreffende de stedenbouwkundige lasten die 
opgelegd worden bij de uitreiking van steden-
bouwkundige vergunningen en bij de “secun-
daire” effecten die ze hebben voor de geweste-
lijke huisvestingsoperatoren.
De bedoeling van deze lasten voor woonprojec-
ten van meer dan 1.000 m² wordt toegelicht in 
de aanhef van het besluit: “de lijst met steden-
bouwkundige vergunningen die verplicht aan 
lasten onderworpen zijn, (...) bepaald worden 
in het licht van de prioritaire ontwikkelingsdoel-
stellingen van het Gewest zoals deze vastge-
legd zijn in het gewestelijk ontwikkelingsplan en 
het gewestelijk bestemmingsplan. Eén van die 
prioriteiten is de aantrekkelijkheid van het 
Gewest als plaats om te wonen, wat een ver-
sterking inhoudt van het beleid dat gevoerd 
wordt op het vlak van huisvesting, openbare 
ruimten en voorzieningen van collectief belang”. 
Deze lasten worden dus opgelegd om de 

noodzakelijke voorzieningen van collectief 
belang te kunnen verwezenlijken, maar vreemd 
genoeg worden ze prioritair geïnvesteerd in 
“conventionele” woningen, zoals ook staat 
te lezen in de aanhef: “vermits de verhoging 
van het aanbod van woningen die toeganke-
lijk zijn voor gezinnen met een klein en mid-
delgroot inkomen als een gewestelijke prioriteit 
wordt beschouwd; dat de eerste behoefte is om 
de nieuwe inwoners van het Gewest te huis-
vesten en vervolgens om hen te voorzien van de 
absoluut noodzakelijke voorzieningen van 
collectief belang”.

Deze lasten worden dus opgelegd om de 
noodzakelijke voorzieningen van collectief 
belang te kunnen verwezenlijken, maar vreemd 
genoeg worden ze prioritair geïnvesteerd in 
“conventionele” woningen, zoals ook staat te 
lezen in de aanhef: “vermits de verhoging van 
het aanbod van woningen die toegankelijk zijn 
voor gezinnen met een klein en middelgroot 
inkomen als een gewestelijke prioriteit wordt 
beschouwd; dat de eerste behoefte is om de 
nieuwe inwoners van het Gewest te huisvesten 
en vervolgens om hen te voorzien van de ab-
soluut noodzakelijke voorzieningen van collec-
tief belang”.

Met andere woorden, de privé-promotoren 
moeten de financiële lasten dragen voor de 
bouw van woningen in publiek beheer (15 % per 
project) en ze verkopen of verhuren aan een op-
gelegde maximumprijs. De rol van de overheid 
bestaat erin te zorgen voor de nodige publieke 
voorzieningen. In sommige gevallen bepaalt de 
gemeente het bedrag aan stedenbouwkundige 
lasten die de bouwpromotor moet betalen. 
Een eerste bedenking die we daarbij maken, 
gaat over de maximumprijs van 1.990 EUR/m² 
waaraan de woningen moeten worden verkocht: 
hoe is dit bedrag bepaald en moet het de pro-
motoren ertoe aanzetten om de lasten in natu-
ra te betalen (= de 15 % woningen per project 
voorzien)? Het spreekt voor zich dat de betaling 
van een taks van 50 tot 65 EUR/m² heel wat 
goedkoper uitkomt.2

Tweede bemerking is dat deze “omkaderde” 
woningen ook kunnen worden verhuurd aan 
een maximumrendement van 6,5 % van de 
kostprijs. Nemen we als voorbeeld een woning 
van 80 m² (twee slaapkamers): de maximum-
huur die voor een dergelijke woning kan worden 
gevraagd, bedraagt meer dan 1.000 EUR. Wat 
is hiervan de logica? Niemand wordt hier beter 
van: niet de promotor die helemaal geen am-
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bitie koestert om als verhuurder op te treden 
van een aantal woningen in een bouwproject dat 
is bestemd voor verkoop, niet de huisvestings-
organismes of gemeenten die in een mede-
eigendom moeten stappen om een paar wo-
ningen te kunnen verhuren en al helemaal niet 
de potentiële huurders voor wie een dergelijke 
huur onbetaalbaar is.

Dit besluit heeft nog andere zeer concrete 
gevolgen: sommige gemeentes staan er hele-
maal niet om te springen dat een gewestelijke 
huisvestingsoperator op hun grondgebied grote 
sociale bouwprojecten optrekt. 
Het Fonds heeft nauwelijks toegang tot open-
bare terreinen en koopt ze daarom verplicht aan 
op de private markt, waardoor het de plaats 
inneemt van een bouwpromotor die steden-
bouwkundige lasten zou hebben betaald, 
terwijl het Fonds hiervan bij ordonnantie is 
vrijgesteld. Dit is een streep door de rekening 
van de gemeentelijke begroting. Nochtans le-
vert het Fonds zijn bijdrage aan de gemeen-
tekas door de op de private markt aangekochte 
terreinen “publiek” te maken en er woningen in 
publiek beheer op te zetten, waardoor het de bij 
wet vastgelegde quota voor de stedenbouwkun-
dige lasten ruimschoots goedmaakt.

Het lijkt erop dat de stedenbouwkundige las-
ten ervoor zorgen dat de projecten van bouw-
promotoren met grote welwillendheid worden 
ontvangen, terwijl een project van een geweste-
lijke huisvestingsoperator (enkel?) om financiële 
redenen wordt afgeketst, ook al draagt het bij tot 
de belangrijkste doelstelling van het Regerings-
besluit over de stedenbouwkundige lasten. Het 
is ook niet ondenkbaar dat de bouwpromotor 
afziet van zijn project omdat hij steeds moei-
lijker een solvabel publiek vindt voor zijn 
woningen. 
Lijkt het er met andere woorden niet op dat 
de stedenbouwkundige lasten de wil om zowel 
private als publieke woningproductie te stimu-
leren, eerder afremt? Maken ze het Gewest niet 
minder aantrekkelijk, zeker voor gezinnen met 
een “middelgroot” inkomen aan wie de steden-
bouwkundige lasten uiteindelijk zullen worden 
doorgerekend in de woningprijs, een prijs die 
sowieso al hoger ligt dan in de rest van het land?

Het Fonds is een eerstelijnsspeler geworden 
als het gaat om de creatie van woningen in 
openbaar beheer in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Over alle verschillende programma’s 
heen, stond de teller eind 2015 op 1.614 wonin-

gen in productie. Daarvan zullen er 542 worden 
opgenomen in de huursector (of een alternatief 
daarop), de andere 1.072 zullen worden verkocht. 
In totaal gaat het om een investering van om en 
bij de 324 miljoen EUR waarmee zo’n 136.072 
bruto bewoonbare m² aan huisvesting zal 
worden opgetrokken.

Om het luik van de Alliantie Wonen dat is toe-
vertrouwd aan het Fonds volledig te kunnen re-
aliseren, moeten nog terreinen worden gekocht 
om er 288 woningen op te creëren, wat het to-
tale aantal woningen in productie op 1.902 zal 
brengen.
In de evaluatie van de beheersovereenkomst 
2011-2015 spreekt één van de conclusies 
voor de productie van koopwoningen, de BRV-
verrichtingen (bouw/renovatie-verkoop), voor 
zich:
“Steun van het Gewest voor de BRV-verrich-
tingen van het Fonds – ter beschikking stellen 
van de nodige financiële middelen op basis van 
de budgettaire mogelijkheden.
Op basis van de huidige werven moet het Fonds 
zorgen voor:
• de (voor)financiering van de eventuele aan-

koop van terreinen of van panden die worden 
gerenoveerd of die een nieuwe bestemming 
krijgen als woongelegenheid;

• de (voor)financiering van voorafgaande 
studies en van alle voorbereidende analy-
ses (plannen, dossiers om de stedenbouw-
kundige vergunning aan te vragen etc.) => 
dienstenopdracht;

• de (voor)financiering van administratieve 
diensten die worden uitbesteed aan derden;

• de (voor)financiering van werken, inclusief 
voorbereiding van de externe omgeving en 
van de te voorziene uitrustingen;

• de kosten voor commercialisering;
• de financiële opvolging (inclusief opmaak 

van de definitieve kostprijs)”.

Ter herinnering, de productie van huurwoningen 
in het kader van het Huisvestingsplan wordt niet 
gefinancierd via een structurele subsidie, maar 
wel via een eenmalig voorschot dat terugbe-
taald moet worden in 33 jaar.

Op 26 september 2013 keurde de Regering de 
Alliantie Wonen goed en vroeg ze het Fonds om 
1.000 koopwoningen op te trekken. Voor deze 
opdracht wordt het Fonds geconfronteerd met 
vier belangrijke struikelblokken die sinds 2014 
aanleiding hebben gegeven tot heel wat denk-
en studiewerk. 
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De risico’s hebben vooral betrekking op:
• de structurele financiering;
• de beschikbaarheid van terreinen, zowel 

openbaar als privé;
• het doelpubliek en de gewestelijke tussen-

komst om de woningen financieel haalbaar te 
houden;

• de gevolgen van de classificatie van het Fonds 
in de overheidssector door het Instituut voor 
de Nationale Rekeningen (INR).

Structurele financiering van het programma

In 2014 liet voormalig staatssecretaris voor 
Huisvesting, de heer Christos Doulkeridis, 
een analyse uitvoeren door studiebureau Isis 
Consult. Hierin werden verschillende oplossin-
gen voorgesteld voor de ontoereikende finan-
ciering van het programma.

Dit zijn een paar van de voorstellen:
• voor een deel van het programma wordt een 

luik voorzien op de investeringsvermogens 
van de volgende jaren;

• de overheden stellen terreinen ter beschik-
king van het Fonds aan een prijs die lager 
ligt dan de marktvoorwaarden of ze worden 
overgedragen via een gratis zakelijk recht.

De huidige conjunctuur met historisch lage ren-
tevoeten vangt de onderfinanciering erg goed 
op, al is dat natuurlijk slechts tijdelijk, omdat 
de dotatie wordt berekend op basis van het ren-
tevoetverschil. 
Bovendien is de dotatie vroeger dan voorzien 
vereffend, waardoor het Fonds minder vooraf 
moet financieren. De financiële stabiliteit van 
het Fonds gaat echter aan het wankelen door de 
manier waarop de dotatie berekend wordt. 

Bovendien is uit de studie van Isis Consult ge-
bleken dat er grote verschillen bestaan in de fi-
nancieringsgraad van de verschillende publieke 
huisvestingsoperatoren – niet enkel voor de 
Alliantie Wonen, maar voor elk huisves-
tingsproject binnen het Brussels Gewest - en dit 
voor bouwprojecten met een vergelijkbare stan-
daard. Hierbij wordt ook absoluut geen rekening 
gehouden met het doelpubliek voor deze pro-
gramma’s.

Beschikbaarheid van terreinen, zowel openbaar 
als privé

De zoektocht naar gronden wordt steeds 
moeilijker, zeker voor het Fonds. Minister Céline 

Fremault heeft in dat kader de Coördinatieraad 
voor de Huisvesting in het leven geroepen, een 
erg positief initiatief dat beantwoordt aan een 
vraag die het Fonds heeft gesteld in zijn me-
morandum. Dit orgaan moet de banden tussen 
de verschillende huisvestingsoperatoren ver-
stevigen en het overleg met Brussel Stedelijke 
Ontwikkeling verbeteren. 
De balans die hiervan eind 2015 wordt opge-
maakt, is echter niet louter positief. Het Fonds 
kreeg slechts een erg beperkte toegang tot 
publieke terreinen; en de toegang die er was, 
dateert van voor de oprichting van de Coördi-
natieraad. Het is nochtans één van de meest in 
het oog springende pistes uit de studie die Isis 
Consult uitvoerde in 2014.
Voor de Alliantie Wonen wordt op dit moment 
slechts 7,1 % van de woningen opgetrokken op 
openbare terreinen, dit zijn 71 van de 1.000 ge-
plande woningen (voor het Huisvestingsplan dat 
in 2011 werd opgestart, ligt dit resultaat zelfs 
nog lager, en dit ondanks de contacten die het 
Fonds hiervoor heeft opgenomen met de ge-
meentes, de grondregies en de ocmw’s).
De Coördinatieraad voor de Huisvesting heeft 
bekeken of de Brusselse Gewestelijke Huisves-
tingsmaatschappij (BGHM), Citydev en het 
Fonds samen een project zouden kunnen uit-
werken op de site “Witte Vrouwen” in Sint-
Pieters-Woluwe. De gesprekken zijn uiteindelijk 
vastgelopen op de problematiek rond de waar-
debepaling van het terrein dat eigendom is van 
de BGHM. Die valorisatie is intrinsiek gelinkt aan 
de bouwcapaciteit, wat dan weer een taboe is in 
het overleg tussen Gewest en gemeente.
Het lijkt erop dat de Coördinatieraad voor de 
Huisvesting eind 2015 geen vooruitgang had 
kunnen boeken in dit dossier, of die is toch niet 
doorgegeven aan het Fonds.
Of betekent dit dat het Fonds vooral op zichzelf 
is aangewezen om zijn opdrachten te volbren-
gen?

Bepaling van het doelpubliek – tussenkomst 
van het Gewest in functie van de betaalbaar-
heid van de woningen

Het Fonds voerde een studie uit om te bepalen 
hoe de woningen financieel haalbaar zouden zijn 
voor de verschillende gezinscategorieën. 
Hiervoor werd rekening gehouden met een hele 
reeks elementen: de verschillende financie-
ringsparameters van het programma, de mini-
mumoppervlaktes om te beantwoorden aan de 
Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening 
(GSV), de passiefstandaard, de gemiddelde in-
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vloed van de grondprijs, de eventuele splitsing 
van het eigendomsrecht en het maandelijks af 
te lossen bedrag.
Er werd ook uitgegaan van een maximale fi-
nanciële bijdrage van de gezinnen, dit in functie 
van hun inkomen en van het aantal personen 
ten laste; en er werd rekening gehouden met 
een inbreng per gezin van 6 % van de kostprijs 
van de verrichting (= de btw).
Op basis van de inkomensplafonds werden drie 
gezinscategorieën geanalyseerd. Deze cate-
gorieën werden gedefinieerd op basis van de 
volgende drie parameters: de barema’s die 
gelden binnen de sociale huisvesting, het nieu-
we maximumbarema voor de inkomens zoals 
dat is vastgelegd in het wijzigingsbesluit voor 
de kredieten van het Fonds en dat in december 
2015 werd goedgekeurd door de Regering en, 
ten derde, een “tussenbarema”, het zogenaam-
de “middelgrote” barema zoals dat is onder-
handeld tijdens de opmaak van het besluit en 
dat ook zal worden opgenomen in de volgende 
beheersovereenkomst van het Fonds3. 
Er werd ook voorgesteld om te kiezen voor een 
mix van gezinnen: 30 % gezinnen die voldoen 
aan de voorwaarden voor sociale huisvesting, 
40 % gezinnen met een “bescheiden” inkomen 
en 30 % gezinnen met een “middelgroot” 
inkomen.
Op basis van een “model” voor de maande-
lijkse financiële capaciteit per gezinscatego-
rie (inclusief kinderbijslag) werd de haalbare 
maximumprijs afgeleid voor een woning die vol-
doet aan de behoeften van dit gezin.

In december 2015 stemde de Raad van Bestuur 
van het Fonds in met de volgende principes die 
de uitvoering van de Alliantie Wonen haalbaar 
zouden moeten maken:

• actief rekening houden met het principe van 
een socio-economische mix van gezinnen;

• de dotatie voor het programma gebrui-
ken als subsidie om woningen te creëren die 
betaalbaar zijn voor de verschillende catego-
rieën van het doelpubliek;

• een specifiek deel van het investeringsver-
mogen voor de hypothecaire kredieten 
reserveren voor de kredieten die zullen 
worden toegekend voor de aankoop van deze 
woningen, en dit vanaf 2015;

• de verdeling van de subsidie bepalen in func-
tie van de subcategorieën per belastbaar 

inkomen; de voorwaarden voor doorverkoop 
van deze woningen bepalen, rekening hou-
dend met het subsidieniveau;

• een monitoring opstarten van de gezinnen en 
van de subsidie om ervoor te zorgen dat het 
voorziene budget van 44,48 miljoen EUR niet 
wordt overschreden; deze enveloppe komt 
overeen met 18 % van de totale kostprijs van 
het programma. In de loop van 2016 zal een 
studie worden uitgevoerd over de subsidie-
verdeling en deze zal worden vastgelegd in 
een overeenkomst met de Minister.

Rekening houdend met een grondige analyse 
gebaseerd op de gezinsprofielen en in de weten-
schap dat zij niet allemaal over een inkomen 
zullen beschikken dat zich situeert rond het 
maximum toegelaten bedrag voor hun cate-
gorie, willen we er hier duidelijk op wijzen dat 
een correcte financiering van de Alliantie Wonen 
in theorie zou moeten worden geraamd op 
51,4 miljoen EUR in plaats van de 44,48 
miljoen EUR die hiervoor zijn begroot. Ook de 
evolutie van de rentevoeten op de financiële 
markt zal een bepalende rol spelen in de uitein-
delijke kostprijs van het programma. 
In de simulatie is uitgegaan van de situatie eind 
2015.

De projecten op terreinen die zijn aangekocht 
op de private markt zullen in volle eigendom 
worden verkocht. De invloed van de grondprijs 
weegt immers te zwaar door om het opgesplit-
ste eigendomsrecht als alternatief te kunnen 
aanbieden. 
Projecten op terreinen die aan een lagere prijs 
konden worden aangekocht in de publieke sec-
tor zullen aan de man worden gebracht met een 
opstalrecht en daardoor deel blijven uitmaken 
van het patrimonium van het Fonds.

Met deze voorstellen wordt zo goed moge-
lijk tegemoet gekomen aan de opdracht die 
de vorige Regering ons gaf om “1.000 koop-
woningen te creëren voor gezinnen met een 
bescheiden inkomen. De woningen zullen als 
BRV-verrichting worden verkocht tegen een 
maximumprijs aan gezinnen die voldoen aan 
de voorwaarden van de sociale huisvesting. Om 
de woningen te kunnen bouwen, zal een len-
ing worden afgesloten op de kapitaalmarkt (ge-
schatte rentevoet 5 % - 20 jaar). De herverkoop 
zal gebeuren aan leningsvoorwaarden voor de 
kopers (….). Het Gewest komt tussen voor het 
rentevoetverschil tussen de lening afgesloten op 
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de kapitaalmarkt en de rentevoet die wordt aan-
gerekend aan de kopers”.

Eind 2015 had Minister Céline Fremault haar ak-
koord nog niet gegeven. Maar als ze het doet, 
dan zal de specifieke subsidie in functie van de 
verschillende gezinscategorieën en zo bepaald 
dat zij aan een voor hun betaalbare prijs eige-
naar kunnen worden, een erg grote stap voor-
waarts betekenen voor de “sociale aankoop”.

Gevolgen van de classificatie van het Fonds in 
de overheidssector door het INR

De consolidatie van het Fonds binnen de pe-
rimeter van het Gewest heeft verregaande 
gevolgen voor de dagelijkse werking, maar ook 
voor de activiteiten zelf, in het bijzonder voor 
de woningproductie. Deze gevolgen beperken 
zich niet tot de Alliantie Wonen maar strek-
ken zich uit over de hele sector van de bouw/
renovatie-verkoopverrichtingen.
Om niet te zwaar door te wegen op het ESR 
2010-resultaat van het Gewest, waarin het 
Fonds is opgenomen, is het erg belangrijk om 
inkomsten en uitgaven zo goed mogelijk te 
laten samenvallen (liefst in hetzelfde boekjaar), 
wat onmogelijk is als het gaat om investeringen 
voor vastgoedprojecten.
Het Fonds is van plan om een nieuwe verkoop-
procedure op te starten voor de woningen die 
het bouwt en zo goed mogelijk te anticiperen op 
hun verkoop, gecombineerd met de toekenning 
van een krediet aan de kopers.
Dit betekent dat het register van kandidaat-
kopers anders moet worden beheerd, zodat 
de toekenningsprocedure minder zwaar wordt 
zonder dat het chronologieprincipe verloren 
gaat.

Volgende principes worden momenteel geana-
lyseerd:

• aanleg van een kandidatenregister per vast-
goedproject;

• verplichting voor de kandidaat-kopers om 
hun kandidatuur jaarlijks, spontaan, te ver-
nieuwen en hun gegevens over inkomen en 
gezinssamenstelling bij te werken. Te verge-
lijken met wat het voorbije jaar ook is door-
gevoerd voor het kandidatenregister van de 
huursector.

Dit is een grote uitdaging, rekening houdend 
met alles wat fout kan gaan in de verkoop van 

woningen die nog niet af zijn en met het speci-
fieke karakter van het publiek van het Fonds dat 
niet vertrouwd is met dergelijke procedures. 
Omdat het niet over een alternatief beschikt 
voor de financiële obstakels, is het Fonds van 
plan om de kandidaat-kopers van de woningen 
zo snel mogelijk samen te brengen om zo een 
band te kunnen smeden tussen de toekoms-
tige mede-eigenaars, maar ook met de buurt-
bewoners en met de betrokken publieke en 
gemeentelijke diensten. In de bouwperiode zou 
eventueel tijd kunnen worden gemaakt voor het 
hele pedagogische luik  (mede-eigendom, ener-
giegebruik, “samenleven” etc.).
In 2016 moet de studie hierrond afgerond zijn, 
zodat de toekomstige bewoners maximaal kun-
nen worden betrokken bij de bouw van hun 
nieuwe thuis.

Pilootprojecten – Alternatieven voor 
volle eigendom en voor huur

Het huisvestingsbeleid is traditioneel gebaseerd 
op twee pijlers: aankoop en verhuur. 
Sinds zijn oprichting heeft ook het Fonds zijn 
activiteiten ontwikkeld op basis van deze twee 
sporen. 
In 2013 heeft het beslist om er een derde optie 
aan toe te voegen. 
Een woning aankopen in volle eigendom (een 
bestaande woning of er zelf één bouwen) kost 
steeds meer, zeker in het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest.

Het hypothecair krediet van het Fonds volstaat 
niet om alle gezinnen met een beperkt of be-
scheiden inkomen de kans te geven toch eige-
naar te worden, ondanks de openheid die zo 
kenmerkend is voor ons kredietreglement.
Ook de verhuur via de huurhulpsector van het 
Fonds heeft zijn beperkingen: het beschik-
bare patrimonium (op termijn ongeveer 1.700 
woningen), de kosten voor een dergelijke sec-
tor (huurders, onderhoud en renovatie van het 
patrimonium) en het financieringsmechanisme 
voor de bouw van nieuwe woningen.
In deze heel summier samengevatte context 
leek het ons nuttig om een pilootproject te 
starten rond, wat wij noemen, de alternatieve 
huurhulp, Huurhulp +, of HH+.
In 2014 werden een aantal nieuwe bepalin-
gen opgenomen in het regeringsbesluit van 22 
maart 2008 betreffende het gebruik van de ka-
pitalen die voortkomen van het fonds B2 door 
het Woningfonds van het Brussels Hoofdstede-
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lijk Gewest voor zijn hypotheekkredieten. 
Eén daarvan laat het Fonds toe om woningen 
die bestemd zijn voor de huurhulpverrichtin-
gen over te dragen, eventueel met een gesplitst 
zakelijk recht, aan gezinnen die beantwoorden 
aan zijn huurhulpvoorwaarden.

Deze derde weg streeft een zuiver sociaal doel 
na: gezinnen met een (zeer) beperkt of be-
scheiden inkomen de exclusieve kans geven om 
via een gesplitst zakelijk recht – in deze een op-
stalrecht – eigenaar te worden van een nieuw-
bouwwoning.
Op sociaal vlak is de formule erg vernieuwend, 
omdat er een blijvend en financieel uitgebalan-
ceerd recht wordt gegeven op een nieuwbouw-
woning die voldoet aan de allerlaatste normen, 
en dit aan gezinnen (zowel alleenstaanden als 
kleine, middelgrote of grote gezinnen) die pro-
blemen ondervinden om deftig onderdak te vin-
den.
De formule is ook vernieuwend op economisch 
vlak omdat de globale kosten verminderen, 
zowel voor het Fonds als voor de betrokken ge-
zinnen, en dus voor de overheid.
Op juridisch vlak beantwoordt ze aan de speci-
fieke bepalingen van de wet op het opstalrecht 
en aan het reglement van het Fonds. De opstal-
houder verwerft de eigendom van het gebouw 
(“de bakstenen”) voor een periode van 50 jaar. 
Wanneer het recht na 50 jaar afloopt, betaalt 
het Fonds een vergoeding ter waarde van de 
resterende intrinsieke waarde van het gebouw. 
De opstalhouder zal gedurende zijn tijdelijke 
eigendomsrecht dus een mooi spaarpotje heb-
ben opgebouwd.
Het Fonds blijft eigenaar van de grond en ont-
vangt daarvoor een vergoeding.
Via de HH+ wordt een dubbel doel nagestreefd: 
enerzijds wordt de aankoop van een eigen wo-
ning voor een heel specifiek doelpubliek finan-
cieel haalbaar gemaakt, anderzijds wordt de so-
ciale actie bestendigd en hernieuwd in de vorm 
die het Fonds het meest aangewezen lijkt op het 
moment dat de woning opnieuw in zijn patrimo-
nium terechtkomt.

De woningprijs ligt een flink stuk lager: ener-
zijds worden de aankoopkosten voor de grond 
geneutraliseerd (tussen 1/5 en 1/3 van de to-
tale woningprijs, afhankelijk van de ligging en 
de stedenbouwkundige voorschriften) omdat de 
grond via het Fonds openbaar bezit blijft. An-
derzijds worden de kosten voor het gebouw en 
de aankoop (btw, aktekosten etc.; kandidaten 
zijn ook niet verplicht om een eigen inbreng te 

voorzien als ze geen spaarcenten hebben) gefi-
nancierd door het hypothecair krediet waarvan 
de voorwaarden worden bepaald in functie van 
het socio-economisch profiel van de ontlener. 
Die kan er bovendien voor kiezen om het krediet 
terug te betalen via progressieve maandgelden 
afgestemd op het niveau en de evolutie van zijn 
inkomsten. 
Het blijvende publieke karakter van het pro-
ject wordt gewaarborgd door de duur van het 
opstalrecht – die momenteel is vastgesteld op 
50 jaar – omdat op het einde van het recht de 
eigenaar van de grond weer in het bezit komt 
van het gebouw; in ruil vergoedt hij de reste-
rende intrinsieke waarde van de woning.

Het Fonds zal vervolgens beslissen wat het met 
de woning doet op basis van het beleid en de 
visie waar het binnen 50 jaar voor zal staan.

De opstalhouders zullen tijdens de duur van het 
opstalrecht de kans hebben om het recht over 
te dragen. Hiervoor zullen ze een aantal voor-
waarden in acht moeten nemen, met als be-
langrijkste dat ook de nieuwe bewoners moe-
ten beantwoorden aan de huurhulpvoorwaarden 
van het Fonds (qua inkomsten en zakelijk recht 
op een ander onroerend goed). De overdracht 
zal gebeuren in de vorm van een gebruiksrecht 
(huurcontract bijvoorbeeld) of via de overdracht 
van hun eigen opstalrecht. Op die manier wordt 
het sociale beleid hernieuwd in de vorm van een 
nieuw recht op huisvesting.

Zoals ook al in het vorige jaarverslag werd 
aangegeven, zal de verrichting over verschil-
lende jaren heen grondig worden geëvalueerd. 
Verder in dit verslag vindt u al een vervolg op 
de allereerste resultaten van 2014. Met andere 
woorden, dankzij deze derde weg verbreedt het 
vrij enge spectrum van de sociale huur en wordt 
tegelijkertijd ook de investering in een sociale 
koopwoning veel haalbaarder gemaakt.

Als dit betekent dat het gesplitst eigendoms-
recht nieuwe perspectieven biedt voor de so-
ciale huisvesting, dan moeten we er nu al op 
wijzen dat dit enkel tot bevredigende resultaten 
kan leiden als er ook wordt gezorgd voor een 
zo goedkoop mogelijke toegang tot de gronden.
Het goedkoop ter beschikking stellen van de 
publieke grondreserves of een wezenlijke fi-
nanciële overheidstussenkomst in de aankoop 
van gronden zouden hierbij kunnen helpen.

Gemeentes zoals Sint-Jans-Molenbeek, Elsene, 
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Watermaal-Bosvoorde, Anderlecht, Brussel en 
Sint-Lambrechts-Woluwe hebben de sprong al 
gewaagd door op verschillende terreinen waar-
van zij eigenaar zijn vernieuwende projecten 
toe te laten. De terreinen werden goedkoop 
aan het Fonds verkocht in volle eigendom of 
werden overgedragen met een erfpachtrecht te-
gen betaling van een lage of zelfs symbolische 
canon.

In Sint-Jans-Molenbeek kon het Fonds zo twee 
projecten realiseren op de sites “Requette-
Candries” en “Requette-Lemaire”. Op deze ter-
reinen werden in totaal 100 woningen opge-
trokken: 54 voor een pilootproject HH+ en de 
overige 46 als bouw/renovatie-verkoopverrich-
ting (verkocht in volle eigendom, maar eeuwig-
durend bestemd voor gezinnen die voldoen aan 
de kredietvoorwaarden van het Fonds).
Aan de Mariemontkaai zullen binnenkort 9 wo-
ningen worden verkocht via een gesplitst 
eigendomsrecht in een project dat is uitgewerkt 
samen met de Community Land Trust Brus-
sels (CLTB). Ook in de Vandenpeereboomstraat 
worden momenteel 32 woningen opgetrokken in 
het kader van een CLTB-project. En nog in de 
Vandenpeereboomstraat wordt bekeken of er 43 
koopwoningen kunnen worden gecreëerd voor 
de Alliantie Wonen.

Met de gemeente Elsene heeft het Fonds een 
erfpachtovereenkomst afgesloten voor een ter-
rein in de Sans Soucistraat waar 24 woningen 
zullen worden verkocht met een onrechtstreeks 
gevestigd recht van opstal, met andere woor-
den een opstalrecht voor de duur van het oor-
spronkelijke erfpachtrecht dat het Fonds heeft 
gekregen.
Met Elsene zijn nog twee andere erfpachtover-
eenkomsten afgesloten. Eén voor een huurhulp-
project aan de Waversesteenweg waar 16 wo-
ningen zullen worden gebouwd en gerenoveerd 
en één in de Wiertzstraat waar artiestenateliers 
worden gerenoveerd en 15 woningen en een 
tentoonstellingsruimte gebouwd. Deze twee 
projecten vormen een gezamenlijke opdracht 
van de gemeente en het Fonds, geleid door het 
Fonds. De verrichting in de Sans Soucistraat 
wordt geleid door de gemeente.

Ook met Watermaal-Bosvoorde is een erf-
pachtovereenkomst afgesloten voor een terrein 
in de Ottervangerstraat met de bedoeling om er 
een twaalftal koopwoningen te bouwen die met 
een onrechtstreeks gevestigd recht van opstal 
zullen worden overgedragen. 

Er wordt momenteel ook geanalyseerd of in 
de Kwartellaan een 25-tal woningen kunnen 
worden opgetrokken voor de Alliantie Wonen.

Van de gemeente Anderlecht heeft het Fonds 
aan een mooie prijs een gebouw gekocht dat het 
zal afbreken; op de site zullen 9 nieuwe wonin-
gen worden gezet.

In het kader van het wijkcontract “Masui” heeft 
de Stad Brussel het Fonds een terrein verkocht 
aan de Antwerpsesteenweg waarop een 12-tal 
woningen zullen worden gecreëerd. Er komt ook 
een lokaal van Leefmilieu Brussel voor het Zen-
nepark dat momenteel wordt aangelegd.

Ten slotte zijn er de gesprekken met Sint-
Lambrechts-Woluwe over een kantoorgebouw 
dat het Fonds heeft gekocht aan de Roode-
beeksteenweg om het om te bouwen tot woon-
complex. Ook de gemeente heeft interesse in 
het gebouw en dus wordt bekeken of het kan 
worden geruild tegen een ander terrein op het 
grondgebied. De gesprekken hierover zitten in 
de eindfase.

Er zijn gemeentes die duidelijk actief en effi-
ciënt willen meewerken om nieuwe vormen van 
huisvestingsbeleid op de kaart te zetten. Tot nog 
toe gaat het om kleine projecten die vrij grote 
investeringen vragen van het Fonds, maar ze 
tonen aan dat samenwerkingsverbanden mo-
gelijk zijn en we hopen dat er in de toekomst 
steeds meer dergelijke gezamenlijke projecten 
kunnen worden gelanceerd. 
Ze betekenen een verlichting voor de gemeen-
tes en extra woongelegenheid voor de gezinnen, 
de toekomstige belastingbetalers. Jammer dat 
niet alle Brusselse gemeentes deze overtuiging 
delen.

Huurwaarborg

De huurwaarborgsector draait rond de toeken-
ning van renteloze leningen. Het is een sector 
die een matig resultaat neerzet: voor de laat-
ste 5 jaar halen we een jaargemiddelde van 
233 toegekende kredieten. Dit hoeft niet te 
verbazen, want zelfs een renteloze lening helpt 
de kwetsbaarste gezinnen niet om makkelijker 
toegang te krijgen tot een huurwoning op de 
private markt zonder het risico gestigmatiseerd 
te worden. 
De samenstelling van een huurwaarborg valt 
onder de wet op het consumentenkrediet, een 
wet die erg streng is en niet toelaat om een le-
ning toe te kennen aan gezinnen met een te 
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hoge schuldenlast. Het gaat in deze nochtans 
niet om een “consumentenkrediet”, wel om de 
invulling van een primaire behoefte als huisves-
ting, vastgelegd in de Grondwet onder artikel 
23. 
De nieuwe bepalingen in het Wetboek voor 
economisch recht maken het allemaal nog 
moeilijker, want er mag geen lening meer 
worden toegekend wanneer de kandidaat ge-
registreerd staat bij de Nationale Bank van Bel-
gië met een achterstal van 1.000 EUR. Deze 
maatregelen hebben een grote invloed gehad 
op de resultaten voor 2015.
In de conclusies voor deze sector wijst het Fonds 
op de impasse die intussen al verschillende ja-
ren duurt, zonder dat er weerklank aan wordt 
gegeven.
In 2016 volgt waarschijnlijk een nieuwe ana-
lyse van de hele problematiek. Het spreekt voor 
zich dat het Fonds bereid is zijn ervaring en ac-
tiemiddelen hierrond te delen.

Algemeen beschouwd hebben de verschillende 
sectoren van het Fonds, met de steun van het 
Gewest, er in 2015 voor gezorgd dat 1.077 nieu-
we gezinnen, of in totaal 3.036 personen zich in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest konden ves-
tigen. 781 gezinnen of 2.399 personen (79 %) 
deden dit door het afsluiten van een hypothe-
cair krediet. 120 gezinnen, samen 418 personen 
(14 %), konden een huurhulpwoning betrekken 
en 176 gezinnen die samen 219 personen tellen 
(7 %), sloten een huurwaarborglening af. 
De energieprestatiekredieten (EPK) hebben aan 
313 gezinnen de kans gegeven om hun woning 
energiezuiniger te maken.

In dit jaarverslag vindt u verder:

hoofdstuk 1: inventaris van de activiteiten: de 
krediet- en aankoopsector, de huursector, de 
woningproductie, de pilootprojecten die een 
alternatief bieden voor de volle eigendom en 
de huur en, ten slotte, de tussenkomst in de 
samenstelling van een huurwaarborg;

hoofdstuk 2: schets van het administratieve le-
ven van het Fonds en van de samenwerking met 
zijn rechtstreekse partners. Daarnaast is ook 
een opsomming opgenomen van de wetten, or-
donnanties en besluiten van het dienstjaar die 
rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan onze 
activiteiten;

hoofdstuk 3: belangrijkste feiten en gebeur-

tenissen sinds 1 januari 2016 en de te verwach-
ten wijzigingen die een invloed kunnen hebben 
op de werking of de activiteiten;

hoofdstuk 4: dankwoord aan alle mensen 
die van dichtbij of veraf betrokken zijn bij de 
werking van het Fonds;

hoofdstuk 5: rekeningen en resultaten van het 
dienstjaar;

hoofdstuk 6: statistische gegevens over onze 
verschillende activiteiten. 
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1.1 KREDIET- EN 
AANKOOPSECTOR

1.1.1 Investeringen 2015

Het investeringsvermogen dat werd gere-
serveerd voor de toekenning van hypothe-
caire leningen werd aanvankelijk vastgelegd op 
195.000.000 EUR voor de toekenning van 1.300 
leningen van gemiddeld 150.000 EUR. 
Naar aanleiding van de aanpassing van de 
begroting is het investeringsvermogen terug-
gebracht op 150.000.000 EUR voor de toeken-
ning van 1.000 kredieten.

In werkelijkheid is 149.999.330 EUR van het 
investeringsvermogen naar de kredietsector 
gegaan. Dit bedrag werd als volgt aangewend: 
met 110.515.830 EUR werden 707 leningen 
toegekend en 39.483.500 EUR – het equivalent 
van 203 leningen – diende voor de gedeeltelijke 
financiering van de bouw- en verkoopverrichting 
in de Klaverstraat te 1070 Anderlecht.

INVENTARIS VAN DE 
ACTIVITEITEN01

01 Inventaris van de activiteiten / 1.1 Krediet- en aankoopsector

In 2015 zijn het aantal leningsaanvragen fors 
gedaald, een tendens die we reeds waarnemen 
sinds eind 2013.
Mevrouw Céline Fremault, minister van Huis-
vesting, heeft beslist om overeenkomstig het 
regeringsbesluit betreffende de dotatie van 
2015 het saldo van het investeringsvermogen 
van de hypothecaire kredietsector aan te wen-
den voor de financiering van woningen in het 
kader van het programma Alliantie Wonen.
  
1.1.2 Jaarverrichtingen

1.1.2.1 Informatiegesprekken

Het voorbije jaar hebben 7.901 gezinnen (die in 
totaal 23.950 personen tellen) tijdens een per-
soonlijk gesprek informatie gekregen over de 
kredietverrichtingen van het Fonds. Dit is 17 % 
meer dan in 2014.

5.410 van die 7.901 gezinnen zijn voor dit 
persoonlijke onderhoud langsgekomen op het 
Fonds, de 2.491 andere hebben het gesprek 

Evolutie van de investeringen aangewend voor de krediet- en aankoopsector (in duizenden euro)
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telefonisch gevoerd. 

Omwille van de relatief lange wachttijd voor een 
informatiegesprek is er in september 2015 een 
nieuw hulpmiddel ingevoerd waarmee kandida-
ten op de website een online formulier kunnen 
invullen. Dit vereenvoudigt en structureert het 
verloop van de telefoongesprekken. Het sys-
teem laat toe om de informatieaanvragen op 
afstand te beheren waardoor er meer aanvragen 
konden worden behandeld in 2015.

Dit hulpmiddel kan echter een individuele 
informatieprocedure die veel meer afgestemd 
is op een kansarm gezin niet volledig vervan-
gen. Voor dit publiek moet het steeds mogelijk 
blijven op gesprek te komen zodat een mede-
werker de tijd kan nemen die nodig is om hen 
"op te leiden" voor de aankoop van een eigen 
woning.

Van de 7.901 gezinnen:

• is 52 % van hen alleenstaand, leeft 22 % 

samen als koppel, bestaat 15 % van deze 
gezinnen uit 3 personen en 11 % uit vier 
personen of meer;

• hebben 2.733 (35 %) van de gezinnen een 
maandelijks netto-inkomen (exclusief kinder-
bijslag) dat lager ligt dan 1.500 EUR. 1.390 
gezinnen (18 %) beschikken maandelijks 
over 2.500 EUR of meer;

• heeft 40 % van de gezinnen (41 % in 2014) 
een belastbaar jaarinkomen van minder dan 
15.000 EUR en voor 42 % van hen (44 % in 
2014) ligt het tussen 15.000 EUR en 30.000 
EUR. 18 % van de gezinnen (15 % in 2014) 
heeft een belastbaar jaarinkomen van meer 
dan 30.000 EUR.

1.1.2.2 Kredietaanvragen

In 2015 werden 1.183 dossiers geopend, 
tegenover 1.342 in 2014 (- 12 %). Dit aantal is 
met 21 % gedaald sinds 2013.

Evolutie van het aantal infogesprekken

Evolutie van het aantal geopende dossiers per jaar
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Daarbij moeten de 327 dossiers worden gevoegd 
die al in onderzoek waren op 1 januari 2015, 
wat het totale aantal behandelde dossiers op 
1.510 brengt.

Van deze 1.510 aanvragen:
• zijn er 361 (24 %) zonder gevolg gebleven;
• werden er 822 (54 %) voorgelegd aan de 

Raad van Bestuur;
• waren er 327 (22 %) nog in onderzoek op 31 

december 2015.
 
De 822 kredietaanvragen die aan de Raad van 
Bestuur zijn voorgelegd, werden zonder uitzon-
dering goedgekeurd. 205 van deze 822 dos-
siers werden niet gefinancierd met het inves-
teringsvermogen voor 2015, om de volgende 
redenen:

• 152 kredieten die de Raad van Bestuur heeft 
toegekend in de maanden januari en febru-
ari 2015 vallen nog onder het investerings-
vermogen voor 2014, omdat de dossiers in 
dat jaar werden geopend;

• 15 kredieten werden toegekend voor de 
aankoop van een woning die het Fonds 
verkocht in het kader van zijn bouw/
renovatie-verkoopverrichtingen. Het gaat om 
12 appartementen op de hoek van de Carl 
Requette- en de Edmond Candrieslaan in 
Sint-Jans-Molenbeek en om 3 appartementen 
in de Herdersstraat te Elsene;

• 23 kredieten werden verstrekt voor apparte-
menten die het Fonds verkocht in het kader 
van een pilootproject “Alternatieve Huurhulp”. 
Deze verrichting ligt op de hoek van de Carl 
Requette- en de Joseph Lemairelaan in 
Sint-Jans-Molenbeek;

• 8 kredieten zijn toegekend voor appartemen-
ten die zijn verkocht in het kader van de bouw/
renovatie-verkoopverrichtingen in samen-
werking met de Community Land Trust (CLT), 
gelegen op de hoek van de Ninoofsesteenweg 
en de Mariemontkaai in Sint-Jans-Molenbeek;

• 7 kredieten hebben uitsluitend gediend 
om de energieprestatie van de woning te 
verbeteren.

Bovendien heeft de Raad van Bestuur in januari 
en februari 2016 nog 102 kredieten toegekend 
vallend onder het investeringsvermogen voor 
2015, omdat de dossiers werden ingediend in 
dat jaar.

In 2015 werden 24 dossiers op vraag van de 
kandidaten geannuleerd nadat de Raad van 
Bestuur de aanvraag al had goedgekeurd. 12 
van de 24 dossiers in kwestie zijn toegekend 
binnen het kader van het investeringsvermogen 
van 2015. De andere 12 dossiers zijn gefinan-
cierd met het investeringsvermogen van een 
dienstjaar vroeger dan 2015. 

Dit betekent dat in totaal 707 dossiers onder 
het investeringsvermogen voor 2015 vallen, 
naast de 203 kredieten in het kader van de BRV-
verrichting in de Klaverstraat in Anderlecht.

Van de 1.183 nieuwe kredietaanvragen die in 
2015 werden ingediend, hebben er 361 (of 
30,5 %) uiteindelijk niet geleid tot de toe-
kenning van een krediet. Dit bedroeg 28,7 % in 
2014.

Van die 361 dossiers werden er:

• 29 (8 %) geannuleerd omdat het goed intus-

Evolutie van het aantal annulaties per jaar in %
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sen aan iemand anders was verkocht (22) of 
omdat de eigenaar besliste toch niet te ver-
kopen (7);

• 61 (17 %) geklasseerd zonder gevolg, omdat 
de kandidaten er de voorkeur aan hebben ge-
geven hun krediet af te sluiten in de klassieke 
banksector;

• 271 (75 %) geannuleerd omdat het Fonds 
de leningsaanvraag weigerde of omdat de 
kandidaat-ontleners niet niet konden vol-
doen aan de bijkomende voorwaarden die het 
Fonds hen oplegde.

In vergelijking met 2014 stellen we het vol-
gende vast:

De verkoop van het pand aan een derde of de 
eigenaar die van zijn verkoopplannen afziet, ligt 
3 % hoger dan vorig jaar.
Het aantal kandidaten dat de voorkeur gaf aan 
de klassieke banksector ligt 1 % hoger dan in 
2014. Dit komt omdat de banksector voor hen 
betere voorwaarden kon aanbieden.
Het aantal aanvragen dat niet geleid heeft tot de 
toekenning van een krediet ligt 1 % lager dan in 
2014 omwille van 2 hoofdredenen: ofwel was de 
last van de terugbetaling te hoog in verhouding 
tot het gezinsinkomen ofwel was het hypothe-
caire risico te hoog (ook al omdat er te weinig 
gunstige vooruitzichten waren).

Dit zijn de belangrijkste redenen voor de annu-
lering van de 271 dossiers die hiervoor werden 
vernoemd:

• in 55 % van de gevallen zou de terug-
betalingslast te zwaar hebben doorgewogen 

op de beperkte en/of onzekere inkomsten van 
de kandidaat-ontleners;

• voor 34 % van deze aanvragen was het 
hypothecaire risico te groot en waren er te 
weinig gunstige vermoedens om een dergelijk 
risico te nemen;

• in 6 % van de gevallen was de woning te 
klein in functie van de gezinsgrootte, ging het 
om een ongezonde woning of moesten er te 
zware renovatiewerken worden uitgevoerd;

• in de overige 5 % kon het pand niet worden 
ingericht als woning of werd de toegelaten 
maximumwaarde overschreden.

40 % van deze gevallen werden geweigerd 
omwille van een combinatie van verschillende 
van de net opgesomde redenen.

1.1.2.3 Verwezenlijkte kredieten

In 2015 werden 781 kredietaktes verleden. In 
2014 waren dat er 1.021 en in 2013 stond de 
teller op 1.103.

Sociaal-economische kenmerken van de nieuwe 
ontlenersgezinnen

221 gezinnen (28 %) hebben geen personen ten 
laste. In 2014 waren dat er 389 (38 %). 201 
gezinnen (26 %) hebben 3 of meer personen 
ten laste. 317 gezinnen (40 %) bestaan uit 1 
of 2 personen. 153 gezinnen (19 %) hebben 5 
of meer personen ten laste. De ontleners zijn 
gemiddeld 35 jaar en 9 maanden oud. In 2014 
lag de gemiddelde leeftijd op 34 jaar en 9 maan-
den.

In 2015 ondertekenden in totaal 1.159 per-

Onderverdeling van de ontlenersgezinnen volgens hun inkomensniveau in verhouding tot de 
toegepaste barema's in de sociale huisvesting
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sonen de leenakte. 400 (34 %) van hen hebben 
een bediendenstatuut, 321 (28 %) werken als 
arbeider en 62 (5 %) oefenen een zelfstandige 
activiteit uit. 376 personen (32 %) zijn werk-
loos, waarvan er 222 moeten rondkomen met 
een uitkering. In totaal beschikken 783 per-
sonen (68 %) over een beroepsinkomen. In 
2014 waren dat er 1.067 (72 %).

Onze ontleners verdienen netto gemid-
deld 2.177 EUR (inclusief kinderbijslag als ze 
daar recht op hebben). In 2014 bedroeg het 
gemiddelde netto-inkomen 2.115 EUR (2,8 % 
meer). Tegenover 2011 is het gemiddelde net-
to-inkomen met 11 % gestegen. 238 gezinnen 
(30 %) moeten maandelijks rondkomen met 
een netto-inkomen dat gemiddeld lager ligt dan 
1.500 EUR (exclusief kinderbijslag). In 2014 
zaten 270 (26 %) gezinnen in die situatie.

In totaal beschikken 41 % van de ontleners-
gezinnen in 2015 – tegenover 40 % in 2014 en 
38 % in 2013 – over een jaarlijks belastbaar 
inkomen dat 20.000 EUR of meer bedraagt. 
320 gezinnen (41 %) hebben een belastbaar 
inkomen van minder dan 15.000 EUR. Voor 353 
gezinnen (45 %) schommelt dit inkomen tus-
sen 15.000 EUR en 30.000 EUR en 108 gezinnen 
(14 %) heeft meer dan 30.000 EUR.
638 gezinnen (82 %) voldoen aan de inkomens-
voorwaarden om aanspraak te kunnen maken 
op een sociale woning. Dit percentage is niet 
gewijzigd ten opzichte van 2014.
 
Sinds 2010 schommelt het aantal nieuwe ont-
lenersgezinnen met een belastbaar inkomen dat 
lager ligt dan de barema’s voor de sociale huis-
vesting tussen 81 % en 87 %.

Evolutie van het geleende bedrag (EUR)

Evolutie van het gemiddelde maandelijks netto-inkomen (kinderbijslag inbegrepen)
en de gemiddelde mensualiteit.
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"Jonge gezinnen"

Voor de nieuwe ontleners(gezinnen) die jonger 
zijn dan 35 jaar kunnen we de volgende feiten 
op een rijtje zetten:

• Op de 781 nieuwe ontlenersgezinnen tellen 
we 307 jonge gezinnen. 40 % dus tegenover 
49 % in 2014.

• 150 jonge gezinnen (49 %) hebben 
geen personen ten laste. 130 gezin-
nen (42 %) hebben 1 of 2 personen ten 
laste en 27 gezinnen (9 %) 3 of meer.

• 30 % (93) van de jonge gezinnen be-
schikt over een maandelijks netto-inkomen 
(exclusief kinderbijslag) dat lager ligt dan 
1.500 EUR. Deze groep bestaat hoofdzakelijk 
uit alleenstaanden. 53 % (162) van hen heeft 
maandelijks tussen 1.500 EUR en 2.500 EUR. 
52 jonge gezinnen (17 %) beschikken netto 
over meer dan 2.500 EUR per maand. Deze 
groep wordt hoofdzakelijk gevormd door kop-
pels.

• Het aantal jonge gezinnen dat een jaar-
lijks belastbaar inkomen heeft van meer dan 
30.000 EUR vertegenwoordigt 14 % van deze 
doelgroep, tegenover 9 % in 2014 en 11 % 
in 2013.

Kenmerken van de leningen

• Voor alle kredieten samen bedraagt de gemid-
delde lening 156.014 EUR tegenover 149.250 
EUR in 2014.

• Bijkomende kredieten en heropnames buiten 
beschouwing gelaten, bedraagt het gemid-
delde krediet 165.220 EUR ten opzichte van 
155.762 EUR in 2014. 

• De gemiddelde rentevoet ligt voor 2015 op 
2,04 %, tegenover 2,15 % in 2014. 

• Het gemiddelde maandgeld bedraagt 650 

EUR, wat neerkomt op 30 % van het 
gemiddelde maandinkomen (inclusief kinder-
bijslag);

• De gemiddelde terugbetalingsduur voor de 
kredieten bedraagt 26 jaar en 8 maanden, 
ten opzichte van 26 jaar en 4 maanden in 
2014 en 25 jaar en 2 maanden in 2013.

• 43 % van de gezinnen leent meer dan de 
verkoopwaarde, maar die waarde wordt 
nooit met meer dan 110 % overschreden. 5 % 
van de gezinnen leent een nog hoger bedrag, 
zonder dat dit 120 % van de verkoopwaarde 
overstijgt. Het hypothecair risico vertegen-
woordigt gemiddeld 5,5 % van de waarde van 
de woning, ten opzichte van 4,4 % in 2014.

Kenmerken van de woningen

44 % van de aangekochte woningen ligt in 
één van de volgende 3 gemeentes: Anderlecht 
(18 %), Sint-Jans-Molenbeek (18 %), Vorst 
(8 %). 37 % van de woningen ligt in de Ruimte 
voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisves-
ting en de Renovatie.

De gemiddelde aankoopprijs voor een 
bestaande woning (niet onderworpen aan het btw-
stelsel, wel aan dat van de registratierechten) 
bedraagt 159.460 EUR tegenover 156.910 EUR 
in 2014, dit betekent een gemiddelde prijs-
stijging van 2.550 EUR (of 1,63 %).
De gemiddelde kostprijs per bruto bewoon-
bare m² bedraagt 1.763 EUR tegenover 
1.814 EUR/m² in 2014, wat neerkomt op een 
daling van 2,81 %. 
De aangekochte woningen hebben een ge-
middelde bruto bewoonbare oppervlakte van 
98,44 m², wat 5,01 m² (5,4 %) groter is dan 
in 2014.
Het aantal grote woningen (dit zijn appar-
tementen met minstens 3 slaapkamers) en 
de huizen vertegenwoordigen 34,8 % van de 
woningen die zijn aangekocht in 2015. In 2014 
was dat 30,4 %.

Vergelijking van de gegevens voor de jaren 2014 en 2015
Gemiddeld 2014 Gemiddeld 2015 Verschil in cijfers Verschil in %

Inkomen 2.115 EUR 2.177 EUR + 62 EUR + 2,9 %

Gezinssamenstelling 2,78 3,07 + 10,4 %

Mensualiteit 634 EUR 650 EUR + 16 EUR + 2,5 %

Looptijd 26 jaar 4 maanden 26 jaar 8 maanden + 4 maanden + 1,3 %

Intrestvoet 2,15 % 2,04 % - 5,1 %

Kostprijs van de verrichting 186.755 EUR 191.182 EUR + 4.427 EUR + 2,4 %

Kredietbedrag 149.250 EUR 156.014 EUR + 6.764 EUR + 4,5 %

Persoonlijke inbreng 30.992 EUR 25.962 EUR - 5.030 EUR - 16,2 %

Hypothecair risico 6.771 EUR 9.069 EUR + 2.298 EUR + 1,1 % (*)

(*) ten opzichte van de gemiddelde waarde van de woning
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Energieprestatiekredieten (EPK)

• In 2014 zijn 313 kredieten toegekend met 
als doel de energieprestatie van de woningen 
te verbeteren. In totaal werd hiervoor een 
bedrag van 2.571.409 EUR vrijgemaakt.

• Gemiddeld bedragen deze kredieten 
 8.215 EUR, wat 72 EUR (1 %) meer is dan het 

gemiddelde bedrag dat in 2014 werd geleend.

• 47 % van het hiervoor vernoemde totaal-
bedrag wordt gebruikt om het buiten-
schrijnwerk aan te pakken en 41 % om 
een betere verwarmingsinstallatie te 
plaatsen. Ongeveer 10 % van het budget 
gaat naar de isolatie van daken en gevels.

• 274 EPK werden afgesloten in combinatie 
met een klassiek krediet voor de aankoop 
van de woning. 26 EPK werden toegekend als 
heropname van krediet of als aanvullende 
lening. 13 EPK zijn toegekend in het kader 
van een uitonverdeeldheidtreding.

• Ongeveer 74 % van de EPK werd toege-
kend voor appartementen voor 64 % van 
de geleende bedragen. 26 % van de EPK 
werd toegekend voor huizen voor in to-
taal 36 % van de geleende bedragen. 

Conclusies

In 2015 daalt het aantal kleine gezinnen 
(samengesteld uit 1 tot 2 personen) met 8 %, 
terwijl het aantal grote gezinnen (5 personen en 
meer) stijgt met 4 %. De gemiddelde grootte 
van de gezinnen stijgt met 10 %.

Op basis hiervan moeten we ook de stijging van 
het gemiddeld inkomen relativeren (van 2.115 
EUR in 2014 naar 2.177 EUR in 2015) omdat 
de kinderbijslag daarin verrekend is. Als we 
geen rekening houden met deze bedragen, dan 
bedroeg het gemiddeld inkomen 1.864 EUR in 
2015 ten opzichte van 1.858 EUR in 2014. 

Bovendien daalt het aantal "jonge gezinnen" 
met 9 %. De gemiddelde leeftijd van de ont-
leners is met 1 jaar en 3 maanden gestegen ten 
opzichte van 2014.

Het is ook niet onbelangrijk vast te stel-
len dat de gezinnen die in 2015 een krediet 
afsloten, over een eigen inbreng beschikten die 
5.000 EUR lager lag dan in 2014 (- 16 %).

Samen met de gemiddelde gezinsgrootte 
is in 2015 ook de gemiddelde kost van de 
woning gestegen met 2,4 % ten opzichte van 
2014 om te voldoen aan de behoefte voor 
een beter aangepaste woning (+ 5,4 % in 
oppervlakte).

Hoewel het inkomen nauwelijks veranderd is en 
de persoonlijke bijdrage verminderd, wordt een 
grotere en duurdere woning (+ 4,5 %) aange-
kocht met een krediet waarvan de maande-
lijkse terugbetalingslast (650 EUR) 34 % 
van het gemiddelde inkomen van 1.864 EUR 
(exclusief kinderbijslag) bedraagt. 

Het verband tussen de schuldenlast en het 
inkomen is slechts met 1 % gestegen ten 
opzichte van 2014. Deze lichte stijging van 
de schuldenlast was mogelijk dankzij de 
langere terugbetalingsduur (+ 1 %), de daling 
van de intrestvoet (- 5 %), maar vooral omdat er 
10 % meer leningen zijn toegekend waarvan de 
quotiteit meer dan 100 % bedraagt. 

De eerste reeks maatregelen die op 23 febru-
ari 2015 in werking is getreden, heeft een grote 
invloed gehad op dit resultaat.

In 2015 is het aantal kredietaanvragen echter 
sterk gedaald. Naast bovenvermelde factoren 
kan dit ook worden toegeschreven aan wat 
volgt.

Na analyse van de samenstelling van de gezin-
nen die een krediet hebben afgesloten in 2015 
kunnen we duidelijk zien dat de kleine gezin-
nen die voldoen aan het criterium voor "jonge 
gezinnen" meer dan in het verleden afwezig 
zijn. Zoals hierboven vermeld, is dat aantal ge-
zinnen respectievelijk gedaald met 8 % en 9 %. 
De gezinnen die bestaan uit 1 tot 3 personen 
en die beschikken over een belastbaar inkomen 
dat meer dan 20.000 EUR bedraagt, is eveneens 
gedaald met 5 % ten opzichte van 2014. 

Deze gezinnen hebben waarschijnlijk een 
krediet kunnen afsluiten bij een bank of hebben 
er de voorkeur aan gegeven hun project om een 
eigen woning te kopen, uit te stellen. 

1.1.3 Lopende kredieten

1.1.3.1 Algemeen beheer

Eind 2015 stond de teller op 9.264 lopende 
kredieten in het fonds B2 (9.231 in 2014).
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In de loop van het jaar werden 749 kredieten 
volledig terugbetaald (ten opzichte van 579 in 
2014): 2 waren pas terugbetaald na termijn 
(waarvan 1 als verlies werd geregistreerd), 96 
op termijn (een krediet is op termijn afgelost als 
het werd terugbetaald binnen de periode tus-
sen het jaar voorafgaand aan en twee maan-
den volgend op de theoretische einddatum van 
het krediet) en 651 kredieten werden vervroegd 
terugbetaald (566 in 2014).

Afgeloste kredieten

Van de 651 kredieten die vervroegd werden 
terugbetaald, hadden de ontleners in 23 geval-
len een voorsprong opgebouwd op het aflos-
singsschema (bijvoorbeeld door de recuperatie 
van een aankoop- of renovatiepremie, door de 
opbrengsten uit de verkoop van een pand waarin 
ze delen bezaten of door een vrijwillige ver-
vroegde terugbetaling in de loop van de lening).

• 5 kredieten werden vervroegd terugbetaald 
naar aanleiding van het overlijden van de 
ontlener. 86 ontleners hebben het saldo van 
hun krediet afbetaald met eigen middelen.

• 153 kredieten werden terugbetaald na de 
vrijwillige verkoop van het pand door de ont-
leners, 2 na een gedwongen openbare 
verkoop.

• 382 kredieten werden geherfinancierd (ten 
opzichte van 183 in 2014) door een andere 
financiële instelling. Dit is een stijging van 
109 % ten opzichte van 2014. 

De 651 kredieten die in 2015 vervroegd 
werden terugbetaald, vertegenwoordigen een 
bedrag van 53.603.404 EUR (ten opzichte van 
29.383.870 EUR in 2014). Dit komt overeen met 
39,67 % van alle vervallen bedragen in 2015 
(32,15 % in 2014). 253.353 EUR was bovendien 
afkomstig uit wederbeleggingsvergoedingen. 

De vervroegde terugbetalingen zijn met 82,5 % 
gestegen, wat vooral kan worden toegeschreven 
aan de uitzonderlijke stijging van het aantal 
geherfinancierde kredieten en aan het feit dat 
deze herfinanciering meestal plaatsvindt aan 
het begin van het krediet op het moment waar-
op het openstaand saldo nog groot is.

Voor de vervroegde terugbetalingen die werden 
geïnd in 2015 kan het volgende worden vast-
gesteld:

het aantal kredieten (86) dat spontaan en 

met eigen middelen werd terugbetaald, dit wil 
zeggen met fondsen die niet afkomstig zijn van 
een schuld, is licht gestegen tegenover 2014. 
Voor 2015 gaat het om 11,5 % van het totale 
aantal afgeloste kredieten tegenover 16 % in 
2014.
In 2015 bedroegen deze terugbetalingen 
gemiddeld 37.187 EUR tegenover 39.997 EUR 
in 2014.

De herfinancieringen vertegenwoordigen 
51 % van de terugbetaalde leningen, tegenover 
31,6 % het jaar ervoor. De gemiddelde ren-
tevoet van deze leningen bedroeg 3,06 % 
(3,20 % in 2014). Deze buitengewone piek van 
herfinancieringen kan worden toegeschreven 
aan de uitzonderlijk lage intrestvoeten bij de 
banken gecombineerd met een betere quotiteit 
dan in het begin van het krediet. 

73 % van de ontleners die hun lening hebben 
laten herfinancieren, deden dit aan een ren-
tevoet van minder dan 4 % en 48 % zelfs een 
rentevoet van minder dan 2,50 %. De rentevoet 
lijkt dan ook niet de enige reden voor een herfi-
nanciering. Andere belangrijke motieven zijn de 
uitonverdeeldheidtreding of de groepering met 
andere schulden. Maar ook de reglementaire 
verplichtingen van het Fonds spelen een rol: het 
feit dat men geen eigenaar mag zijn van een 
andere woning, dat men het pand niet mag ver-
huren of het niet leeg mag laten staan, dat het 
Fonds geen samenwoning toelaat of nog dat de 
werken opgenomen in de akte verplicht moeten 
worden uitgevoerd.
Zo zijn 13 leningen vervroegd terugbetaald na-
dat het Fonds de ontlener in gebreke had gesteld 
omdat die eigenaar was van een tweede pand 
(8), omdat het pand niet werd bewoond (2) of 
omdat de woning werd verhuurd (3). 

Van de 382 leningen die werden geherfinan-
cierd in 2015 waren er 157 (41 %) afgesloten 
tussen 2010 en 2015. In 2014 waren dat er 71 
(38,8 %). De gemiddelde rentevoet van die 
leningen bedroeg 2,43 %.
Het gaat voornamelijk om alleenstaanden 
(70 %), in 83 % van de gevallen zonder kin-
deren ten laste.

153 ontleners hebben hun woning verkocht in 
2015 (147 in 2014). Voor 46 van hen dateerde 
de aankoop van het pand van na 2009 (dit komt 
neer op 30 %).
26 van deze 46 ontleners (57 % tegenover 87 % 
in 2014) kochten de woning als alleenstaande. 
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77 % van hen had op dat moment geen per-
sonen ten laste (tegenover 82 % in 2014).

Het is normaal dat de professionele en ge-
zinssituatie van deze, vaak jonge, alleenstaan-
den verandert en dat ook hun huisvestingsbe-
hoefte evolueert. Sommigen kunnen het zich 
veroorloven om het te klein geworden pand te 
houden en te investeren in een nieuwe, aange-
paste, woning. Op dat moment zijn ze wel ver-
plicht om hun lening bij het Fonds meteen ver-
vroegd terug te betalen. In de meeste gevallen 
kiezen ze voor een herfinanciering, terwijl an-
deren opteren voor de verkoop van de woning 
waarin ze investeerden met een lening van het 
Fonds.

Na een grondige denkoefening tijdens het jaar 
2015, werd besloten om de toepassing van de 
kredietvoorwaarden voor de ontleners te ver-
soepelen, zodat die voortaan beter aansluiten 
bij de evolutie van de gezins- en eigendoms-
situatie. Het is sindsdien ondermeer mogelijk 
om de woning als tweede eigendom te houden 
voor een maximumduur van drie jaar of om ze 
deels of volledig ter beschikking te stellen voor 
drie jaar of voor onbepaald duur. De intrestvoet 
kan, naargelang het geval, worden verhoogd.

Verkoop van de woning van een ontlener

Het Fonds heeft een voorkooprecht wanneer een 
ontlener beslist om zijn woning te verkopen, 
zelfs als de lening al volledig is afgelost.

255 ontleners waarvan 67 ex-ontleners hebben 
het Fonds voorgesteld gebruik te maken van dit 
recht volgens de procedure die hiervoor is voor-
zien in de akte.

Deze ontleners hadden verschillende redenen 
om hun woning te verkopen:

• in 40 gevallen lag een scheiding (12) of een 
andere familiale reden (28) aan de basis van 
de beslissing;

• 27 gezinnen hadden het financieel moeilijk 
(15 van hen door de te hoge gemeenschap-
pelijke lasten die moesten worden betaald);

• 94 gezinnen wilden verhuizen naar een andere 
woning om de volgende redenen: 42 hadden 
een ruimere woning nodig terwijl 10 gezinnen 
eerder kleiner wilden wonen, 1 gezin verkocht 
een appartement om te kunnen investeren in 
een eengezinswoning, 1 gezin verkocht zijn 
woning voor een appartement, 39 wilden hun 
intrek nemen in een beter aangepaste woning 
en 1 gezin verkocht het pand omwille van de 
omvang van de werken die moesten worden 
uitgevoerd;

• 15 gezinnen trokken weg uit het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 6 van hen vertrokken 
naar het buitenland;

• 5 gezinnen wilden dichter bij hun werkplek 
wonen;

• 8 gezinnen wilden zich in een "aangenamere" 
buurt vestigen;

• 2 gezinnen vertrokken omwille van proble-
men met de buren;

• 3 gezinnen verhuisden omwille van gezond-
heidsproblemen;

• 61 gezinnen hebben geen reden gegeven 
waarom ze hun woning wilden verkopen.

De woning van 68 van deze 255 ontleners was 
eind 2015 al verkocht.

19 woningen werden verkocht aan nieuwe ont-
leners van het Fonds.

Aanpassing van de rentevoet

In de kredietakte is opgenomen dat de rentevoet 
vijfjaarlijks wordt herzien op basis van de veran-

Evolutie van de rentevoet (B2 en B2A-leningen)

Orde van de wijziging Aantal Procentueel

Onveranderd 530 51,26

Stijging < = 1 % 219 21,18

Stijging > 1 en < = 2 % 112 10,83

Stijging > 2 en < = 3 % 38 3,68

Stijging > 3 en < = 4 % 8 0,77

Stijging > 4 % 1 0,10

Daling < = 1 % 105 10,15

Daling > 1 en < = 2 % 15 1,45

Daling > 2 en < = 3 % 6 0,58

Totaal 1.034 100,00
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deringen in het aantal kinderen of personen ten 
laste en op basis van het belastbaar inkomen. 
Een dergelijke aanpassing moet de billijkheid 
tussen de ontleners van het Fonds waarborgen 
en kadert in een eerlijke verdeling van de over-
heidssteun. Om praktische redenen wordt de 
revisie opgesplitst in twee fases: jaarlijks op 1 
juni of op 1 december.

De rentevoetaanpassing voor de kredieten die 
worden toegekend in het fonds B2 gebeurt 
vooral op basis van de evolutie van het be-
lastbaar inkomen van de ontleners. Hiervoor 
bestaat een systeem van 5 geïndexeerde loon-
barema's die zijn uitgewerkt in functie van het 
aantal kinderen ten laste.

Voor de kredieten die sinds 2002 werden toege-
kend in het fonds B2A geldt een ander systeem. 
De toegepaste formule stelt ons in staat om 
een fijnere en billijkere weging te maken van 
de rentevoet, die daardoor meteen in verhou-
ding staat tot het verschil tussen het belastbare 
gezinsinkomen en de maximum toegelaten be-
lastbare inkomens (in 2015 was dat 41.551 EUR 
voor een gezin zonder personen ten laste). 

De weging van de rentevoet gebeurt ook in 
functie van het aantal personen ten laste en 
niet enkel in functie van het aantal kinderen ten 
laste (wat een jaarlijkse vermindering geeft van 
0,5 % per persoon ten laste, met een maximale 
vermindering van 2 %). 
De rentevoet wordt ook met 1 % verminderd 
wanneer de ontlener jonger was dan 35 op de 
referentiedatum voor de toekenning van de 

lening. Deze vermindering geldt niet voor de 
kredieten die onder het reglement vallen dat 
van kracht is sinds 3 november 2008.

De referentierentevoet, één van de variabelen 
voor de berekening van de rentevoet, werd in 
2005 herzien van 6,75 % naar 4,1 %, in 2008 
van 4,1 % naar 6,5 % en in 2009 van 6,5 % 
naar 5 %.

De maximumrentevoet voor ontleners met een 
belastbaar inkomen dat het voormelde plafond 
van 41.551 EUR niet overschrijdt, werd, op 
basis van het geldende lastenboek, respectie-
velijk vastgelegd op 6,00 %, 3,85 %, 5,5 % of 
4,5 %.
Hij bedraagt volgens het tarief dat van toepas-
sing is 6,75 %, 4,1 %, 6,5 % of 5 % wanneer 
dat plafond wel wordt overschreden. Wanneer 
het plafond wordt overschreden voor de kre-
dieten toegekend in het fonds B2, wordt bij 
overschrijding van het hoogste inkomens-
barema de maximumrentevoet voorzien volgens 
het aantal kinderen ten laste verhoogd met 1 %.

In 2015 moesten 1.180 dossiers opnieuw worden 
bekeken in functie van de vijfjaarlijkse her-
ziening van de rentevoet. 37 kredieten werden 
afgelost in de loop van de laatste 4 maanden 
voorafgaand aan de herziening en 48 andere 
vlak daarna. 50 ontleners hebben nagelaten de 
documenten in te dienen waarop de herziening 
wordt gebaseerd. Voor hun lening werd dan ook 
de maximale rentevoet van kracht. Voor 11 dos-
siers werd op het einde van het dienstjaar nog 
gewacht op aanvullende elementen.

Verdeling van de gezinnen volgens het aantal kinderen/

personen ten laste bij de toekenning van het krediet of 

bij de vorige herziening

Totaal Verdeling van de gezinnen volgens het aantal kinderen/

personen ten laste bij de vijfjaarlijkse herziening

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 268 198 47 16 5 2

1 207 29 89 63 23 3

2 242 18 30 124 56 13 1

3 144 6 14 28 57 34 4 1

4 103 1 6 12 28 33 18 3 1 1

5 43 10 10 8 9 3 1 1 1

6 18 1 1 7 4 2 3

7 5 1 1 2 1

8 2 1 1

9 0

10 1 1

11 1 1

Totaal 1.034 252 187 254 187 96 35 12 5 4 2

Vijfjaarlijkse herziening van de leningen – Evolutie van het aantal kinderen/personen ten laste
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De hierna vermelde gegevens en vaststellingen 
hebben betrekking op de 1.034 kredieten waar-
voor de rentevoet werd herzien, waarvan 163 
kredieten in het fonds B2 en 871 in het fonds 
B2A. Voor 604 B2A-kredieten werd de ren-
tevoet voor het eerst herzien, voor 267 B2A-
kredieten ging het om de tweede herziening, 
voor 156 B2-kredieten was het de derde her-
ziening en voor de 7 andere B2-kredieten werd 
de ren-tevoet voor de vierde keer aangepast.

Voor 530 kredieten (51 %) bleef de rentevoet 
onveranderd. Voor 378 kredieten (37 %) ver-
hoogde hij en voor 126 andere (12 %) werd hij 
verlaagd.

55 ontleners (5 %) – 23 in het fonds B2, 32 
in fonds B2A – beschikten over een belastbaar 
inkomen dat het reglementaire plafond over-
schreed.

Globaal gezien is de gemiddelde rentevoet 
(niet gewogen in functie van het openstaande 
saldo) gestegen van 2,35 % tot 2,67 %. Voor 
de B2-kredieten is hij gestegen van 2,95 % tot 
3,47 % en voor de B2A-kredieten van 2,23 % 
tot 2,51 %. 

De gemiddelde mensualiteit van de herziene 
kredieten steeg van 527 EUR tot 536 EUR. 
Voor de B2-kredieten gaat de mensualiteit van 
gemiddeld 509 EUR naar 515 EUR en voor de 
B2A-kredieten van 530 EUR naar 539 EUR.

Veiligheidswerken

In de kredietakte is systematisch de ver-
plichting opgenomen om, binnen bepaalde ter-
mijnen, een aantal veiligheidswerken uit te 
voeren en de veiligheidsattesten binnen te bren-
gen waaruit blijkt dat de installaties voldoen aan 
de geldende normen. Het gaat dan vooral om 
de stabiliteit van het goed, de elektriciteits-,
gas- en verwarmingsinstallatie, de wateraf-
voer, ventilatie, afvoer van rook en verbrandings-
gassen etc.

Ontleners zijn verder ook verplicht om rook-
melders te voorzien in hun woning overeen-
komstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering van 15 april 2004 tot bepaling van 
bijkomende verplichtingen inzake brandvoor-
koming in de te huur gestelde woning.

Het Fonds kijkt nauwlettend toe op de nale-

ving van deze verplichtingen. Sommige ont-
leners zien het nut van deze nochtans 
overeengekomen werken niet in en talmen of 
weigeren om ze uit te voeren.

Sinds 2002 kan het Fonds een rentevoetver-
hoging opleggen wanneer de werken niet binnen 
de afgesproken termijn zijn uitgevoerd. Voor de 
leningen toegekend in het fonds B2A kan de 
rentevoet op die manier oplopen tot maximum 
6,1 % en zelfs 8,75 % (op basis van de geldende 
referentierentevoet). Het is echter uitzonderlijk 
dat een dergelijke maximumrentevoet wordt 
toegepast. Met de intrestvoeten die momen-
teel worden gehanteerd door de banken in het 
achterhoofd, zou er in 2016 nagedacht kunnen 
worden over de aanpassing van de gradatie 
waarin de verhogingen worden toegepast.  
Het Fonds past deze sanctie toe sinds 2004. Er is 
hiervoor een strikte procedure opgesteld: eerst 
zijn er twee fases waarbij de rentevoet wordt 
verhoogd, daarna volgt een verzoeningsproce-
dure die er in de eerste plaats op is gericht dat 
de veiligheidswerken alsnog worden uitgevoerd. 
Blijft de ontlener daarna nog steeds in gebre-
ke, dan wordt de terugbetaling van het krediet 
geëist.

In de loop van 2015 werd voor 22 kredieten de 
rentevoet op deze manier verhoogd. In 2014 
werden 32 dergelijke gevallen opgetekend. Voor 
de meeste ontleners was deze maatregel vol-
doende om ervoor te zorgen dat het dossier in de 
positieve zin evolueerde. 16 ontleners brachten 
hun dossier binnen de twee maanden in orde 
en de rentevoetverhoging werd daarna geannu-
leerd. 4 andere gezinnen hadden iets meer tijd 
nodig. Voor de 2 laatste ontleners was de situ-
atie eind 2015 nog steeds niet geregulariseerd. 

Voor 5 dossiers waarvan de rentevoet nog voor 
2015 werd verhoogd, werd de situatie in de loop 
van het dienstjaar rechtgezet. Voor de 3 laatste 
ontleners was de situatie eind 2015 nog steeds 
niet geregulariseerd.

Bewoning en verhuur van het pand - 
samenwoning

In 2015 heeft 1 gezin de toestemming gekregen 
een deel van de woning aan derden te verhuren 
mits een verhoging van de intrestvoet.

In het kader van de kredieten toegekend in 
fonds B2 kregen 4 gezinnen de toelating om een 
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familielid te laten inwonen. Zo'n toestemming 
wordt enkel gegeven als hierdoor niet moet 
worden ingeboet op de bewoonbaarheid van 
de woning. 20 ontleners hebben een aanvraag 
ingediend om een maatschappelijke zetel op te 
richten in het pand. Het Fonds heeft hier zijn 
toestemming voor gegeven. 

Op basis van de hogervermelde analyse van 
de afgeloste kredieten heeft het Fonds beslist 
om op grotere schaal het oprichten van een 
maatschappelijke zetel in de woning toe te laten 
alsook het ter beschikking stellen van een groter 
deel van de woning voor professioneel gebruik 
maar altijd op voorwaarde dat dit de leefbaar-
heid in de woning niet in het gedrang brengt. 

Omwille van een (echt)scheiding hebben 37 
ontleners gevraagd om te worden ontheven van 
hun verplichtingen ten overstaan van het Fonds. 
Het Fonds is ingegaan op die vragen. Voor 11 
van deze dossiers heeft de ontlener die in het 
pand is blijven wonen een bijkomend krediet 
aangevraagd om het deel van de ex-partner in 
de woning over te kopen en om de uitvoering 
van enkele werken te financieren. Deze kre-
dieten zijn toegekend. Voor 8 van deze dossiers 
heeft het Fonds ingestemd met een verlenging 
van de oorspronkelijke duur van het krediet. Op 
die manier bleef de last van de twee kredieten 
houdbaar.

1.1.3.2 Beheer van de betalingen

Op 31 december 2015 stond de teller op 9.341 
lopende kredieten (fondsen B1, FST, B2 en PER) 
voor een bedrag van 987.702.188 EUR (dit 
betekent 20 kredieten of 23.250.568 EUR meer 
dan eind 2014).

Op datzelfde moment vertoonden 865 dossiers 
(9,3 %) een achterstal voor een totaal bedrag 
van 2.263.298 EUR. Dit cijfer van 865 dos-
siers moet echter sterk worden gerelativeerd 
aangezien het bij sommige dossiers gaat om 
een achterstal van slechts een paar euro (351 
dossiers hebben een achterstal van minder dan 
100 EUR en nog eens 218 dossiers een ach-
terstal van minder dan 5 EUR). 
514 dossiers vertonen dus een achterstal van 
meer dan 100 EUR ofwel 5,5 % van de lopende 
kredieten.

In 2015 heeft het Fonds een totaal be-
drag van 201.610 EUR aan achterstallige 
betalingen opgevangen voor de brand- en 
schuldsaldoverzekering (tegenover 234.807 
EUR in 2014 en 236.390 EUR in 2013). 
Deze bedragen worden doorgerekend aan 
de ontleners in kwestie en worden daar-
om opgenomen in het voornoemde totaal.

In 2015 heeft het Fonds beslist om de achter-
stallige premies voor schuldsaldoverzekeringen 
van ontleners niet meer systematisch te betalen. 

Op 31 december 2015 blijft het totaalbedrag 
voor de achterstallige betalingen (2.263.298 
EUR) redelijk en vertegenwoordigt dit maar 
0,23 % van het openstaand saldo voor alle 
lopende kredieten. Dit percentage ligt in lijn 
met de vaststellingen van de voorgaande 
jaren. De beheersovereenkomst die in 2011 
met het Gewest werd afgesloten, preciseert 
dat het Fonds een reserve mag aanleggen om 
dubieuze schuldvorderingen af te dekken voor een 
bedrag van maximum 0,3 % van alle hypothe-
caire kredieten.

Verdeling van de dossiers volgens het achterstallige bedrag
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Ondanks deze bemoedigende cijfers stellen we 
opnieuw een lichte stijging vast van de gemid-
delde achterstal op 31 december 2015, namelijk 
2.617 EUR tegenover 2.282 EUR eind 2014.

Uit de cijfers van de Centrale voor Kredieten 
aan Particulieren4 vrijgegeven door de Nationale 
Bank blijkt dat in België 1,2 % van de hypo-
thecaire kredieten een achterstal heeft. Let 
wel, enkel de contracten die een achterstal ver-
tonen van drie maanden of meer worden gere-
gistreerd bij de Centrale, de 'kleine' geschillen 
zijn dus niet vertegenwoordigd in dat percentage. 
Het totaal van de geregistreerde achterstallen 
bedraagt 0,53 % van het oorspronkelijk ont-
leende kapitaal. 

Bovenstaande grafiek stelt de evolutie voor 
van de achterstallen ten opzichte van de evo-
lutie van het openstaande saldo. De verhouding 
toont een dalende trend.

In de beheersovereenkomst is vastgelegd hoe 
het Fonds te werk moet gaan wanneer het de 
openstaande bedragen niet ontvangt: na het 
versturen van een herinneringsbrief gevolgd 
door een ingebrekestelling of zelfs een onder-
zoek ter plaatse, voert het Fonds het contract 
zo snel mogelijk uit. Indien nodig schakelt het 
hiervoor de middelen van tenuitvoerlegging in.

Voor de tenuitvoerlegging van schuldvordering 
moeten volgende stappen worden gevolgd:

• verplichte poging tot minnelijke schikking 
voor de beslagrechter;

• betalingsopdracht vóór uitvoerend beslag op 
onroerend goed;

• uitvoerend beslag op onroerend goed zelf, dat 
pas toegelaten is vijftien dagen na het bevel 
tot betaling;

• overschrijving van het uitvoerend beslag;
• verzoekschrift tot benoeming van de notaris 

belast met de gedwongen verkoop;
• openbare verkoop.

Het Fonds informeert momenteel iedere 
ontlener dat het hem vrij staat de beslag-
rechter te verzoeken het in beslag genomen goed 
onderhands te verkopen in plaats van openbaar. 
De rechter kan ook een onderhandse verkoop 
opleggen indien dit interessant is voor de par-
tijen.5 De ontlener en de schuldeisers kunnen 
op die manier de onzekerheid van een openbare 
verkoop vermijden.

Zoals reeds eerder vermeld, heeft het Fonds 
bovendien wettelijk gezien meldingsplicht aan 
de Centrale voor Kredieten aan Particulieren 
van de Nationale Bank voor iedere achterstal-
lige betaling van een bedrag dat niet of niet 
volledig werd betaald drie maanden na verval-
datum, of ieder bedrag dat niet of niet volle-
dig werd betaald een maand na verzending van 
een aangetekend schrijven waarin de gevolgen 
van wanbetaling worden verduidelijkt, met dien 
verstande dat deze brief zelf werd verzonden 

Evolutie van de achterstallen in het fonds B2 ten opzichte van de evolutie van 
het openstaande saldo (in duizenden euro)

Openstaand saldo
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binnen de drie maanden na vervaldatum.

In 2015 zijn 144 dossiers met een achterstal-
lige betaling meegedeeld aan de Centrale voor 
Kredieten aan Particulieren. Hier zijn 218 ont-
leners bij betrokken. Het aantal geregistreerde 
dossiers is met ongeveer 9 % gestegen ten 
opzichte van 2014 (132 dossiers).

In 2015 werden 23 verzoeningsprocedures in-
gezet voor de bevoegde beslagrechter. Daarvan:

• is er voor 12 daarvan een terugbetalingsplan 
opgesteld;

• hebben de partijen in 5 gevallen geen ak-
koord bereikt, in de meeste gevallen omdat 
de ontleners niet aanwezig waren op de zit-
ting. In 2 gevallen kon achteraf toch nog een 
afbetalingsplan worden opgesteld;

• waren er 6 nog in onderzoek op 31 december 
2015.

Het Fonds heeft 12 procedures voor inbe-
slagname onroerend goed ingezet, die stuk 
voor stuk hebben geleid tot de effectieve in-
beslagname van het goed.

Voor 4 dossiers heeft het Fonds een notaris 
aangesteld die de gedwongen verkoop regelt. In 
2 gevallen is het Fonds er echter nog in geslaagd 
een afbetalingsplan op te stellen in samenwer-
king met de ontlener. 2 dossiers waren nog in 
behandeling op 31 december 2015.

In 2015 zijn 4 gebouwen op gerechtelijk 
bevel openbaar verkocht, waarvan 1 enkel 
op initiatief van het Fonds. 2 gebouwen zijn 
verkocht omwille van de echtscheiding van de 
ontleners; bij een ander gebouw was dit omwille 
van een derde schuldeiser. 

Het Fonds heeft de voorbije jaren meerdere 
woningen uit een dergelijke context aangekocht 
omdat de verkoopprijs het saldo van de hypo-
thecaire schuld niet dekte en in de hoop ze 
later aan een betere prijs te kunnen verkopen 
om zo het verlies voor het Fonds en de ontlener 
te beperken.

Eind 2014 maakten nog 6 gebouwen die eerder 
in dit kader werden aangekocht deel uit van het 
patrimonium van het Fonds. 3 van deze wonin-
gen werden in 2015 verkocht (2 in Ganshoren 
en 1 in Brussel). De verkoopprijs kon het saldo 
van de hypothecaire schuld echter niet dekken 
na de openbare verkoop. 

Eind 2015 maakten nog 3 appartementen 
deel uit van het patrimonium van het Fonds. 
Het gaat om 1 appartement in Koekelberg, 1 
in Sint-Jans-Molenbeek en 1 in Sint-Agatha-
Berchem. 1 appartement is gedeeltelijk gere-
noveerd. Een tweede maakt deel uit van een 
mede-eigendom die momenteel slecht wordt 
beheerd en waar het Fonds nieuw leven wil 
inblazen. Het derde appartement is volgens 
stedenbouw geen woning en de brandweer 
legt grote renovatiewerken op aan de mede-
eigendom vooraleer het bestemd kan worden 
als woning. Er zal echter een stedenbouwkun-
dige vergunning worden aangevraagd om het 
gebouw als woning te kunnen verkopen. 

In 2015 werd 1 krediet als uitzonderlijk verlies 
opgenomen voor een totaal bedrag van 32.232 
EUR. Het Fonds beschikte namelijk over geen 
enkel wettelijk middel meer om de ontleners in 
kwestie te verplichten hun schulden te veref-
fenen.

Ten slotte hebben 9 gezinnen in de loop 
van het dienstjaar een collectieve schulden-
regelingsprocedure opgestart6 tegenover 6 in 
2014, 12 in 2013 en 10 in 2012. Sinds de in-
voering van die procedure door de wet van 5 
juli 1998 hebben 87 ontlenersgezinnen er een 
beroep op gedaan. We herinneren eraan dat de 
collectieve schuldenregelingsprocedure enkel 
vrijwillig kan worden opgestart door mensen 
met een te grote schuldenlast. Een rechter stelt 
een schuldbemiddelaar aan om een regeling te 
treffen met alle schuldeisers. Zolang de proce-
dure loopt, kunnen de schuldeisers geen ge-
rechtelijke stappen ondernemen tot invordering 
van de schulden. De schuldbemiddelaar stelt 
een afbetalingsplan op dat hij ter goedkeuring 
voorlegt aan de schuldeisers en aan de arbeids-
rechtbank in kwestie.

Bij achterstallen in de terugbetaling van het 
krediet heeft het Fonds theoretisch het recht 
loonbeslag te eisen of de overdracht van de 
schuldvorderingen van de ontlener naar derden, 
zoals de werkgever. Dit is enkel mogelijk als het 
salaris van de ontlener meer bedraagt dan het 
aandeel waarop geen beslag kan worden gelegd 
en die bovendien stijgen naargelang het aantal 
kinderen ten laste. Dat aandeel is bij koninklijk 
besluit7 vastgelegd. In 2015 is er voor 1 dossier 
beslag gelegd op het salaris. 
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1.1.4 Bouw/renovatie -
verkoopverrichtingen

Register

In 2015 werden 637 nieuwe kandidaturen op-
genomen in het algemeen register.

Bovenstaande tabel stelt de evolutie voor van 
de inschrijvingen in het register gedurende de 
voorbije tien jaar.

297 gezinnen op 637 (of ongeveer 47 %) 
gebruikten hiervoor het formulier op de website 
van het Fonds. In 2014 schreef 51 % van de 
kandidaten zich op die manier in.

Via de website ontving het Fonds trouwens 
859 informatieaanvragen over de bouw/
renovatie-verkoopverrichtingen.

Verkoop van de sites HERDER in Elsene en 
REQUETTE/CANDRIES in Sint-Jans-Molenbeek

In de loop van het jaar werden 747 
kandidaat-kopers aangeschreven, die zich 
tussen 2014 en maart 2015 hadden inges-
chreven in het kandidatenregister voor de BRV-
verrichtingen, met de vraag of ze al dan niet inte-
resse hadden in de aankoop van een woning in 
de Herdersstraat te Elsene of de Carl Requette-/
Edmond Candrieslaan te Sint-Jans-Molenbeek. 
Hierbij werd altijd rekening gehouden met de 
chronologische volgorde van de inschrijvingen.

3 % (9 % in 2014) van de brieven werd terug-
gestuurd naar het Fonds omdat het adres intus-

sen niet meer klopte en 54 % (69 % in 2014) 
van de kandidaten heeft niet geantwoord op 
deze uitnodiging.

De cijfers van 2015 roepen echter vragen op, 
het gaat immers om kandidaat-kopers die 
minder dan 2 jaar geleden ingeschreven werden. 
Er is geen enkel nieuw element dat deze situatie 
kan verklaren. 

19 % van de kandidaten was geïnteresseerd en 
30 % verklaarde het niet te zijn om de hier-
na vermelde redenen. 28 % liet weten dat de 
voorgestelde woningen niet aan hun behoef-
ten voldeden, 41 % vond de prijs van de wo-
ningen te hoog, 19 % verklaarde niet tevreden 
te zijn met de voorgestelde omgeving (ligging/
wijk), 1 % riep persoonlijke redenen in, 1 % 
reageerde te laat, 2 % verklaarde intussen een 
andere aankoopprocedure te hebben gestart, 
4 % bevestigde huurder te willen blijven en 4 % 
heeft geen reden opgegeven.
 
Site "HERDER"

In 2015 voldeed 18 % van de 61 geïnteres-
seerde kandidaten aan de financiële en regle-
mentaire voorwaarden om het krediet van het 
Fonds te krijgen. De overige 82 % beschikte 
over onvoldoende fiinanciële middelen. 10 kan-
didaten hebben de site bezocht.

Na het bezoek hebben 7 kandidaat-kopers te 
kennen gegeven dat ze een aankoopbod wilden 
tekenen. Toch hebben slechts 3 van hen zich er-
toe verbonden.
Slechts 4 % van de kandidaten die na de mailing 
hadden laten weten dat ze interesse hadden, 

Aantal nieuwe inschrijvingen in het algemeen register
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heeft een verkoopcontract getekend.

Er werden 14 woningen te koop aangeboden. 
Eind december had 1 van de 7 woningen met 3 
slaapkamers nog geen koper gevonden.

Uit het profiel van de 12 gezinnen die een 
woning op de site hebben gekocht met een kre-
diet van het Fonds blijkt dat het gemiddelde be-
lastbaar inkomen ± 24.400 EUR bedraagt (22.500 
in 2014), dat de gemiddelde inbreng van eigen 
middelen rond 24.000 EUR schommelt (26.000 
in 2014) en dat maandelijks gemiddeld 33 % 
(34 % in 2014) van het gezinsbudget wordt 
besteed aan de afbetaling. Het krediet van het 
Fonds dekt ongeveer 86 % van de totale kost-
prijs van de verrichting (84 % in 2014). De 
gemiddelde rentevoet is 2,25 % en de gemid-
delde looptijd van het krediet bedraagt 26 jaar. 

Een dertiende gezin kocht een van de woningen 
met een lening bij de bank.

Site "REQUETTE-CANDRIES"

In 2015 voldeed 66 % van de 97 geïnteres-
seerde kandidaten aan de financiële en regle-
mentaire voorwaarden om het krediet van het 
Fonds te krijgen en had 24 % onvoldoende fi-
nanciële middelen. 50 kandidaten hebben de 
site bezocht.

Na het bezoek hebben 30 kandidaat-kopers te 
kennen gegeven dat ze een aankoopbod wilden 
tekenen. Toch hebben slechts 6 van hen zich er-
toe verbonden. 

Slechts ± 6 % van de kandidaten die na de 
mailing hadden laten weten dat ze interesse 
hadden, heeft een verkoopcontract getekend.

Er werden 46 woningen te koop aangeboden. 

Eind december hadden 4 van de 9 woningen 
met 1 slaapkamer nog geen koper gevonden.

De 2 woningen met 4 slaapkamers, 9 met 3 
kamers, 24 met 2 kamers en de 2 studio's zijn 
verkocht.

18 van de 24 parkeerplaatsen zijn verkocht.
 
Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de 
profielen van de 41 gezinnen die zich ertoe ver-
bonden hebben om een woning op de site te 
kopen. De gegevens zijn gemiddelden.

De inbreng van eigen middelen bedraagt 
gemiddeld 20.000 EUR en schommelt tussen 
4.500 EUR en 120.000 EUR. Het gemiddelde 
krediet dekt 89 % van de gemiddelde kostprijs.

Conclusie

In de loop van 2015 heeft het Fonds een proce-
dure uitgewerkt die de kandidaat-ontleners ver-
plicht om formeel en op regelmatige basis infor-
matie in verband met iedere wijziging van hun 
gegevens door te geven en om hun kandidatuur 
jaarlijks te vernieuwen, zoals ook al het geval 
is voor de huurhulpsector. Deze procedure zou 
in de loop van 2016 moeten worden ingevoerd.

Het Fonds wil in de loop van 2016 bovendien 
een register aanleggen waarin alle kandidaten 
per project worden opgenomen.

Er is ook reeds voorgesteld om de kandidaat-
kopers intensiever te begeleiden. Dit zal worden 
toegepast bij de verkoop van de sites "Sans 
Souci" en "Van Volxem" die worden voorzien 
in 2016. De kopers zullen worden begeleid op 
het vlak van de technische kenmerken van het 
gebouw en de verschillende aspecten van een 
mede-eigendom.

*Een bijkomend gezin heeft een hypothecair krediet afgesloten bij een bankinstelling.

Woningtype
Aantal 

gezinsleden

Belastbaar 

inkomen

Maandelijks inkomen 

(incl kinderbijslag)

Intrest-

voet

Mensu-

aliteit

Mensualiteit in % 

van het inkomen

Looptijd van 

het krediet

2 woningen 

met 4 slaapkamers

5 39.200 € 3.450 € 3,18 % 1.120 € 32 % 25

9 woningen 

met 3 slaapkamers

4 22.000 € 2.300 € 2,18 % 670 € 29 % 28

23 woningen* 

met 2 slaapkamers

2 23.500 € 2.100 € 2,32 % 643 € 32 % 28

5 woning 

met 1 slaapkamer

1 9.497 € 1.500 € 2,00 % 485 € 31 % 26

2 studio's 1 22.700 € 1.500 € 2,68 % 370 € 24 % 25

Gemiddeld totaal 2,6 23.379 € 2.170 € 2,47 % 658 € 30 % 26

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / 33

01 Inventaris van de activiteiten / 1.1 Krediet- en aankoopsector



Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / 34

01 Inventaris van de activiteiten / 1.1 Krediet- en aankoopsector



1.2 HUURSECTOR
1.2.1 Investeringen 2015 - evolutie van het patrimonium in de loop van
 het dienstjaar

Op basis van de resultaten van opdrachten die 
zijn afgerond in 2014:
• telt het project in de Deltastraat te Vorst maar 

40 huurwoningen in plaats van 42.
• wordt het aantal huurwoningen voor het 

project in de Birminghamstraat, de François 
Malherbelaan en de James Ensorstraat te 
Anderlecht teruggebracht van 57 naar 55 
woningen.

• zal het project in de Beukenootjesstraat te 
Neder-Over-Heembeek 15 huurwoningen 
meer tellen. Het project zal 65 woningen 
tellen in plaats van de 50 die oorspronkelijk 
waren voorzien.

• ziet het Fonds af van het project waarbij 13 
woningen zouden worden gecreëerd in de 
Drukkerijstraat in Vorst, omdat de gemeente 
moeilijkheden ondervindt haar verbintenissen 
te financieren en omdat de overlast verhol-
pen is dankzij de gemeente die een educa-
tieve tuin heeft aangelegd op het terrein, 
meer bepaald op een perceel dat het Fonds 
heeft afgestaan.

Wanneer alle lopende projecten waarvoor op 
31 december 2015 investeringen waren vrijge-
maakt, uitgevoerd zullen zijn zoals gepland, zal 
het huurhulppatrimonium uit 1.682 woningen 
bestaan. 

1.2.2 Jaarverrichtingen

1.2.2.1 Kandidaat-huurders

Op basis van de ordonnanties van 11 en 17 
juli 2013 legt de Brusselse Huisvestingscode 

Evolutie van de investeringen voor de huurhulpsector (miljoenen euro)

In de loop van het jaar bedroegen de investerin-
gen in de huursector 5.878.798 EUR, waarvan 
1.115.304 EUR bestemd was voor het Huis-
vestingsplan, 130.023 EUR om projecten af te 
werken die dateren van voor het Huisvestings-
plan, 1.903.278 EUR voor de renovatie van het 
bestaande patrimonium en 2.730.193 EUR in 
het kader van een gedelegeerde opdracht. 

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest heeft het Fonds voorgesteld een gebouw 
aan te kopen om een opvangtehuis te creëren 
voor slachtoffers van huiselijk geweld. De aan-
koop vond plaats eind 2015. Het budget voor de 
renovatie zal in 2016 worden berekend in func-
tie van de behoeften van de vzw die het gebouw 
zal beheren.

Eind 2015 zijn er in het kader van het Huis-
vestingsplan investeringen gedaan voor 497 
woningen (499 in 2014), waarvan er momen-
teel 58 afgewerkt zijn en 62 woningen zich in 
de werffase bevinden. Het investeringsbedrag 
wordt geschat op 104.445.774 EUR eind 2015 
tegenover 103.330.470 EUR eind 2014.

In deze schatting zit ook het resultaat van de 
opdrachten die zijn afgerond in de loop van 
het jaar. Het budget voor het Huisvestingsplan 
(100.000.000 EUR) is dus tijdelijk overschre-
den. Het zal worden aangepast in functie van 
het resultaat van de overheidsopdrachten die 
nog moeten worden toegekend, op basis van de 
eventuele aanpassingen die nodig zijn om ver-
gunningen te verkrijgen en van wijzigingen in 
de verdeling tussen huur- en koopwoningen.

Investeringsvermogen

Huisvestingsplan Gedelegeerde opdrachten

Stedenbouwkundige lasten
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de openbare vastgoedoperatoren de verplich-
ting op dat er een reglement moet worden 
opgesteld waarin de toekenningscriteria en 
-procedure voor huurwoningen staan beschreven 
en moet er een register worden aangelegd 
waarin de aanvragen van kandidaat-huurders 
voor een huurwoning chronologisch worden bij-
gehouden.
Deze bepalingen zijn van toepassing in het kader 
van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 27 juni 2014 houdende de regels 
die van toepassing zijn op de woningen die door 
openbare vastgoedoperatoren en door sociale 
verhuurkantoren te huur worden gesteld.

Eind 2014 heeft het Fonds zijn toewijzingsregle-
ment aangepast en doorgegeven aan de Re-
gering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
overeenkomstig de bovenvermelde bepalingen. 
Het is in werking getreden op 1 april 2015.
Op hetzelfde moment heeft de Regering een 
ontwerpbesluit ontvangen waarin de toegangs-
criteria van de huurhulp worden vastgelegd. 
Het besluit is na een derde lezing goedgekeurd 
door de Regering op 21 januari 2016 en is op 27 
januari 2016 gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad. 

Volgens de nieuwe bepalingen van het toe-
wijzingsreglement moet de kandidaat-huurder 
zijn aanvraag jaarlijks vernieuwen. De 
toegangsvoorwaarden worden bovendien gron-
diger gecontroleerd zodat de gegevens van het 
register beter afgestemd zijn op de werkelijke 
huidige situatie van het kandidaat-gezin.  

Het spreekt voor zich dat de gegevens in het 
register moeten worden bijgewerkt maar dit 
brengt een niet te verwaarlozen administratieve 
last met zich mee.

Aangezien het de eerste keer is, hebben de 
5.362 kandidaten in 2015 een brief ontvangen 
waarin ze werden verzocht hun kandidatuur te 
vernieuwen en bij te werken.  

Velen hebben geen gevolg gegeven aan deze 
brief. Anderen hebben hun dossier slechts 
gedeeltelijk bijgewerkt, zelfs na een herinne-
ring.  Sommigen hebben te laat gereageerd 
of voldoen niet meer aan de toelatingsvoor-
waarden van de huurhulp van het Fonds.

Op het einde van het jaar was de eerste ver-
nieuwing van het volledige register nog niet af-
gerond waardoor de impact op de samenstelling 

ervan pas in het jaarverslag van 2016 in kaart 
kan worden gebracht. 

Het is echter van groot belang om de zwakste 
gezinnen op de juiste manier te benaderen in 
het kader van deze administratieve stappen. 
Om die reden zijn de in te vullen formulieren 
vereenvoudigd. De kandidaat-huurders moeten 
echter spontaan hun aanvraag jaarlijks vernieu-
wen volgens de regels die van toepassing zijn 
voor de sector van de sociale huisvesting.

In die context zijn er, eind 2015, 5.788 
kandidaat-huurders opgenomen in het register 
(ten opzichte van 6.853 eind 2014). Ze kunnen 
worden onderverdeeld als volgt volgens hun 
inschrijvingsjaar.

Vóór 2008 95 (2 %)

2008 122 (2 %)

2009 202 (3 %)

2010 400 (7 %)

2011 1.082 (19 %)

2012 1.027 (18 %)

2013 877 (15 %)

2014 998 (17 %)

2015 985 (17 %)

In 2015 werden 1.285 nieuwe aanvragen ge-
registreerd, tegenover 1.249 in 2014. Slechts 
985 van de nieuwe aanvragen (76,7 %) waren 
volledig (omvatten alle elementen die nodig zijn 
om na te gaan of wordt voldaan aan de toela-
tingsvoorwaarden) en beantwoordden aan de 
toelatingsvoorwaarden van de huurhulp.
Indien het aantal nieuwe aanvragen relatief con-
stant blijft, dan daalt het aantal effectief toege-
laten aanvragen sterk naar aanleiding van de 
nieuwe toekenningsvoorwaarden. Zodra de kan-
didaat zijn dossier indient, wordt reeds gekeken 
of hij in aanmerking komt.

31 % van de nieuwe kandidaten zijn alleen-
staanden of koppels zonder kinderen die een 
woning zoeken met 1 slaapkamer en 41 % zijn 
gezinnen met 1 of 2 kinderen op zoek naar een 
woning met 2 slaapkamers (ook al kunnen ge-
zinnen met 2 kinderen een woning met 3 slaap-
kamers vragen volgens de criteria die stellen 
dat een woning aangepast moet zijn aan de ge-
zinssamenstelling).
Als we naar het volledige register kijken, zien 
we dat nog steeds 39 % van de kandidaten een 
ruime woning nodig heeft met 3 of 4 slaap-
kamers. Gezinnen die minstens 5 slaapkamers 
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zouden moeten hebben, maken nog slechts 2 % 
uit van de kandidaten.

Zodra de eerste fase van de vernieuwingen van 
de kandidaturen is afgerond, ongeveer hal-
verwege 2016, zal worden geanalyseerd of het 
patrimonium afgestemd is op de gezinnen die 
zijn ingeschreven in het register.

Die verdeling zou een invloed kunnen ondervin-
den van de toegepaste normen zoals beschreven 
in artikel 165 van de Huisvestingscode over de 
aanpassing van de woning aan de samenstelling 
van het gezin. Hieraan moet worden voldaan 
om recht te hebben op een verhuistoelage en 
op een tussenkomst in de huur van de nieuwe 
woning. Het Fonds moet er tevens op toezien 
dat het gezin over voldoende financiële midde-
len beschikt om een grotere woning te kunnen 
betalen.

Professioneel statuut van nieuwe kandidaten in 2015.

Professioneel statuut Aantal %

Niet meegedeeld 35 3 %

Bediende 90 9 %

Zelfstandig 18 2 %

Arbeider 223 23 %

Gepensioneerd 10 1 %

Werkloos 609 62 %

Totaal 985 100 %

62 % van de nieuwe kandidaat-huurders is 
werkloos of moet rondkomen met een werkloos-
heids- of invaliditeitsuitkering, een leefloon 
of nog een ander vervangingsinkomen, ten 
opzichte van 67 % in 2014. 34 % beschikt over 
een inkomen uit arbeid en 1 % ontvangt een 
pensioen. De overige kandidaten hebben geen 
informatie gegeven over hun professioneel sta-
tuut.

Samenstelling van de gezinnen van de nieuwe 
kandidaat-huurders in 2015 

Nieuwe kandidaat-huurders in 2015 Aantal 
bewoners

Kleine gezinnen 304 31 % 352

Gezinnen met 1 of 2 kinderen 407 41 % 1.218

Gezinnen met 3 of 4 kinderen 243 25 % 1.226

Gezinnen met 5 of meer 
kinderen

31 3 % 216

Totaal 985 100 % 3.012

 
1.2.2.2 Huurders en nieuwe huurdersgezinnen

De huurdersbevolking bestaat uit 965 gezinnen 
(ten opzichte van 907 in 2014). In de tekst is 
verder geen rekening gehouden met de ver-
huurde woningen in het kader van samenwer-
kingsakkoorden met derden. In 2015 werden 
120 nieuwe aanvragen geregistreerd, tegenover 
116 in 2014. In 2015 zijn er echter 150 wonin-
gen toegekend, inclusief de mutaties.

Samenstelling van de gezinnen 

Samenstelling van de 

gezinnen

Huurders-

gezinnen

Nieuwe 

huurders-

gezinnen

Kleine gezinnen 177 18 % 30 25 %

Gezinnen met 1 of 2 kin-

deren

371 39 % 43 36 %

Gezinnen met 3 of 4 kin-

deren

332 34 % 35 29 %

Gezinnen met 5 of meer 

kinderen

85 9 % 12 10 %

Totaal 965 100 % 120 100 %

In de loop der jaren zijn er steeds meer kinder-
loze huurders en gezinnen met 1 of 2 kinderen 
bijgekomen (57 %). Reden hiervoor is de ver-

Samenstelling van de gezinnen (in %)
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grijzing van de huurders waarvan de kinderen 
het ouderlijke nest intussen hebben verlaten en 
de progressieve toename van nieuwe huurders-
gezinnen met een kleine of middelgrote samen-
stelling.
Toch bestaat het huurderspubliek van het Fonds 
nog steeds uit 43 % gezinnen met minstens 3 
kinderen.
Het huurderspubliek met kinderen ziet er als 
volgt uit: de middelgrote gezinnen (met 1 of 

2 kinderen) vertegenwoordigen 39 % van de 
huurders, de grote gezinnen (3 of 4 kinderen) 
34 % en de heel grote gezinnen (5 of meer kin-
deren) 9 %.

De nieuwe huurdersgezinnen tellen in totaal 418 
personen, wat neerkomt op een gemiddelde van 
3,5 personen per gezin (in vergelijking met 3,8 
personen per woning in 2014).

Inkomen van de gezinnen

Huurdersgezinnen Nieuwe huurdersgezinnen

Aantal 

gezinnen

Gemiddeld 

netto-

inkomen

Gemiddeld 

netto-inkomen 

incl kinder-

bijslag

Aantal 

gezinnen

Gemiddeld 

netto-

inkomen 

Gemiddeld 

netto-

inkomen incl 

kinderbijslag

Kleine gezinnen 177 1.217 1.217 30 1.201 1.201

Gezinnen met 1 of 2 kinderen 371 1.792 2.030 43 1.255 1.663

Gezinnen met 3 of 4 kinderen 332 2.000 2.682 35 1.185 2.173

Gezinnen met 5 of meer 
kinderen 85 2.157 3.535 12 1.838 3.294

Totaal - gemiddeld 965 1.790 2.238 120 1.279 1.859

Inkomen van de gezinnen (excl kinderbijslag) (in EUR)

Inkomen van de gezinnen (incl kinderbijslag) (in EUR)

Inkomen van de gezinnen
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We stellen vast dat het gezinsinkomen in be-
langrijke mate wordt gevormd door de kinder-
bijslag. Bij de middelgrote gezinnen maakt de 
kinderbijslag 12 % uit van het inkomen, bij de 
grote gezinnen is dat 25 % en bij de heel grote 
gezinnen zelfs 39 %.

Huur en inkomen van de gezinnen

Huur en inkomen van de huurders-
gezinnen

Huur en inkomen van de nieuwe 

huurdersgezinnen

Aantal 

gezinnen

Gemiddeld 

TBB

Inkomens 

%

Aantal nieuwe 

gezinnen

Gemiddeld 

TBB

Inkomens 

%

Kleine gezinnen 177 429 35% 30 451 38%

Gezinnen met 1 of 2 kinderen 371 566 28% 43 541 33%

Gezinnen met 3 of 4 kinderen 332 670 25% 35 647 30%

Gezinnen met 5 of meer kinderen 85 777 22% 12 841 26%

Totaal - gemiddelde 965 595 27% 120 579 31%

Als we het volledige huurderspubliek bekijken, 
dan besteden de kleine gezinnen gemiddeld 
meer dan een derde van hun inkomen (1.217 
EUR) aan de huur (429 EUR). De grote gezinnen 
betalen gemiddeld 670 EUR huur, wat neerkomt 
op een vierde van hun inkomen (2.682 EUR).
De kinderbijslag beperkt grotendeels de impact 
van de huur op het budget van grote gezinnen.

Het gemiddelde te betalen bedrag dat de nieuwe 
huurders betalen (579 EUR), ligt iets lager dan 

Huur en inkomen

Huur ten opzichte van het inkomen (in %)

het gemiddelde voor het volledige huurders-
publiek (595 EUR).

Maar we stellen ook vast dat het gemiddelde 
inkomen van de nieuwe huurders (1.859 EUR) 
heel wat lager ligt dan het gemiddelde inkomen 
van het volledige huurderspubliek (2.238 EUR) 
terwijl het inkomen van alle huurders daalt. De 
huur weegt dus zwaarder door op het budget 
van de nieuwe huurders (31 %) dan op dat van 
het volledige publiek (27 %).

Samenstelling van het gezin
% inkomen

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gezinnen met maximum 1 kind 35 37 39 37 38 35 35

Gezinnen met 2 of 3 kinderen 25 29 31 33 33 33 33

Gezinnen met 4 of meer kinderen 24 28 29 25 26 24 27

Evolutie van het maandelijks te betalen bedrag voor de nieuwe gezinnen van 2009 tot 2015

01 Inventaris van de activiteiten / 1.2 Huursector

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / 39



Evolutie van het maandelijks te betalen bedrag in % van het inkomen

Socio-pro-

fessioneel 

statuut (1)

Inkomen (EUR) van de nieuwe gezinnen

< of = leefloon 

(2)

> leefloon en < of = 

maximale werkloos-

heidsvergoeding (3)

> maximale werkloos-

heidsvergoeding en < of 

= 1.800 EUR (4)

> 1.800 EUR Totaal

Absoluut 

aantal
%

Absoluut 

aantal
%

Absoluut 

aantal
%

Absoluut 

aantal
%

Absoluut 

aantal
%

Bediende 3 2,5 % 3 2,5 % 0 0 % 1 0,8 % 7 12,1 %

Arbeider 5 4,2 % 6 5 % 4 3,3 % 8 6,7 % 23 21,6 %

Zelfstan-
dige

0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 2,6 %

Werkloos 40 33,3 % 25 20,8 % 13 10,8 % 10 8,40% 88 63,8 %

Gepen-
sioneerd

0 0 % 0 0 % 0 0 % 2 1,7 % 2 0 %

Totaal 48 40 % 34 28,3 % 17 14,1 % 21 17,60% 120 100 %

Professioneel statuut
Verdeling van de nieuwe huurdersgezinnen in 2015 volgens hun socio-professioneel statuut 

en hun netto maandelijks inkomen (zonder kinderbijslag).

1 Bepaald in functie van het hoogste inkomen van de partners
2 Het leefloon bedraagt 1.111,62 EUR op 31/12/2015
3 Maximumbedrag van de werkloosheidsuitkering bedraagt 1.498,38 EUR op 31/12/2015
4 De drempel is omhoog getrokken van 1.700 EUR naar 1.800 EUR ten opzichte van 2014 in navolging van de evolutie van de levensduurte

Socio-profes-

sioneel statuut 

(1)

< of = leefloon (2)

> leefloon en < of 

= maximale werk-

loosheids-

vergoeding (3)

> maximale 

werkloosheids- 

vergoeding en < of 

= 1.800 EUR (4)

> 1.800 EUR Totaal

Absoluut 

aantal
%

Absoluut 

aantal
%

Absoluut 

aantal
%

Absoluut 

aantal
%

Absoluut 

aantal
%

Arbeider 7 0,7 % 23 2,4 % 25 2,6 % 111 11,5 % 166 17,2 %

Zelfstandig 2 0,2 % 5 0,5 % 2 0,2 % 3 0,3 % 12 1,2 %

Werkloos 111 11,5 % 221 22,9 % 44 4,5 % 232 24,1 % 608 63 %

Gepensioneerd 11 1,1 % 17 1,8 % 7 0,7 % 45 4,7 % 80 8,3 %

Totaal 135 14 % 282 29,2 % 90 9,3 % 458 47,5 % 965 100 %

Inkomen van het huurderspubliek (EUR)

1 Bepaald in functie van het hoogste inkomen van de partners
2 Het leefloon bedraagt 1.111,62 EUR op 31/12/2015
3 Maximumbedrag van de werkloosheidsuitkering bedraagt 1.498,38 EUR op 31/12/2015
4 De drempel is omhoog getrokkenp van 1.700 EUR naar 1.800 EUR ten opzichte van 2014 in navolging van de evolutie van de levensduurte 

Gezinnen met maximum 1 kind Gezinnen met 2 of 3 kinderen Gezinnen met 4 of meer kinderen
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25 % van de gezinshoofden van de nieuwe 
huurdersgezinnen heeft een job (ten opzichte 
van 36 % in 2014), 75 % geniet van een ver-
vangingsinkomen (64 % in 2014).
Deze cijfers liggen in dezelfde lijn als wat geldt 
voor het volledige huurderspubliek.

We stellen daarentegen wel vast dat de nieu-
we gezinnen een stuk armer zijn. 40 % van de 
nieuwe gezinnen in 2015 heeft namelijk een 
inkomen dat kleiner of gelijk is aan het leefloon 
(18,1 % in 2014) ten opzichte van 14 % van alle 
huurdersgezinnen (13,8 % in 2014).

Vorige woning

Een overgrote meerderheid van de nieuwe 
huurders (87 %, ten opzichte van 90 % in 
2014) woonden vroeger in een ongezonde en/of 
onaangepaste woning.

Aard van de vorige woning

Aantal %

Aangepast 16 13 %

Onaangepast 5 4 %

Ongezond 63 53 %

Overbevolkt 25 21 %

Zonder (afzonderlijke) woning 11 9 %

Totaal 120 100 %

Toewijzing van de woningen

In 2015 zijn 150 woningen toegewezen (in-
clusief mutaties) waarvan 3 woningen zijn ge-
weigerd nadat de kandidaat op de hoogte was 
gebracht van de toekenningsbeslissing van de 
Raad van Bestuur.
We stellen al verschillende jaren vast dat er 
lange wachttijden zijn om een woning van het 
Fonds te bekomen.
93 % van de nieuwe huurders hebben meer 
dan 4 jaar moeten wachten. Vier gezinnen 
hebben minder dan een jaar gewacht: 3 gezin-
nen wachtten op een artiestenwoning en 1 ge-
zin waarbij de kinderen de huurovereenkomst 
wilden overnemen na het overlijden van hun 
ouder.
We willen er hier op wijzen dat de toekenning 
van een woning gebeurt op basis van de strikte 
chronologische volgorde van de kandidaturen. 
Deze basisregel is ook vastgelegd in de nieu-
we bepalingen van de Huisvestingscode en het 
Regeringsbesluit van vrijdag 27 juni 2014.

In de loop van het dienstjaar werden 32 gezin-
nen overgeplaatst naar een andere woning: 15 

omdat de woning overbevolkt was, 14 omwille 
van onderbevolking, 2 naar een aangepaste 
woning en 1 om technische redenen. 
Bovendien zijn er 4 tijdelijke bewoningsover-
eenkomsten getekend om huurdersgezinnen 
onder te brengen waarvan de woning grote 
renovatiewerken moest ondergaan (Voorspoed-
straat). 

Het Fonds zet zich in om te voorzien in de so-
ciale begeleiding van de kandidaat-huurders en 
huurders en dit reeds sinds het ontstaan van 
de huurhulpsector. Om een nieuwe dynamiek te 
creëren en zo de autonomie en zich eigen ma-
ken van een woning te bevorderen, is in 2015 
voor de sociale begeleiding nog een versnelling 
hoger geschakeld.

Iedere huurder wordt van bij het prille begin van 
de toewijzingsfase begeleid gedurende de volle-
dige duur van de huurovereenkomst.
De sociaal assistenten nemen een professio-
nele houding aan in alle contacten, zowel met 
kandidaat-huurders als met huurders, een open 
houding maar tevens ook strikt als het gaat over 
de naleving van de contractuele verplichtingen.

De sociale dienst gaat minstens een keer langs 
bij de nieuwe huurder nadat hij in de woning 
is getrokken om te verzekeren dat hij de wo-
ning correct onderhoudt maar ook om erop toe 
te zien dat hun welzijn niet in het gedrang komt 
en dat zij zich de woning op een juiste manier 
hebben eigen gemaakt.

Indien de sociaal assistent tijdelijke of meer 
structurele moeilijkheden vaststelt tijdens het 
eerste bezoek, wordt er een individuele so-
ciale begeleiding gepland waarin doelstellingen 
worden vastgelegd die regelmatig zullen worden 
geëvalueerd en bijgesteld in functie van de com-
plexiteit van de situatie en zijn evolutie. De 
sociaal assistent volgt deze begeleiding op en 
kan indien nodig terugvallen op het sociaal 
netwerk van de huurder of hem naar de juiste 
gespecialiseerde diensten doorverwijzen.
De nieuwe huurder wordt nog nauwer en voor 
een langere periode opgevolgd indien een 
huurovereenkomst op korte termijn nodig bleek 
omwille van een gevoelige financiële, familiale 
of psychologische situatie. 
Andere betrokken partijen van het Fonds kun-
nen ook vragen om sociale begeleiding op te 
starten indien het van belang lijkt in te grijpen 
bij huurders in bepaalde omstandigheden, zoals 
burenhinder of slecht onderhoud van de woning.
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62 huurhulpgezinnen zijn definitief vertrokken 
in 2015.

Samenstelling van de huurdersgezinnen die 
hun woning verlieten in 2015.

Gezins-
samen-
stelling

Aantal 
gezinnen

Aantal 
kin-

deren

Aantal huurders
Aantal 
samen-
wonen-

den

Totaal 
aantal 
inwo-
ners

Ab-
soluut 
aantal

% Alleen-
staanden

Kop-
pels

Alleen-
staanden 11 18 0 11 0 0 11

Twee 
volwas-
senen

5 8 0 0 10 0 10

Gezinnen 
met 1 
kind

8 13 8 2 12 0 22

Gezinnen 
met 2 
kinderen

13 21 26 4 16 0 46

Gezinnen 
met 3 
kinderen

14 22 42 5 18 1 66

Gezinnen 
met 4 
kinderen

7 11 28 2 10 0 40

Gezinnen 
met 5 
kinderen

2 3 10 0 4 0 14

Gezinnen 
met 6 
kinderen

1 2 6 0 2 0 8

Gezinnen 
met 7 
kinderen

1 2 7 0 2 0 9

Totaal 62 100 127 24 74 1 226

Om de huurschade ten laste van de huurder te 
beperken, evenals de kost om de woning terug 
in orde te brengen voor verhuur, heeft het Fonds 
enkele initiatieven in het leven geroepen, waar-
onder bezoeken voorafgaand aan de plaats-
beschrijving bij uittrede.
In de loop van de jaren heeft het Fonds de wo-
ningen die deel uitmaken van het patrimonium 
soms bezocht wanneer de huurder zijn opzeg 
had gegeven. Op dat moment kreeg de huurder 
informatie om zo het verloop van de plaats-
beschrijving bij uittrede te vereenvoudigen. Het 
voorzien van een dergelijk bezoek was echter 
geen algemene praktijk.
In het kader van de reorganisatie van de sector 
heeft het Fonds na grondig studiewerk beslist 
om meer nog in te zetten op een preventieve 
aanpak.  
In september 2014 is de testfase voor de nieu-
we procedure van start gegaan en worden de 
woningen bezocht voordat de plaatsbeschrijving 

Vertrekken in de loop van 2015 en invoering 
van bezoeken voorafgaand aan de 

plaatsbeschrijving bij uittrede

bij uittrede wordt opgesteld. 
Dit initiatief moet:

• De financiële impact van de plaatsbe-
schrijving bij uittrede voor de huurder en 
het Fonds beperken door de nadruk te leg-
gen op preventie om zo dure herstellings-
werken voor beide partijen te vermijden.

• de betwisting van de plaatsbeschrij-
ving bij uittrede beperken en zo ook de 
betwiste zaken die eruit voortvloeien;

• de leegstand van de huurwoningen be-
perken door de huurder zelf te verzoe-
ken herstellingswerken uit te voeren.

Op deze manier gaat niet alle aandacht naar 
de woning, maar ook naar de huurder. Met dit 
preventief beheer van het patrimonium wil het 
Fonds de huurder bewust maken in plaats van 
uitsluitend achteraf een herstellingsprocedure 
te moeten doorlopen. Het is de bedoeling dat 
de gezinnen autonomer worden door hen meer 
verantwoordelijkheden te geven voor hun wo-
ning en hun toekomst. De huurder en de eige-
naar gaan samen een overeenkomst aan die 
gebaseerd is op vertrouwen met het oog op een 
duurzaam beheer van de woningen.

De eerste plaatsbeschrijvingen die zijn vooraf-
gegaan door een dergelijk bezoek vertonen 
veelbelovende resultaten. Deze aanpak zal 
voortaan systematisch worden toegepast, ook 
voor gezinnen die worden overgeplaatst naar 
een andere woning.
Een niet te verwaarlozen aantal huurders die 
de woning verlaat, heeft zelf om een dergelijk 
bezoek gevraagd. 
Concreet bezoekt de sociaal assistent de woning 
binnen de twee weken volgend op de ontvangst 
van de opzeg of zo snel mogelijk nadat het gezin 
de nieuwe woning heeft aanvaard.

67 van de 105 plaatsbeschrijvingen in 2015 
werden voorafgegaan door een preventief 
bezoek om de huurschade op te meten.
Het Fonds heeft in 2015 gemiddeld 647 EUR ge-
factureerd voor huurschade aan de huurders die 
hun woning hebben verlaten.
Voor de 50 plaatsbeschrijvingen in 2015 die 
werden voorafgegaan door een bezoek bedraagt 
de huurschade gemiddeld 310 EUR.
In 2014 bedroeg de huurschade gemiddeld 836 
EUR per plaatsbeschrijving bij uittrede.
Deze procedure zorgt er ook voor dat de her-
stellingswerken voorafgaand aan een nieuwe 
verhuring beter gepland kunnen worden. 
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Beheer van garages en handelszaken

Naast de woningen bestaat het huurhulppatri-
monium nog uit: 

Bezet Leegstaand

Garages 15 11 4

Parkings 141 97 44

Winkels/handelszaken 11 10 1

Gemeenschappelijke zaal 3 2 1

91 % van de handelsruimtes zijn bezet, 73 % 
van de garages en 69 % van de parkings.

Gezien de aanzienlijke moeilijkheden om be-
paalde parkeerplaatsen te verhuren, heeft het 
Fonds de huurprijzen aangepast om ze beter 
af te stemmen op de middelen van het doelpu-
bliek. 
De leegstand is op die manier met 10 % gedaald. 
Voor eind januari 2016 moeten bovendien 15 
nieuwe overeenkomsten worden getekend.

1.2.2.3 Gebouwen en woningen 

Gebouwen

Eind 2015 bestaat het huurhulppatrimonium uit 
385 gebouwen. Dit aantal is niet veranderd ten 
opzichte van december 2014. Het gaat enerzijds 
om gebouwen die verhuurd zijn of vroeger al 
verhuurd werden in het kader van de huurhulp 
(de zogenaamde "oude gebouwen") en ander-
zijds om gebouwen die gerenoveerd of opge-
trokken moeten worden die nooit eerder werden 
toegekend in het kader van een huurhulpver-
richting (de zogenaamde "nieuwe gebouwen").

Deze 385 gebouwen liggen voorname-
lijk in de volgende 5 gemeenten: Schaarbeek 
(21 %), Brussel (15 %), Anderlecht (11 %), 
Sint-Jans-Molenbeek (10 %) en Jette (10 %). 
Alle andere gebouwen vinden we hoofdzake-
lijk in één van de gemeenten binnen de eerste 
kroon. 

Woningen

Eind 2015 bestaat het huurhulppatrimonium uit 
1.140 woningen die verhuurd worden, vroeger 
werden verhuurd of die klaar staan voor een 
eerste toewijzing.

Daarnaast zijn er, op basis van de vooruitzich-
ten, 542 "woningen in creatie" in het kader van 
de woningproductie. 

Verdeling van de gebouwen volgens het 
aantal woningen (in %)

Van de 1.140 bestaande woningen worden er: 

• 967 verhuurd aan 965 gezinnen, waarvan er 
2 telkens 2 woningen betrekken.

• 14 andere woningen verhuurd aan vzw's in 
het kader van samenwerkingsverbanden tus-
sen het Fonds en derden: de vzw "Le 8ème 
jour" is hoofdhuurder van 7 woningen, de 
vzw "RAPA L'AUTRE LIEU" van 2 woningen, de 
vzw "ZORGWONEN" van 2 woningen, de vzw 
Communa en de BFUH (Brusselse Federatie 
van Huurdersverenigingen) van 2 woningen, 
de vzw "Huurdersbond van Sint-Gillis" van 1 
woning, de vzw LAMA/HESTIA van 3 wonin-
gen en de Franse gemeenschap van 1 woning.

• 4 woningen gebruikt als uitvalsbasis door de 
werknemers die actief zijn in de multidisci-
plinaire sectorwerking.

In totaal worden dus 989 woningen verhuurd. 

44 woningen bevinden zich opnieuw in de 
toewijzingsprocedure waarvan :

• 34 woningen momenteel worden toegewezen;
• 10 woningen net zijn toegewezen;
• 107 woningen zijn onbewoond, waarvan:

6 woningen omdat ze schade hebben geleden;
43 woningen omdat ze kleine renovatie-
werken ondergaan (klaarmaken voor ver-
huur);
58 woningen omdat ze grondig worden ge-
renoveerd.

Van de 542 woningen die momenteel worden 
gecreëerd:
• zitten 479 woningen in de projectfase of 

wordt er gewacht op de stedenbouwkundige 
vergunning;

• zitten er 63 in de werffase.
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Renovatie en onderhoud van het bestaande 
patrimonium 

Voor 2015 bedragen de uitgaven voor reno-
vatie en onderhoud van het oude patrimonium 
in totaal 3.755.136 EUR, waarvan 1.340.396 
EUR werd besteed aan onderhoudswerken en 
2.414.740 EUR aan investeringen. 

Deze bedragen omvatten alle werken die be-
taald werden in 2015, ongeacht of de renovatie 
al dan niet afgewerkt werd in de loop van het 
jaar. Let wel: de kosten voor de werken die 
worden uitgevoerd door onze eigen technische 
ploeg zijn niet opgenomen in dit bedrag, het 
materiaal dat ervoor gebruikt werd, is dat wel.

Verdeling van de woningen volgens het aantal 
slaapkamers (in %)

In vergelijking met 2014 is er 914.512 EUR 
minder besteed aan dergelijke werken. De uit-
gaven gingen naar:

• 20 woningen van de eerste generatie (10 van 
categorie 1, 10 van categorie 2) werden gron-
dig gerenoveerd;

• 71 woningen van de laatste generatie werden 
opgefrist;

• de oplevering van 4 nieuwe woningen naar 
aanleiding van de opdeling van grotere wo-
ningen.

Die daling met 20 % kan worden toegeschreven 
aan:

• minder interventies bij de opfrissing van een 
woning;

• de verlaging van de kosten nu de opdrach-
ten niet meer worden toegewezen via een 
aanbestedingsprocedure voor een opdracht 
voor de uitvoering van werken maar via 
een onderhandelingsprocedure met bekend-
making voor een bedrag lager dan 600.000 
EUR (excl. btw). Na analyse van de offertes 

worden de inschrijvers op de hoogte ge-
bracht van het klassement en kunnen ze hun 
prijzen nog verlagen vooraleer de procedure 
wordt afgesloten. Na vergelijking van enkele 
gelijkaardige gevallen stellen we een 
kostenoptimalisatie vast.

• het afsluiten van raamovereenkomsten voor 
de ruwbouw en de afwerking, dak-, gevel- 
en buitenschrijnwerken voor renovaties en 
minder belangrijke werken.

Zoals verduidelijkt in de vorige jaarverslagen 
blijven de uitgaven in het onderhoud en de re-
novatie van het oude patrimonium zeer belang-
rijk. De huurprijs, die wordt berekend op ba-
sis van de kostprijs van de woning vermeerderd 
met een theoretische minimumrentabiliteit van 
5,35 %, dreigt te hoog te worden voor de kan-
didaat-huurders die slechts over beperkte mid-
delen beschikken. De afwerkingsgraad en de 
renovatiekosten moeten dringend worden her-
zien, zonder te raken aan de veiligheid en de 
gezondheid van de woningen. Indien mogelijk 
wordt eerder gekeken naar het verbeteren van 
de energieprestatie dan naar het comfort van 
de woningen. 

Sinds de Raad van Bestuur in 1998 heeft beslist 
het patrimonium grondig te renoveren, stelt het 
Fonds woningen voor die geen inspanning van 
de huurder vragen zoals dat gebeurde tot de 
jaren '90. Enkel de strikt noodzakelijke reno-
vaties moeten worden uitgevoerd om de woning 
bewoonbaar te maken in ruil voor een huur die 
is afgestemd op de middelen van de huurder. 

Na de bijwerking van het woningregister telde 
het patrimonium op 31 december 2015 nog 157 
woningen van de eerste generatie in vergelijking 
met 177 eind 2014 (waaronder ook de 20 wo-
ningen van het Europadorp) waarvan 99 wo-
ningen, die bewoond zijn, geklasseerd zijn onder 
categorie 1 en 2. 

Ter herinnering, de onderverdeling in 3 catego-
rieën is gebaseerd op de volgende standaarden:

CATEGORIE 1 - Deze woningen voldoen aan 
de minimumeisen in verband met gezondheid, 
veiligheid en uitrusting, maar moeten het stel-
len zonder moderne installaties en de ener-
gieprestatie haalt niet meer dan een middel-
matig niveau.

CATEGORIE 2 - Deze woningen hebben dezelfde 
kenmerken als de panden in categorie 1. Er is 
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wel centrale verwarming en warmwaterproduc-
tie voorzien, maar deze installaties verslinden 
energie en zijn verouderd. De dubbele beglazing 
in deze woningen dateert van de eerste gene-
ratie. De elektrische en sanitaire installaties zijn 
eenvoudig. 

CATEGORIE 3 - Woningen van de laatste ge-
neratie. Het gaat om nieuwbouwwoningen of om 
panden die na aankoop grondig werden gere-
noveerd. In principe volstaat het om ze op te 
frissen of om een paar kleine werkjes uit te 
voeren wanneer een huurder is vertrokken.

Die "kleine werken" kosten gemiddeld 6.435 
EUR per woning die in de loop van 2015 werd 
opgefrist en opnieuw werden verhuurd. Dit 
komt neer op gemiddeld 11 maanden huur. In 
vergelijking met 2014 (7.724 EUR en gemid-
deld 13 maanden huur) daalt de kost voor op-
frissingswerken aanzienlijk met 1.289 EUR, wat 
neerkomt op 17 %. Deze verbetering is het re-
sultaat van een preventieve en proactieve aan-
pak die erin bestaat om eens langs te gaan bij 
de huurder zodra die zijn opzeg geeft om hem 
duidelijk te maken hoe hij de woning in een zo 
goed mogelijke staat kan achterlaten. De resul-
taten van dit jaar ten opzichte van 2014 schen-
ken voldoening en zullen worden verdergezet in 
2016.

Het patrimonium in creatie

In 2015 werd in totaal 4.039.381 EUR uitge-
geven aan de renovatie of de constructie van 
nieuwe woningen. Dit bedrag slaat op alle 
werken die het voorbije jaar werden betaald, 
ongeacht of ze in de loop van het jaar werden 
opgeleverd of niet.
Van dit budget is 456.726 EUR bestemd voor 
programma's die dateren van voor het Huisves-
tingsplan, 852.462 EUR voor het Huisvestings-
plan en 2.730.193 EUR in het kader van een 
gedelegeerde opdracht.

1.2.2.4 Rentabiliteit van de nieuwe verhuringen 

In 2015 zijn 150 woningen verhuurd, waarvan 
71 slechts kleine renovatiewerken hebben on-
dergaan en dus niet worden opgenomen in de 
rentabiliteitsberekening.

68 woningen worden opgenomen in de rentabi-
liteitsberekening, waarvan:

• 28 die betrekking hebben op oude woningen 

die grondig gerenoveerd en technisch volledig 
herzien werden;

• 40 die betrekking hebben op nieuwe wo-
ningen die tot dat deel van het huurhulp-
patrimonium behoren dat nooit eerder werd 
verhuurd.

De gemiddelde kostprijs van de nieuwe wo-
ningen (214.936 EUR) ligt 9,7 % hoger dan de 
gemiddelde kostprijs van de oude woningen die 
compleet werden gerenoveerd (195.903 EUR). 
In 2014 bedroeg dit 22 %.

Voor de oude woningen betalen de huurders 
maandelijks gemiddeld 637 EUR. Dit komt neer 
op een jaarrentabiliteit van 3,90 % van de ge-
middelde kostprijs of gemiddeld 5,92 EUR/m² 
bruto bewoonbare oppervlakte.

Voor de nieuwe woningen wordt een gemiddelde 
huur van 529 EUR neergeteld, wat neerkomt op 
een jaarrentabiliteit van 2,95 % van de gemid-
delde kostprijs of gemiddeld 6,25 EUR/m² bruto 
bewoonbare oppervlakte per maand.

Het verschil tussen de theoretische minimum-
rentabiliteit, berekend op basis van 5,35 %, en 
de werkelijke rentabiliteit ziet er als volgt uit:

Woningen

Totaal van de maandelijks te 
betalen bedragen (in EUR)

Verschil per 
maand (EUR)

Aan de jaar-
lijkse fictieve 

minimum refe-
rentierentevoet 

(5,35 %)

Aan de 
reële 

jaarlijkse 
interest

Totaal

Ge-
middeld 
deficit 
per 

woning

Oude 24.455 17.848 -6.607 -236

Nieuwe 38.330 21.156 -17.174 -429

Totaal 62.785 39.004 -23.781 -350
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Renkinstraat in 1030 Schaarbeek - renovatie van een eengezinswoning

Chambérystraat in 1040 Etterbeek - renovatie van twee duplexwoningen
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Camille Simoensstraat in 1030 Schaarbeek - renovatie van een duplexwoning en creatie van een 
tweekamerappartement

Daillylaan in 1030 Schaarbeek - renovatie van twee duplexen
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1.2.3 Lopende contracten

1.2.3.1 Algemeen beheer

Het beheer van de verhuringen omvat de opvol-
ging van de contracten (verlenging, opzeg, 
eindafrekening, opstellen of aanpassen van 
huishoudelijke reglementen), erop toezien dat 
de huurders hun contractuele verplichtingen 
nakomen, de verrekening van het verbruik van 
water, gas en elektriciteit en van de kosten voor 
het onderhoud van de technische installaties, de 
verwerking van de aanvragen voor een verlaag-
de onroerende voorheffing, de verwerking van 
de jaarlijks enquête en de bijwerking van de ge-
gevens over de gezinssituatie. 

Bezoek van de woningen

Het is van belang de woningen regelmatig te 
bezoeken in de loop van de huurovereenkomst 
om er zeker van te zijn dat de huurder ze op alle 
vlakken goed onderhoudt.
Het is de dienst inspectie van het Woningfonds 
die alle woningen bezoekt met twee doel-
stellingen voor ogen. Enerzijds is het de bedoe-
ling problemen in het beheer te voorkomen en 
te beperken die op termijn gevolgen kunnen 
hebben op de gezondheid van de woning en fi-
nanciële consequenties voor de huurder of het 
Fonds. Anderzijds vormen deze bezoeken een 
belangrijk pedagogisch luik.

Er zijn twee soorten bezoeken. Een eerste 
bezoek dat plaatsvindt op het moment dat de 
nieuwe huurders in de woning trekken (hiermee 
zijn we in 2015 van start gegaan) en vervol-
gens een jaarlijkse afspraak. In 2015 zijn 167 
van de 203 geplande bezoeken uitgevoerd. De 
overige bezoeken zijn niet doorgegaan omdat 
de huurder ze heeft afgezegd of omdat hij niet 
aanwezig was op de dag van de afspraak.
Tijdens deze bezoeken wordt nagegaan of de 
huurders de woning op een correcte manier on-
derhouden. Er wordt vooral tijd besteed aan de 
uitleg over de werking van de toestellen voor 
verwarming en warmwaterproductie maar ook 
aan de regels voor een goede verstandhouding 
met de andere bewoners. In de loop van het 
derde trimester van 2015 zijn er 62 bezoe-
ken uitgevoerd. Tijdens deze bezoeken, waar 
we steeds hartelijk werden ontvangen door de 
huurders, werd een oplossing gevonden voor 
de meeste technische problemen en werd een 
positief contact tussen huurder en verhuurder 

bevorderd.

Tijdens die jaarlijkse bezoeken of wanneer een 
huurder een klacht indient, stellen we vast dat 
condensatie een van de meest complexe pro-
blemen vormt. De huurders hebben het soms 
moeilijk om de oorzaken ervan te aanvaarden 
terwijl de gevolgen zichtbaar en schadelijk zijn 
voor zowel de bewoners als de woning.

Gespecialiseerde studies tonen aan dat een 
woning van 80 m² die op een normale manier 
wordt bewoond, 24 liter water per dag produ-
ceert. Indien het water niet naar buiten wordt 
afgevoerd, treedt er verzadiging in de lucht op 
en condenseert het water. Deze condensatie zet 
zich vooral af op de koudste oppervlaktes (ra-
men, niet-geïsoleerde delen, etc.) en kan zelfs 
ijs vormen in de winter. Men kan dit vergelijken 
met het dagelijks besprenkelen van de muren 
van een woning met 10 liter water. Door dit 
fenomeen ontstaan er vlekken en schimmel. Om 
dit te verhelpen moet de woning goed verlucht 
en verwarmd worden.

Maar al te vaak blijkt dat de meeste vocht-
problemen waarover de huurders klagen te 
wijten zijn aan condensatie als resultaat van de 
levensstijl van de bewoners.
Het Fonds is zich hiervan bewust en besteedt 
daarom in het bijzonder aandacht aan de be-
geleiding van de huurders om hun levensstijl 
te wijzigen aan de hand van eenvoudige, prak-
tische en aangepaste raadgevingen om conden-
satieproblemen te vermijden.

Uit de jaarlijkse enquête is gebleken dat 34 wo-
ningen bijzondere aandacht vereisen. De fami-
lies in kwestie worden momenteel pedagogisch 
opgevolgd en de impact zal in de loop van 2016 
worden geëvalueerd.

Jaarlijkse enquête

De enquête zorgt voor heel wat extra werk 
voor de dossierbeheerders. Jaarlijks wordt aan 
de huurders gevraagd alle gegevens over hun 
financiële en gezinssituatie mee te delen en 
deze te staven met de nodige bewijsstukken. Er 
wordt hen ook gevraagd het bewijs te leveren 
dat de brandverzekeringspremie is betaald, dat 
het onderhoud is gebeurd voor de verwarmings- 
en warmwatertoestellen en dat de gebruikte 
schoorstenen zijn geveegd.

01 Inventaris van de activiteiten / 1.2 Huursector

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / 50



Het verzamelen van al deze bewijsstukken ver-
loopt niet altijd even vlot en vaak moeten de 
huurders hier verschillende keren aan worden 
herinnerd. Ondanks meerdere herinneringen 
dienen bepaalde huurders de gevraagde docu-
menten nog steeds niet in. Het gevolg hiervan is 
dat de contractuele huurprijs van toepassing is 
en dat het Fonds hier niet in tussenkomt reke-
ning houdend met de financiële capaciteit van 
het gezin. Het risico bestaat echter dat de ge-
zinnen zo een schuld opbouwen, maar het is 
de enige manier om de informatie in te winnen 
zoals in de overeenkomst is omschreven. 

Op basis van de financiële gegevens die bij 
de enquête worden opgevraagd, wordt het te 
betalen bedrag berekend. Dit gebeurt op het 
moment van de indexatie, op basis van de regels 
die door de Raad van Bestuur zijn vastgelegd op 
12 november 1998 en die bevestigd werden tij-
dens de zitting van 17 november 2011.

De 845 formulieren voor de jaarlijkse enquête 
om de financiële en gezinssituatie op te vragen 
zijn eind juli verzonden, wat vroeger is dan ge-
woonlijk. 
Bij het afsluiten van de enquête waren 37 dos-
siers nog onvolledig (4,38 %) en hadden 53 
huurders geen enkel document overgemaakt 
(6,27 %). Aan deze 90 huurders (10,65 %) 
werd dan ook geen enkele vermindering van het 
te betalen bedrag toegekend bij de indexatie 
op 1 januari 2016. Deze huurders zijn op deze 
manier de contractuele huur verschuldigd, tenzij 
ze een herhuisvestingstoelage krijgen. Op vraag 
van de huurder wordt de huur echter aangepast 
zodra hij de nodige informatie heeft bezorgd. 
De correctie gebeurt, behalve indien de huurder 
zich in een bijzondere sociale situatie bevindt, 
op de eerste dag van de maand volgend op de 
datum waarop de gegevens zijn doorgegeven.

De brieven in verband met de jaarlijkse index-
atie en de huurprijzen die van toepassing zijn 
vanaf 1 januari 2016 zijn op 22 december 2015 
verstuurd naar de betrokken huurders zodat ze 
het over te schrijven bedrag tijdig kunnen aan-
passen.

In 2015 betaalden de huurders na indexatie een 
gemiddeld maandelijks bedrag van 595 EUR. 31 
% van de huurders betaalden het minimumbe-
drag voor hun woning (ten opzichte van 23 % 
eind 2014). Bij de nieuwe huurders is die ver-
houding 48 % ten opzichte van 17 % in 2014. 

Huurdersgezinnen
Nieuwe 

huurdersgezinnen

Gezinnen aan 

het minimum te 

betalen bedrag

Aantal 

gezinnen

Aan het 

minimum 

TBB

%
Aantal 

gezinnen

Aan het 

minimum 

TBB

%

Kleine gezinnen 177 101 57 30 15 50

Gezinnen met 1 of 

2 kinderen
371 103 28 43 18 42

Gezinnen met 3 of 

4 kinderen
332 78 23 35 19 54

Gezinnen met 5 of 

meer kinderen
85 21 25 12 5 42

Totaal 965 303 31 120 57 48

 
Verdeling van de huurdersgezinnen in 2015 

naargelang hun recht op huurtoelages.
Gezinnen Aantal %

Recht op huurtoelage

- aan 100 % (normale toelage) 62 6

- aan 50 % (normale toelage) 50 5

- aan 100 % (handicap/oudere personen) 24 3

Totaal (A) 136 14

Geen recht op huurtoelages (B) 538 56

Geen recht op huurtoelages (C) 135 14

In afwachting van huurtoelages (D) 156 16

Totaal (A) + (B) + (C) + (D) 965 100

In 2015 heeft de dienst huurbeheer 83 aanvra-
gen tot herziening van de huurprijs onderzocht. 
Het verschil door de stijgingen en dalingen van 
de huurprijzen bedraagt bij benadering 175 EUR 
in het voordeel van de huurders.

71 van deze aanvragen zijn ingewilligd (83 %). 
33 gezinnen dienden hun aanvraag in omdat de 
gecumuleerde gezinsinkomsten waren gedaald. 
De 24 andere aanvragen werden ingediend door 
huurders die te laat of onvolledig hadden geant-
woord op de enquête, waardoor ze na indexatie 
de contractuele huur moesten betalen. Na re-
gularisatie van hun dossier werd het te betalen 
bedrag herzien in functie van de gebruikelijke 
regels. 14 dossiers zijn herzien omwille van 
bijvoorbeeld het verlies van de herhuis-
vestingstoelage. 12 aanvragen werden onge-
grond geacht en dus niet aanvaard. 

De gegevens over de gezinssamenstelling stel-
len het Fonds in staat af te wegen of de wo-
ning nog voldoet aan de gezinsgrootte. Som-
mige huurders maken van de enquête gebruik 
om een overplaatsing naar een andere woning 
aan te vragen, anderen doen dit in de loop van 
het jaar.
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In 2014 telde het register 93 mutatieaanvragen. 
Daarnaast vroegen 138 bijkomende gezinnen in 
2015 een mutatie aan naar aanleiding van de 
jaarlijkse enquête, wat het totaal op 231 aan-
vragen brengt. Deze dossiers zijn nog in behan-
deling.

Huurovereenkomsten

Soms kiest het Fonds ervoor om huurcontrac-
ten van bepaalde duur af te sluiten (meestal 
1 jaar), omdat men eraan twijfelt of bepaalde 
kandidaat-huurders wel in staat zullen zijn om 
hun contractuele verplichtingen na te komen. 
Dankzij een strikte omkadering slagen ze hier 
over het algemeen wel in, waardoor het Fonds 
hen voorstelt om het huurcontract te verlengen. 
In 2015 zijn 2 overeenkomsten verlengd: een 
voor onbepaalde duur en de andere nog eens 
voor een jaar.

Bovendien is de overeenkomst van 9 gezinnen 
opgezegd door het Fonds, waarvan 1 omwille 
van onderbevolking en overschrijding van het 
barema, 2 omdat ze een mutatie hebben gewei-
gerd, 2 omwille van het slechte onderhoud van 
de woning, 1 voor werken, 3 omdat de over-
eenkomst van bepaalde duur van een jaar was 
afgelopen en 2 overeenkomsten werden, zoals 
hierboven vermeld, verlengd. 
46 huurders hebben zelf hun huurovereenkomst 
met het Fonds beëindigd. 6 % hebben zelf een 
woning gekocht en aan 54 % werd een sociale 
woning toegewezen. We stellen een opmerke-
lijke stijging vast van het aantal gezinnen dat 
hun woning heeft verlaten omdat hen een so-
ciale woning werd toegewezen (54 % ten 
opzichte van 24 % in 2014) en een daling van 
het aantal gezinnen dat hun woning heeft ver-
laten omdat ze eigenaar zijn geworden van een 
woning (6 % ten opzichte van 14 % in 2014).

Sectorwerking - Front Office

In 2014 werd met de invoering van de "sector-
werking" de organisatie van de dienst huurhulp 
gewijzigd.  De werking per sector en de steeds 
toenemende aanwezigheid op het terrein is 
nodig voor een betere organisatie van het werk 
en om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan 
de verwachtingen en behoeften van de huurders 
door de informatie op verschillende niveaus van 
de instelling te delen.
In 2015 heeft deze sectorwerking heel wat po-

sitieve effecten gehad op het werk.
Er zijn in het kader van de huurhulpwonin-
gen meer projecten opgestart en meer pro-
blematieken aangepakt. Een team bestaande 
uit een sociaal assistent, een dossierbeheer-
der van de dienst immobiliën en van de dienst 
huurhulp buigt zich over eventuele problemen 
vanuit alle invalshoeken en probeert de oorza-
ken nauwkeurig te identificeren om te bepalen 
hoe dringend het probleem is. Een soms inge-
wikkelde oplossing zal afhankelijk zijn van de 
mate waarin de verschillende factoren op elkaar 
inwerken.

In 2015 is een project uitgewerkt waarvoor drie 
uitvalsbasissen zijn gecreëerd (in Sint-Jans-
Molenbeek, Schaarbeek en Sint-Gillis) waardoor 
de medewerkers van het Fonds meer aanwezig 
kunnen zijn op de sites en op die manier dichter 
bij de huurders staan. Het project zal worden 
afgerond in 2016.

Sinds januari 2015 moet een Front Office de 
kwaliteit van de diensten voor de huurders ver-
beteren door hun aanvragen beter traceerbaar 
te maken zodat ze correct kunnen worden op-
gevolgd. Sinds april is de dienst huurhulp bereik-
baar via een afzonderlijk telefoonnummer.

De Front Office is het gezamenlijke aanspreek-
punt voor zowel de kandidaat-huurders, 
huurders als derden die betrokken zijn bij de 
huurhulp. Deze dienst kan eenvoudige vragen 
behandelen waarvoor de tussenkomst van de 
gespecialiseerde dossierbeheerder niet nodig is.

In de loop van het jaar zijn 5.681 tickets gege-
nereerd. 3.782 tickets werden aangemaakt naar 
aanleiding van een telefoongesprek, 1.202 na 
een brief, 170 na een fax, 422 na een mail en 
105 na een bezoek op het terrein.

Van de 1.346 telefoongesprekken per maand 
is er slechts voor 32 % een ticket aangemaakt 
en is de rest onmiddellijk door de Front Office 
behandeld.

Huurkosten

In het kader van het beheer van de huurlasten 
werd de bestaande situatie in kaart gebracht en 
onder de loep genomen met als doel het op-
stellen van de afrekeningen te optimaliseren en 
beter te structureren en ook de impact op de 
reeds schaarse financiële middelen van de ge-
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zinnen te beperken.

De analyse heeft uitgewezen dat een huurders-
gezin over het algemeen maandelijks gemid-
deld ongeveer 30 EUR moet voorzien voor de 
huurkosten (exclusief verbruik voor verwarming 
en water).
In de kleine en middelgrote gebouwen bedragen 
de huurkosten 8,36 EUR per maand.

In de grote gebouwen tellen de gezinnen al 
gauw minstens 32 EUR per maand neer (en zelfs 
46 EUR per maand voor het gebouw Coenraets 
dat 72 woningen telt).
De gemiddelde maandelijkse bijdrage in de 
huurkosten voor het onderhoud varieert sterk 
naargelang het gebouw 10, 30 of 70 woningen 
telt.
Bovendien dekt deze bijdrage enkel het on-
derhoud van de installaties voor de produc-
tie en distributie van verwarming en water, de 
schoonmaak en andere onderhoudswerkzaam-
heden. De kosten voor het individuele verbruik 
van verwarming, water en elektriciteit moeten 
daar nog worden bijgeteld.

Deze analyse vormt de basis voor het opstellen 
van verschillende actieplannen om de prestaties 
aan te passen, verbeteringswerken uit te 
voeren, besparingsmaatregelen voor te stellen, 
en dit eerst en vooral in de gebouwen waar de 
kosten het hoogst liggen.

Vanaf 2016 zullen de huurkosten worden opge-
nomen in een algemene jaarlijkse afrekening. 

In het kader van het sectorale werk zal er in 
het bijzonder aandacht worden besteed aan de 
manier waarop huurders worden geïnformeerd 
over de verschillende kosten, de periodes van 
de jaarlijkse afrekening en de gehanteerde 
verdeelsleutel. 

1.2.3.2 Beheer van de betalingen

In 2015 bedroegen de huurkosten ten laste van 
de huurders 7.905.894 EUR:

Aard van de kosten Bedrag %

Huur/te betalen bedragen 6.709.741 EUR 85

Huurlasten, huurschade, 
gerechtelijke kosten 917.839 EUR 12

Niet toegekende verhuistoelage 278.314 EUR 3,5

Totaal 7.905.894 EUR 100

In de beheersovereenkomst die in 2011 met 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd af-
gesloten, wordt voorzien dat: "het Fonds ge-
machtigd is om provisies aan te leggen voor 
dubieuze schuldvorderingen a rato van (...) 
5,5 % van de huurbedragen van het jaar (lasten 
en verhuis-, huur- en installatietoelagen inbe-
grepen) voor de huurhulp".

Maar "teneinde de risico's van het in gebreke 
blijven van huurders maximaal te beperken (...), 
verbindt het Fonds zich ertoe om de toepassing 
van onderstaande maatregelen voort te zetten:

• het zal systematisch trachten een te-
rugbetalingsplan voor de verschuldigde be-
dragen te verkrijgen en, indien gerecht-
vaardigd, de financiële tussenkomst van het 
OCMW of van enige andere sociale instelling; 

• het Fonds zal zijn vordering binnen de kortst 
mogelijke termijn laten innen overeenkom-
stig de ter zake geldende wetgeving en de 
conventionele bepalingen, via de gerechte-
lijke procedure die, indien nodig, loonbeslag 
of de opzegging van de overeenkomst toelaat, 
gevolgd door een gerechtelijke uithuiszet-
ting."

In de praktijk ontvangt de huurder eerst een 
aanmaning. Vervolgens wordt hij in gebreke 
gesteld. Indien de schuld niet wordt aangezui-
verd of zelfs toeneemt, kan het Fonds vaak niet 
meer doen dan de zaak voorleggen aan de be-
voegde vrederechter. 

De huurder wordt altijd aangemoedigd om een 
terugbetalingsplan overeen te komen. Op 31 
december 2015 hadden 286 huurdersgezinnen 
een terugbetalingsplan. In 17 % van de gevallen 
wordt het terugbetalingsplan echter niet nage-
leefd (ten opzichte van bijna 25 % in 2014) zo-
dat het Fonds vaak toch gerechtelijke stappen 
moet ondernemen om de huurder aan te zetten 
zijn verplichtingen na te leven.

De achterstallen voor de huur en huurlasten 
(984.062 EUR) zijn voor het tweede opeenvol-
gende jaar gedaald met 50.971 EUR ten opzichte 
van 2014 (4,9 %). Die daling bedroeg 166.283 
EUR (13,8 %) in 2014 ten opzichte van 2013 
(1.201.316 EUR). 

Als we echter rekening houden met de bedragen 
die gedurende de voornoemde jaren als ver-
lies werden geregistreerd (93.908 EUR in 2015 
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en 161.277 EUR in 2014), bedraagt die daling 
118.340 EUR, wat neerkomt op 11 %.

De gecumuleerde achterstallen sinds 1976 ver-
tegenwoordigen 2,4 % van alle gecumuleerde 
vervallen bedragen (huur, lasten en verhuis-
toelage) voor dezelfde periode. Dit bedroeg 
2,5 % in 2014, 2,8 % in 2013 en 2,7 % in 2011 
en 2012.

Evolutie van de gecumuleerde achterstallige huur en de huurlasten sinds 1976, verliezen opgeschreven 
in het jaar, in verhouding tot de vervallen bedragen sinds 1976 (in duizende EUR)

Evolutie van de achterstallige huur en de huurlasten, verliezen ingeschreven in het jaar, in verhouding tot 
de vervallen bedragen in de loop van het jaar (in duizende EUR)

In 2015 zijn 44 nieuwe juridische procedures 
opgestart om de huurachterstallen te recupere-
ren (ten opzichte van 45 in 2014 en 28 in 2013).

In de loop van het dienstjaar zijn 16 gerechte-
lijke procedures opgestart om andere redenen 
dan achterstallen (soms in combinatie met 
achterstallige betalingen). Het gaat om gezin-
nen die de woning niet als een goede huisvader 

Gecumuleerde huur, lasten en verhuistoelage sinds 1976

Gecumuleerde huur en lasten sinds 1976, inclusief geboekte verliezen

Huur, lasten en verhuistoelage in de loop van het jaar
Achterstallige huurlasten, inclusief geboekte verliezen in de loop van het jaar
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hebben bewoond (11 gevallen), die de woning 
niet persoonlijk bewoonden (2 gevallen), die 
de woning in de oorspronkelijke staat moesten 
herstellen na het overlijden van de huurder (1 
geval) of op het einde van de huurovereen-
komst (1 geval). 1 gezin heeft zijn collectieve 
schuldenregeling niet gerespecteerd waardoor 
de rechtbank haar beslissing heeft ingetrokken 
en de huurder de achterstallige betalingen nu 
moet aanzuiveren.

Bovendien waren 17 procedures eind 2014 nog 
niet afgehandeld, wat het totaal op 77 brengt. 
Daarvan: 

• hebben 6 gezinnen hun situatie geregulari-
seerd voor het vonnis werd uitgesproken;

• hebben 52 procedures tot een vonnis geleid:

 - voor 38 daarvan is er een terugbeta-
lingsplan opgesteld na het vonnis;

 - hebben 2 huurders hun achterstallen kun-
nen aanzuiveren dankzij de tussenkomst 
van een OCMW;

 - hebben 5 huurders de woning vrijwillig 
verlaten;

 - bleek het in 5 gevallen onmogelijk tot een 
akkoord te komen en zijn de huurders in 
kwestie gedwongen hun woning te verla-
ten;

 - heeft 1 huurder de woning slecht beheerd 
waardoor ze niet meer aan de veiligheids- 
en gezondheidsnormen van de Huisves-
tingscode voldeed, heeft hij klacht inge-
diend bij de Gewestelijke Inspectiedienst 
en vervolgens geweigerd dat het Fonds 
werken uitvoerde om de woning terug in 
orde te brengen. De woning mocht niet 
meer worden verhuurd en het Fonds heeft 
aan de vrederechter een bevel tot uitzet-
ting van de huurder aangevraagd. Deze 
zaak is nog steeds in behandeling omdat 
nog niet duidelijk is wie verantwoordelijk is 
voor de onbewoonbaarheid van de woning;

 - 1 huurder die reeds verschillende voor-
gestelde woningen van het Fonds had ge-
weigerd en zijn woning zonder akte of recht 
bewoonde omdat zijn huurovereenkomst 
reeds was afgelopen, heeft uiteindelijk 
beslist een woning van het Fonds te huren 
die is aangepast aan de gezinsgrootte.

2 huurders zijn in beroep gegaan tegen de 
beslissing van de vrederechter. Bovendien wa-
ren 17 procedures eind 2015 nog in behande-

ling.

Net zoals voor onze ontleners, zijn er ook 
huurders die een procedure inzetten van col-
lectieve schuldenregeling in het kader van ar-
tikels 1675/2 en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek. Sinds deze wet van kracht is, hebben 
48 huurders een beroep gedaan op deze pro-
cedure. In 2015 waren dat er 6, tegenover 9 in 
2014 en 2 in 2013.
 
1.2.4 Samenwerkingsakkoorden 
met derden 

Ook in 2015 heeft het Fonds zijn samenwerking 
met verschillende vzw's verdergezet:

• 3 woningen worden verhuurd via de vzw 
LAMA/HESTIA die ze binnen een therapeu-
tisch kader ter beschikking stelt van drugge-
bruikers die aan het afkicken zijn;

• 2 woningen dienen voor de alternatieve 
huisvesting van mensen met psychologische 
problemen. Ze worden begeleid door de vzw 
RAPA-L'AUTRE LIEU;

• 2 woningen zijn toegekend aan gezinnen die 
begeleid worden door de vzw "ZORGWONEN". 
De bewoners lijden aan een ernstige ziekte;

• voor het gebouw in de Vanderlindenstraat 
121 werd met de gemeente Schaarbeek een 
erfpacht getekend voor 27 jaar. Het gebouw 
is een sociale ontmoetingsplaats geworden;

• 7 woningen in de Hopstraat te Brussel zijn 
verhuurd aan de vzw "Le 8ème Jour" in het 
kader van een project dat mentaal gehan-
dicapte personen (syndroom van Down) de 
kans moet geven op een autonoom bestaan 
en sociale integratie, en dit dankzij een eigen 
woning. Eén kleine woning wordt vrijgehou-
den voor de "testperiode" van nieuwe kandi-
daten. De bewoners beschikken ook over een 
gemeenschappelijke ruimte en een grote tuin.

Het Fonds stelt tijdelijk 3 gebouwen die niet 
kunnen worden verhuurd ter beschikking aan 
vzw's die actief zijn in de huisvestingssector:

• 2 gebouwen aan de vzw's Communa en de 
BFHV in Sint-Joost-ten-Node;

• 1 gebouw aan de vzw Huurdersbond van 
Sint-Gillis in Sint-Jans-Molenbeek.
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Eind 2015 heeft het Fonds in het kader van een 
gedelegeerde opdracht een deel van een appar-
tementsgebouw ("Mercure") aangekocht om er 
een opvangtehuis te creëren voor slachtoffers 
van huiselijk geweld. De vzw "Centre de Préven-
tion des Violences Conjugales et Familiales" zal 
dit project beheren.

In de loop van 2016 zal een overeenkomst 
worden opgesteld waarin de woningen en 
gemeenschappelijke ruimtes ter beschikking 
worden gesteld.
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1.3 WONINGPRODUCTIE EN
VASTGOEDVER-
RICHTINGEN

1.3.1 Vorderingsstaat van de
productie van woningen

Eind 2015 bestond de woningproductie van 
het Fonds uit 1.614 woningen in verschillende 
ontwikkelingsstadia, waarvan 542 huurwonin-
gen en 1.072 koopwoningen. Voor deze verrich-
ting is een totale investering van 328.687.798 
EUR exclusief btw voorzien om 137.312 m² bru-
to bewoonbare oppervlakte te bouwen.

Deze investering is over verschillende pro-
gramma's verdeeld: 17.964.053 EUR voor de 
huurhulpsector (programma's die dateren van 
voor het Huisvestingsplan), 89.778.227 EUR 
voor het Huisvestingsplan, 69.991.443 EUR 
voor de bouw/renovatie-verkoopverrichtingen 
en 150.954.769 EUR voor de Alliantie Wonen.

Deze sectoren staan samen in voor de to-
tale woningproductie, zowel de huurhulp, het 
Huisvestingsplan, de bouw/renovatie-verkoop-
verrichtingen als de Alliantie Wonen.

De vorderingsstaat van de productie van wonin-
gen ziet er als volgt uit:

• de aankoop van 2 projecten bestaande uit 69 
woningen wordt afgerond;

• eind 2015 zijn er 6 sites aangekocht bestaan-
de uit 674 woningen;

• 5 sites bestaande uit 72 woningen bevinden 
zich in de projectfase;

• 11 projecten bestaande uit 573 woningen 
wachten op een bouw-/milieuvergunning;

• de dossiers van 3 projecten bestaande uit 105 

woningen bevinden zich in de uitvoeringsfase, 
waarvan een project (Sint-Job) werd uit-
gesteld omdat de verkoper failliet is gegaan 
omwille van de bodemverontreiniging.

• 5 projecten bestaande uit 121 woningen 
bevinden zich in de werffase.

4 opdrachten van conceptie-uitvoering (269 
woningen) en een opdracht voor werken (16 
woningen) zijn toegewezen.
In 2015 zijn er bovendien 4 woningen gecreëerd 
door het bestaande patrimonium van het Fonds 
te verdichten.

Berekeningswijze van de investeringen

Tot eind 2014 werden alle investeringen weerge-
geven inclusief btw, zowel voor de koop-, huur- 
als de gemengde verrichtingen. 
Vanaf 2015 worden de geschatte investeringen 
en de kosten per m² aangegeven inclusief en 
exclusief btw.

Wanneer de geschatte investeringen niet volle-
dig uitgevoerd zijn, worden deze investeringen 
voor de gemengde verrichtingen verdeeld over 
de huur- en de koopsector op basis van de ver-
houding van het aantal woningen per sector.
De bedragen exclusief btw (aankoopsector) 
worden berekend op basis van de oorspronke-
lijke bedragen inclusief btw verminderd met een 
gemiddelde gewogen intrestvoet van 7,5 %. Dit 
percentage is gebaseerd op een intrestvoet van 
6 % voor de werken en 21 % voor de erelonen 
die worden geschat op 10% van de kosten voor 
de werken.
De bedragen inclusief btw worden berekend als 
volgt:
• voor de huurwoningen (HH of HVP) worden 

de bedragen voor de werken en de erelonen 
exclusief btw verhoogd met 7,5 %;

Woningen in productie - Uitgevoerde investeringen op 31 december 2015, oppervlakte en kost van de woningen 
(EUR)

Afgewerkte sites
Investering (EUR) Bruto 

bewoonbare 
oppervlakte

Gemiddelde kost per bruto 
bewoonbare m²Aankoop Werken en 

honoraria Totaal

Elsene, Herder-Keienveld 1.002.687 7.064.910 8.067.597 2.987 2.700,90

Sint-Jans-Molenbeek, Requette – Lemaire 413.854 7.731.145 8.144.999 5.124 1.589,58

Sint-Jans-Molenbeek, Requette – Candries 460.946 7.050.437 7.511.383 4.109 1.828,03

Sint-Gillis, Coenraets 5.804.250 11.437.434 17.241.684 6.815 2.529,96

Sint-Jans-Molenbeek, Ninove-Mariemont 38.900 1.599.332 1.638.232 775 2.113,85

Schaarbeek, Koninklijke Sinte-Maria (1) 88.056,36 (2) 72.344,23 160.400,59 50,4 3.182,55

Schaarbeek, Camille Simoens (1) 48.722,34 (2) 142.515,38 191.237,72 87,5 2.185,60

Schaarbeek, Rogier (1) 89.177,59 (2) 291.477,22 380.654,81 191,2 1.990,87

Totaal 8 sites 7.946.593 35.389.595 43.336.188 20.139 m² 2.152 EUR/m²

(1) Verdichting van een gebouw uit het klassieke huurhulppatrimonium
(2) Terreinwaarde van de betrokken woningen die voortvloeit uit de opsplitsing van de gebouwen
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• voor de koopwoningen (BRV of HH+) worden 
de bedragen exclusief btw verhoogd met 6 %.

Het Fonds betaalt de btw voor de huurwonin-
gen. De investeringen voor de koopverrichtin-
gen worden exclusief btw weergegeven omdat 
die uiteindelijk wordt betaald door de koper aan 

6 %.

Voortaan zal de begroting voor de nieuwe pro-
jecten worden berekend op basis van een be-
drag exclusief btw.

Het resterende saldo dat beschikbaar is omdat 

Lopende sites

Investeringen in EUR

Bruto be-
woonbare 

oppervlakte

Gemid-
delde kost 
per bruto 
bewoon-
bare m² 
(inclusief 

btw)

Gemid-
delde kost 
per bruto 
bewoon-
bare m² 
(exclusief 

btw)

Aankoop

Werken en 
honoraria 
(inclusief 

btw)

Werken en 
honoraria 
(exclusief 

btw)

Totaal (in-
clusief btw)

Totaal (ex-
clusief btw)

Vorst, Van Volxem 589.815 1.425.019 1.344.358 2.014.834 1.934.173 1.150 1.752 1.682

Brussel, Slachthuis 1.487.120 2.579.352 2.399.397 4.066.472 3.886.517 1.691 2.405 2.298

Sint-Agatha-Berchem, 
Kweepereboom 51.141 1.748.859 1.626.846 1.800.000 1.677.987 800 2.250 2.097

Neder-Over-Heembeek, 
Beukenootjes 2.800.865 18.356.335 17.161.986 21.157.200 19.962.851 8.800 2.404 2.269

Elsene, Waver 0 3.600.000 3.348.837 3.600.000 3.348.837 1.280 2.813 2.616

Elsene, Wiertz 0 2.800.000 2.604.651 2.800.000 2.604.651 1.200 2.333 2.171

Laken, Steyls 1.714.723 2.758.400 2.565.954 4.473.123 4.280.677 1.399 3.199 3.061

Sint-Jans-Molenbeek, 
Vandenboogaerde - 
Opzichter

3.539.138 11.727.853 10.986.280 15.266.991 14.525.418 5.873 2.600 2.473

Haren, Moestuin 2.184.966 11.480.101 10.758.171 13.665.067 12.943.137 6.237 2.191 2.075

Schaarbeek, Koninginne - 
Destouvelles 3.451.413 10.855.430 10.138.220 14.306.843 13.589.633 5.783 2.474 2.350

Sint-Agatha-Berchem, 
Dormont 3.185.149 10.881.397 10.744.644 14.066.546 13.929.793 5.822 2.416 2.393

Sint-Lambrechts-Woluwe, 
Roodebeek 1.912.233 1.868.900 1.738.512 3.781.133 3.650.745 980 3.858 3.725

Ukkel, Sint-Job 971.877 2.628.123 2.444.766 3.600.000 3.416.643 1.247 2.887 2.740

Anderlecht, Delcourt - 
Aumale 232.259 1.867.741 1.762.019 2.100.000 1.994.278 878 2.392 2.271

Watermaal-Bosvoorde, 
Ottervanger 0 (2) 2.465.116 2.325.581 2.465.116 2.325.581 1.215 2.029 1.914

Elsene, Sans Souci 5.150 (2) 4.950.041 4.669.850 4.955.191 4.675.000 2.210 2.242 2.115

Anderlecht, Malherbe - 
Birmingham - Ensor 4.246.889 15.304.552 14.320.930 19.551.441 18.567.819 7.720 2.533 2.405

Anderlecht, Groeninckx - 
De May 1.492.721 8.136.473 7.611.749 9.629.194 9.104.470 4.413 2.182 2.063

Sint-Jans-Molenbeek, 
Vandenpeereboom 0 6.160.103 5.811.418 6.160.103 5.811.418 2.931 2.102 1.983

Vorst, Delta 2.453.123 9.250.846 8.648.258 11.703.969 11.101.381 5.423 2.158 2.047

Sint-Gillis, Denemarken 639.299 1.981.701 1.843.443 2.621.000 2.482.742 1.121 2.338 2.215

Sint-Lambrechts-Woluwe, 
Plejaden 5.202.646 6.698.618 6.258.003 11.901.264 11.460.649 4.306 2.764 2.662

Jette, Wilgstraat 656.593 2.703.407 2.550.384 3.360.000 3.206.977 1.280 2.625 2.505

Brussel, Antwerpen 411.283 3.678.759 3.470.528 4.090.042 3.881.811 1.358 3.012 2.858

Anderlecht, Erasmus 3.381.973 11.808.082 11.139.700 15.190.055 14.521.673 5.720 2.656 2.539

Verrichting Mercure 2.730.193 600.000 558.140 3.330.193 3.288.333 1.240 2.686 2.652

Anderlecht, Klaver 1 12.236.461 37.502.800 35.380.000 49.739.261 47.616.461 18.662 2.665 2.552

Anderlecht, Klaver 2 9.866.235 33.096.380 31.223.000 42.962.615 41.089.235 16.402 2.619,35 2.505,14

Anderlecht, Klaver 3 8.077.352 28.406.940 26.799.000 36.484.292 34.876.352 14.105 2.587 2.473

Sint-Jans-Molenbeek, 
Vandenpeereboom 2 461.438 8.228.780 7.763.000 8.690.218 8.224.438 3.800 2.287 2.164

Watermaal-Bosvoorde, 
Kwartel 0 5.088.000 4.800.000 5.088.000 4.800.000 2.210 2.302 2.172

Brussel, Bloemenkrans 45.899 38.280 35.609 84.179 81.508 56 1.503 1.456

Totaal 32 sites 74.028.638 270.676.388 254.833.234 344.705.026 328.861.872 137.312 m² 2.510 € m² 2.395 €/m²

Woningen in productie - investeringen op 31 december 2015 - oppervlakte en kost van de woningen (EUR)
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Afgewerkte sites
Aard van de 
verrichting 

(1)

Aard van de sector (+ aantal woningen) (2)

VorderingsstaatHuursector Verkoop
Totaal aantal woningen

HH HVP BRV

Elsene, Herder - Keienveld C 21 14 35 Toewijzing/Verkoop

Sint-Jans-Molenbeek, Requette - Lemaire (3) C 54 54 Verkoop 

Sint-Jans-Molenbeek, Requette-Candries C 46 46 Toewijzing

Sint-Gillis, Coenraets R 72 72 Verkoop

Sint-Jans-Molenbeek, Ninove-Mariemont C 9 9 Toewijzing

Schaarbeek, Koninklijke Sinte-Maria (4) R 1 1 Toegewezen

Schaarbeek, Camille Simoens (4) R 1 1 Toegewezen

Schaarbeek, Rogier (4) R 2 2 Toegewezen

Totaal 8 sites 97 0 123 220

Woningen in productie - Vorderingsstaat en aantal afgewerkte woningen

(1) C = Constructie (nieuwbouw) - R = Renovatie
(2) HH = "klassieke" huurhulp - HVP = Huisvestingsplan - BRV = bouw/renovatie-verkoopverrichtingen
(3) = Pilootproject alternatief voor de huurhulp (HH+)
(4) = Verdichting van een gebouw uit het "klassieke" huurhulppatrimonium

Woningen in productie - Vorderingsstaat en aantal woningen

Lopende sites
Aard van 
de verricht-
ing (1)

Aard van de sector (+ aantal woningen) (2)

VorderingsstaatHuursector Verkoop Totaal aantal 
woningenHH HVP SL BRV AW

Vorst, Van Volxem R 12 12 Werf

Brussel, Slachthuis R 12 10 22 Werf

Sint-Agatha-Berchem, Kweepereboom C 10 10 Project

Neder-Over-Heembeek, Beukenootjes C 55 10 36 101 Project

Elsene, Waver R en C 16 16 Project

Elsene, Wiertz R en C 4 11 15 Project

Laken, Steyls R 22 22 Project

Sint-Jans-Molenbeek, Vandenboogaerde - Opzichter R en C 31 31 62 Project

Haren, Moestuin C 36 40 76 Project

Schaarbeek, Koninginne - Destouvelles C 53 21 74 Project

Sint-Agatha-Berchem, Dormont C 35 42 77 Project

Sint-Lambrechts-Woluwe, Roodebeek R 13 13 Project

Ukkel, Sint-Job C 13 13 Project

Anderlecht, Delcourt - Aumale C 9 9 Project

Watermaal-Bosvoorde, Ottervanger C 12 12 Project

Elsene, Sans Souci C 24 24 Werf

Anderlecht, Malherbe - Birmingham - Ensor C 55 40 95 Project

Anderlecht, Groeninckx - De May C 28 19 47 Project

Sint-Jans-Molenbeek, Vandenpeereboom C 32 32 Project

Vorst, Delta C 40 22 62 Werf

Sint-Gillis, Denemarken R en C 12 12 Project

Sint-Lambrechts-Woluwe, Plejaden R 34 15 49 Project

Jette, Wilgstraat C 15 15 Project

Brussel, Antwerpen C 14 14 Project

Anderlecht, Erasmus C 64 64 Project

Verrichting Mercure R 17 17 Project

Anderlecht, Klaver 1 C 220 220 Project

Anderlecht, Klaver 2 C 193 193 Project

Anderlecht, Klaver 3 C 166 166 Project

Sint-Jans-Molenbeek, Vandenpeereboom 2 C 43 43 Project

Watermaal-Bosvoorde, Kwartel C 26 26 Project

Brussel, Bloemenkrans R 1 1 Werf

Totaal 32 sites 72 439 31 360 712 1.614

542 1.072

(1) C = Constructie (nieuwbouw) - R = Renovatie
(2) HH = "klassieke" huurhulp - HVP = Huisvestingsplan - SL = stedenbouwkundige lasten - BRV = bouw/renovatie-verkoopverrichtingen -
     AW = Alliantie Wonen
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de prijs van de koopwoningen wordt berekend 
exclusief btw en omwille van de evoluties van 
de verschillende programma's naar aanleiding 
van de stedenbouwkundige vergunningen zal 
worden aangewend voor bijkomende woningen 
in de verschillende programma's.

1.3.2 De vastgoedver-
richtingen 

1.3.2.1 De gedelegeerde opdrachten.

In de term "gedelegeerde opdrachten" zitten 
de bijzondere verrichtingen vervat die door het 
Gewest worden bepaald en die het Gewest sinds 
1993 toewijst aan het Fonds. Deze opdrachten 
kaderen heel vaak binnen de perimeters van 
bestaande of op stapel staande wijkcontracten 
of binnen de stadszones waarin gelijkaardige 
renovatieprojecten uitgevoerd moeten worden.
In de meeste gevallen gaat het om gegroepeerde 
verrichtingen bestaande uit zware renovatie- of 
(herop)bouwprojecten. Vaak worden deze pro-
jecten geselecteerd omwille van hun positieve 
effect op de stadswijk waarin ze zijn gesitueerd. 
Ze komen ook tegemoet aan een grote sociale 
nood.

Enkel de gedelegeerde opdrachten die nog niet 
zijn afgerond8 worden opgenomen in dit jaar-
verslag.

2003
Elsene - Herdersstraat - Keienveldstraat.

Nieuwbouw.

Programma: 35 woningen waarvan 14 bestemd 
voor de verkoop, 21 bestemd voor verhuur en 
42 parkeerplaatsen.
Totale vastleggingen: 8.039.130 EUR waarvan 
4.263.880 EUR voor stedenbouwkundige lasten.
Verwezenlijking: 8.067.597 EUR, wat neerkomt 
op een gemiddelde van 230.503 EUR / woning, 
parking inbegrepen.

 HH BRV

e x c l u s i e f 
btw (EUR)

i n c l u s i e f 
btw (EUR)

e x c l u s i e f 
btw (EUR)

i n c l u s i e f 
btw (EUR)

Aankoop 621.666 621.666 381.021 381.021 

Werken en 
honoraria

4.185.613 4.499.534 2.565.376 2.719.298 

TOTAAL 4.807.279 5.121.200 2.946.397 3.100.319 

Op 31 december 2015 waren 20 van de 21 
huurhulpwoningen bewoond. De laatste woning 

wordt vrijgehouden voor huurdersvergaderin-
gen, maar zal begin 2016 worden verhuurd.
Er zijn 11 aktes en 2 compromissen onderte-
kend.

Zoals werd verduidelijkt in het jaarverslag van 
2010, in de sectie III, C., sub 4, werd een op-
brengst van 4.263.880 EUR uit stedenbouwkun-
dige lasten die aanvankelijk bestemd was voor 
de verrichtingen "Waver" en "Wiertz" te Elsene 
aangewend voor de huurwoningen van de ver-
richting Herder/Keienveld.
Van het investeringsbedrag dat op die ma-
nier wordt gerecupereerd, wordt 3.470.000 EUR 
aangewend voor de site op de Waverse Steen-
weg en het saldo, namelijk 793.880 EUR, voor 
die in de Wiertzstraat.

2004
Schaarbeek - Broederschapstraat

Herbestemming van een schoolgebouw.

Oorspronkelijk programma: 25 woningen (BRV) 
bestemd voor verkoop.
Programma 2012: de 25 woningen worden be-
stemd voor het Huisvestingsplan (huurwonin-
gen).
Verwezenlijking: 5.205.000 EUR, wat neerkomt 
op een gemiddelde van 208.200 EUR / woning.
Afgeronde verrichting: we verwijzen naar het 
jaarverslag van 2014 voor de details.

2005
Sint-Jans-Molenbeek - Birminghamstraat
 
Herbestemming van een industriegebouw.

Programma: 36 woningen bestemd voor de 
huurhulp.
Totale vastleggingen: 6.228.120 EUR waarvan 
591.000 EUR voor stedenbouwkundige lasten.
Verwezenlijking: 6.213.016 EUR, wat neerkomt 
op een gemiddelde van 172.584 EUR / woning
Afgeronde verrichting: we verwijzen naar het 
jaarverslag van 2014 voor de details.

Sint-Gillis - Coenraetsstraat

Herbestemming van een opslagplaats.

Programma: 72 woningen bestemd voor ver-
huur.
Verwezenlijking: 17.241.684 EUR, wat neer-
komt op een gemiddelde van 239.468 EUR / 
woning
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HH

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 5.804.250 5.804.250 

Werken en honoraria 10.639.473 11.437.434 

TOTAAL 16.443.723 17.241.684

 
Op 31 december 2015 zijn 70 woningen 
toegewezen. Er moet nog een woning worden 
toegewezen. De laatste woning wordt vrijge-
houden voor huurdersvergaderingen totdat een 
gemeenschappelijk lokaal afgewerkt is. 

2011
Elsene - Sans Soucistraat

Nieuwbouw.

Programma: 24 woningen bestemd voor 
verkoop.
Totale vastleggingen: 4.675.000 EUR, wat neer-
komt op een gemiddelde van 194.792 EUR / 
woning (exclusief de grond). 

Voor dit pilootproject wordt samengewerkt met 
de gemeente Elsene die deze gemeenschappe-
lijke opdracht leidt.

Het oorspronkelijke programma voorzag de con-
structie van 28 woningen, 60 parkeerplaatsen 
en een wijkvoorziening. 
De gemeente heeft het Fonds gevraagd om 24 
woningen op te trekken op de site.

Er is een partnerovereenkomst opgesteld waarin 
de gemeente de grond in erfpacht afstaat aan 
het Fonds. Daartegenover staat de betaling van 
een jaarlijkse niet-geïndexeerde canon van 1 
EUR tot het 31ste jaar en vanaf het 31ste jaar 
14.380 EUR. 

BRV

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 5.150 5.150 

Werken en honoraria 4.669.850 4.950.041 

TOTAAL 4.675.000 4.955.191

 
De werken zijn op het einde van het jaar af-
gerond. De voorlopige oplevering is voorzien in 
de loop van 2016.

Elsene - Waverse Steenweg

Renovatie/Nieuwbouw.

Programma: 16 woningen bestemd voor ver-

huur. 
Totale vastleggingen: 3.600.000 EUR.

HH

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 0 0 

Werken en honoraria 3.348.837 3.600.000 

TOTAAL 3.348.837 3.600.000

De erfpachtovereenkomst met de gemeente 
Elsene is in 2011 ondertekend. De overeen-
komst legt een jaarlijkse geïndexeerde canon op 
die bij aanvang 5.000 EUR bedraagt.
Op vraag van de gemeente zijn de meeste 
vervallen gebouwen gesloopt, waardoor eind 
2012 zowel het kader van de bestelde dien-
stenopdracht als de schetsen konden worden 
aangepast aan de werkelijke situatie. Die zijn 
in de loop van het jaar gewijzigd en eind 2013 
voorgesteld aan het BROH en de gemeentelijke 
diensten.

Eind 2014 is de vergunningsaanvraag 
goedgekeurd. De werken zijn eind 2015 besteld.

Elsene - Wiertzstraat

Renovatie/Nieuwbouw.

Programma: 15 woningen bestemd voor ver-
huur.
Totale vastleggingen: 2.800.000 EUR waarvan 
1.763.375 EUR voor stedenbouwkundige lasten.

HH

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 0 0 

Werken en honoraria 2.604.651 2.800.000 

TOTAAL 2.604.651 2.800.000 

De context van deze verrichtingen werd 
uiteengezet in het jaarverslag 2010 (sectie III, 
C. Stedenbouwkundige lasten), meer bepaald 
de redenen voor de herverdeling van financie-
ringsmiddelen tussen deze verrichting en de 
verrichting "Herder-Keienveld".

De erfpachtovereenkomst met de gemeente 
Elsene is in 2011 ondertekend. Die overeen-
komst heeft een duur van 99 jaar en voorziet de 
betaling van een jaarlijkse canon van 1 EUR die 
in een keer moet worden betaald. De overeen-
komst voor de uitvoering van twee opdrachten 
van diensten en werken, waarvoor het Fonds 
zal samenwerken met de gemeente, werd begin 
2014 ondertekend.
De eerste gezamenlijke opdracht betreft de 
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diensten die volledig worden gefinancierd door 
het Fonds; de tweede betreft de uitvoering van 
werken, waarbij iedere partij zijn deel zal be-
kostigen.

De opdracht van diensten en werken is begin 
2014 gegund. Begin 2015 is de stedenbouwkun-
dige vergunning aangevraagd en op het einde 
van het jaar is de overlegcommissie hiervoor 
samengekomen. Hoewel het project werd ont-
worpen in samenwerking met de gemeente, 
moet het, op vraag van de commissie, worden 
herzien en moeten de gebouwen aan de straat-
kant worden behouden door ze te verhogen.

Verrichting Mercure

Renovatie.

Programma: 17 woningen bestemd voor ver-
huur (aanvankelijk 21 woningen). 
 HH

exclusief btw 
(EUR)

inclusief btw 
(EUR)

Aankoop 2.730.193 2.730.193 

Werken en hon-
oraria

558.140 600.000 

TOTAAL 3.289.016 3.330.877

 
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest heeft eind 2015 aan het Fonds gevraagd 
een gebouw aan te kopen om een opvangte-
huis te creëren voor slachtoffers van huiselijk 
geweld. De verrichting zal voor het eerst in de 
geschiedenis van de huurhulp volledig door de 
Regering worden gesubsidieerd.

Het gebouw zal worden gerenoveerd in samen-
werking met de vzw die het opvangtehuis zal 
beheren. 

De minister, mevrouw Fremault, is ermee ak-
koord gegaan dat het budget dat nodig is voor 
de renovatie deel zal uitmaken van een af-
zonderlijke subsidie in 2016. 
Het gebouw werd eind 2015 aangekocht.

1.3.2.2 Gelijkgestelde verrichtingen

De hierna vermelde verrichtingen hebben ge-
lijkaardige kenmerken en streven doelstellingen 
na die vergelijkbaar zijn met deze van de 
gedelegeerde opdrachten op onroerend, steden-
bouwkundig en sociaal vlak. 
De gelijkgestelde verrichtingen die verwezen-
lijkt worden, waren op 31 december 2015 als 

volgt gevorderd:

Vorst - Van Volxemlaan

Renovatie.

Programma: 12 "cascowoningen" bestemd voor 
verkoop.
Totale vastleggingen: 2.035.000 EUR 
Aangepaste investering: 1.934.173 EUR 

 BRV

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 589.815 589.815 

Werken en honoraria 1.344.358 1.425.019 

TOTAAL 1.934.173 2.014.835

 
Voor deze verrichting verwijzen wij naar het 
verslag van 2010.
Aangezien de firma failliet is gegaan op het mo-
ment dat de (belangrijke) opmerkingen van de 
voorlopige oplevering werden opgeheven, moest 
er een nieuwe opdracht van werken worden ge-
gund.
Er is een probleem aan het licht gekomen in 
verband met de stedenbouwkundige vergunning 
waardoor de gemeente een nieuwe vergunning 
heeft moeten leveren in overeenstemming met 
wat eerder was goedgekeurd. De woningen 
zullen begin 2016 eindelijk kunnen worden 
verkocht.
De woningen zullen worden verkocht in een 
staat van gesloten ruwbouw.

Sint-Jans-Molenbeek - Carl Requettelaan/
Joseph Lemairelaan.

Nieuwbouw.

Programma: 54 woningen oorspronkelijk be-
stemd voor verhuur.
Totale vastleggingen: 9.053.100 EUR.
Verwezenlijking: 8.144.999 EUR, wat neerkomt 
op een gemiddelde van 150.833 EUR / woning.

 HH+

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 413.854 413.854 

Werken en honoraria 7.731.145 8.195.013 

TOTAAL 8.144.999 8.608.867 

Sint-Jans-Molenbeek heeft het terrein eind 
2005 verkocht aan het Fonds, op hetzelfde mo-
ment als het terrein dat op de hoek van de Carl 
Requette- en Edmond Candrieslaan.
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In de loop van 2013 is er beslist om in het ka-
der van het pilootproject "HH+" de woningen op 
die site toe te wijzen aan kandidaat-huurders 
onder de vorm van een opstalrecht wat de grond 
betreft en een verkoop wat het gebouw betreft. 

Eind 2015 zijn 46 woningen verkocht.

Sint-Jans-Molenbeek - Carl Requettelaan/
Edmond Candrieslaan.

Nieuwbouw.

Programma: 46 woningen bestemd voor 
verkoop.
Totale vastleggingen: 7.711.900 EUR.
Verwezenlijking: 7.511.383 EUR, wat neerkomt 
op een gemiddelde van 163.291 EUR / woning

 BRV

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 460.946 460.946 

Werken en honoraria 7.050.437 7.473.463 

TOTAAL 7.511.383 7.934.409

Sint-Jans-Molenbeek heeft het terrein eind 
2005 verkocht aan het Fonds, op hetzelfde mo-
ment als het terrein dat op de hoek van de Carl 
Requette- en Joseph Lemairelaan.
Op 31 december 2015 zijn 41 aktes onderte-
kend.

Sint-Jans-Molenbeek - hoek van Mariemontkaai 
en de Ninoofsesteenweg

Nieuwbouw.

Programma: 9 woningen bestemd voor verkoop.
Verwezenlijking: 1.638.232 EUR, wat neerkomt 
op een gemiddelde van 182.026 EUR / woning

 BRV

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 38.900 38.900 

Werken en honoraria 1.599.332 1.695.292 

TOTAAL 1.638.232 1.734.192

 
Het Fonds kocht dit terrein in 2006 van de 
gemeente in het kader van het Wijkcontract 
"Heyvaert-Fonderie". De stedenbouwkundige 
vergunning werd begin 2008 toegekend. Eind 
2009 zijn de werken van start gegaan na ver-
schillende vertragingen en technische proble-
men.
De risico's van de werf, waaronder het faillisse-

ment van de bouwfirma, zijn beschreven in het 
jaarverslag 2013.
Begin 2016 zal het terrein worden verkocht aan 
de "Community Land Trust" (CLTB) en zullen de 
verkoopaktes van de woningen worden onderte-
kend. De toekomstige eigenaars zijn in septem-
ber 2015 in de woningen getrokken.

Brussel - Slachthuisstraat

Herbestemming van een industriegebouw.

Programma: 22 woningen bestemd voor ver-
huur.
Totale vastleggingen: 4.066.472 EUR waarvan 
1.728.000 EUR voor stedenbouwkundige lasten.

 HH

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 1.487.120 1.487.120 

Werken en honoraria 2.399.397 2.579.352 

TOTAAL 3.886.517 4.066.472 

Het gebouw, een oude drukkerij, werd in 2006 
gekocht. De verbouwing ervan tot woningen is 
gebeurd aan de hand van een opdracht concep-
tie-uitvoering die begin 2009 werd gelanceerd.
De risico's van de werf, waaronder het faillisse-
ment van de bouwfirma, zijn beschreven in het 
jaarverslag 2013.
De werken waren eind 2015 nog steeds niet 
afgerond omwille van andere faillissementen 
en van het onvermogen van bepaalde onder-
aannemers. De werf zal worden afgerond in 
2016.

Sint-Agatha-Berchem - Europadorpstraat/
Kweepereboomlaan

Nieuwbouw.

Programma: 10 woningen bestemd voor ver-
huur.
Vastlegging 2007: 1.800.000 EUR. 

HH

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 51.141 51.141 

Werken en honoraria 1.626.846 1.748.859 

TOTAAL 1.677.987 1.800.000 

De site van het "Europadorp" werd gekocht in 
2000 en telt momenteel 20 woningen verdeeld 
over vijf blokken. Het complex moet grondig 
worden gerenoveerd. In de aankoopakte is be-
paald dat de huurders, in de mate van het mo-

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / 63

01 Inventaris van de activiteiten / 1.3 Woningproductie en vastgoedverrichtingen



gelijke, op het terrein moeten kunnen blijven 
wonen.
Het aanpalende terrein (Kweepereboomlaan) 
dat in 2013 door het Fonds werd gekocht, maakt 
het mogelijk om een tiental woningen te bou-
wen waarin de huurdersgezinnen tijdelijk kun-
nen worden ondergebracht.

Het eerste stedenbouwkundig attest voor de 
aanleg van de volledige site werd geweigerd. 
Het Fonds heeft een nieuwe aanvraag ingediend 
die eind 2011 werd aanvaard mits restrictieve 
voorwaarden die geen verdichting toelaten van 
de bestaande gebouwen door een lichte verho-
ging van het dak. 
De 5 gebouwen van het "Europadorp" zullen in 
hun oorspronkelijke staat worden hersteld.
Eind 2015 is er overleg aangevraagd met
Brussel Stedelijke Ontwikkeling en de bouw-
meester om samen te beslissen hoe het gebouw 
er zal uitzien.

Sint-Gillis - Denemarkenstraat

Herbestemming van een industriegebouw.

Programma: 12 (oorspronkelijk 16) woningen 
bestemd voor verhuur.
Vastlegging 2008: 2.621.000 EUR.

 HH

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 639.299 639.299 

Werken en honoraria 1.843.443 1.981.701 

TOTAAL 2.482.742 2.621.000

Het industriegebouw wordt gebruikt als op-
slagplaats en grenst aan de site in de Coen-
raetsstraat, die het voorwerp is van een gedele-
geerde opdracht zoals eerder beschreven. De 
aankoop heeft plaatsgevonden in juli 2009.
Het was de bedoeling om de verrichting Coen-
raets op stedenbouwkundig vlak te verbeteren 
door het terrein toegankelijk te maken vanaf de 
twee straten (Denemarken- en Coenraetsstraat) 
en door een gevel te creëren op een van de cen-
trale binnenkoeren in plaats van een mandelige 
muur.
In september 2009 vroeg het Fonds de steden-
bouwkundige vergunning aan, maar in novem-
ber 2010 werd die door de gemeente gewei-
gerd. Het Fonds heeft hiertegen begin 2011 
beroep aangetekend bij de Regering. Eind no-
vember 2012 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering het beroep ontvankelijk verklaard. Be-
gin 2013 werd de vergunning afgeleverd maar 

het project moest grondig worden gewijzigd en 
bestond nog slechts uit 12 woningen.

Rekening houdend met de voorwaarden van de 
stedenbouwkundige vergunning is er in 2014 
een openbare aanbesteding gepubliceerd. Uit 
de offertes die begin 2015 zijn geanalyseerd is 
een kostprijs gebleken van bijna 4.000 EUR/m² 
bruto bewoonbare oppervlakte. De opdracht is 
dus niet gegund. Er is overleg aangevraagd met 
Brussel Stedenbouwkundige Ontwikkeling om 
een aanvaardbaar vergelijk te vinden voor het 
project op stedenbouwkundig en financieel vlak.

Watermaal-Bosvoorde – Ottervangerstraat

Nieuwbouw.

Programma: 12 woningen bestemd voor 
verkoop.
Totale vastleggingen: 2.500.000 EUR.
Gecorrigeerde investering (exclusief btw): 
2.325.581 EUR.

 BRV

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 0 0 

Werken en honoraria 2.325.581 2.465.116 

TOTAAL 2.325.581 2.465.116 

In 2013 ondertekenden het Fonds en de ge-
meente Watermaal-Bosvoorde, die eigenaar is 
van de grond, een erfpachtovereenkomst voor 
70 jaar. De nodige vergunningen moeten nog 
worden toegekend.
De jaarlijkse canon wordt berekend op basis van 
het aantal m² bebouwbare oppervlakte zoals 
toegestaan in de stedenbouwkundige vergun-
ning.

Het gebouw, dat zal worden opgetrokken naast 
het "Reigersbospark", is een pilootproject, zowel 
voor de "duurzaamheid", als voor het opgedeel-
de eigendomsrecht als alternatief voor de volle 
eigendom.
Begin 2014 is de opdracht voor het ontwerp en 
de uitvoering van werken gepubliceerd. Er is 
nog maar een offerte ingediend. Er is een on-
derhandelingsprocedure opgestart met de in-
schrijver in samenspraak met de gemeentelijke 
diensten. De stedenbouwkundige vergunning 
werd midden 2015 aangevraagd. Begin 2016 
vindt de overlegcommissie plaats.

Brussel – Antwerpsesteenweg
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Nieuwbouw.
Programma: 14 koopwoningen (BRV) (oorspron-
kelijk 15) via een verrichting in samenwerking 
met de "Community Land Trust" en Leefmilieu 
Brussel.
Totale vastleggingen: 3.881.811 EUR.

 BRV

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 385.971 385.971 

Werken en honoraria 3.495.840 3.703.718 

TOTAAL 3.881.811 4.089.689 

De Regie der Gebouwen van de stad Brussel 
heeft het terrein eind 2014 verkocht in het kader 
van het wijkcontract "Masui". Het project heeft 
vertraging opgelopen omwille van de onwettige 
bezetting van het terrein. De stedelijke diensten 
hebben een procedure opgestart om het terrein 
vrij te maken. Eind 2015 is een meetstaat van 
het terrein aangevraagd.

In de loop van het jaar is het Fonds benaderd 
door Leefmilieu Brussel om een werkpost voor 
parkwachter te voorzien langs het toekomstige 
Zennepark dat aan het terrein grenst. De vraag 
van Leefmilieu Brussel zal worden opgenomen 
in het bijzonder bestek dat in 2016 zal worden 
gepubliceerd.   

1.3.2.3 Huisvestingsplan en de daaraan
verbonden bouw/renovatie-
verkoopverrichtingen

Per 31 december 2015 waren de volgende ver-
richtingen opgestart:

497 woningen in het kader van het Huis-
vestingsplan voor een totale investering van 
104.445.774 EUR btw inclusief. Het budget 
voor deze verrichting (100.000.000 EUR onder 
de vorm van een lening bij de BGHM) wordt 
met ongeveer 5 % overschreden. Er zal echter 
nog budget tussen de huurhulp- en de koop-
sector worden herverdeeld naarmate steden-
bouwkundige vergunningen worden toegekend 
en opdrachten conceptie-uitvoering worden ge-
gund.

298 woningen in het kader van de bouw/
renovatie-verkoopverrichtingen (BRV) voor een 
totale investering van 57.174.868 EUR btw in-
clusief.

Het saldo van de investeringen, zowel voor het 
Huisvestingsplan als voor de BRV-verrichtingen, 

zal worden aangewend voor bijkomende ver-
richtingen naargelang de algemene financiële 
resultaten van alle voorziene verrichtingen, 
zoals eerder vermeld in 1.3.1.

De grootste verrichtingen, op basis van het aan-
tal woningen, zijn gemengde projecten. Een 
aantal woningen zijn ondergebracht in het Huis-
vestingsplan (HVP) en andere zijn bestemd voor 
verkoop (BRV), om zo een zekere sociale ver-
scheidenheid te verzekeren tussen huurders en 
eigenaars.

Het aantal woningen per soort verrichting, de 
verdeling van de woningen tussen het Huis-
vestingsplan en de koopsector en de daaraan 
verbonden investeringen worden gebaseerd of-
wel op de schattingen die nog kunnen worden 
herzien ofwel op financiële voorspellingen die 
op hun beurt worden afgeleid uit reeds bestel-
de projecten. De samenvattende tabel bevat de 
evoluties tot 31 december 2015.
Volgende opdrachten conceptie-uitvoering 
zijn gegund in 2015: "Koninginne-Destou-
velles", "Beukenootjes", "Ottervanger" en 
"Vandenpeereboom-Zwarte Vijvers". Op ba-
sis van de weerhouden offertes moet het aan-
tal huur- en koopwoningen alsook het daarbij 
horende budget worden aangepast.

De investering voor het Huisvestingsplan is 
gestegen met 1.115.304 EUR ten opzichte van 
2014 met 2 woningen minder, terwijl er voor 
de BRV-verrichtingen een daling van 6.819.068 
EUR is vastgesteld met 8 woningen minder. De 
investering wordt voortaan berekend exclusief 
btw.

De "aangepaste investeringen" hieronder 
komen overeen met de bedragen inclusief btw 
van de huurhulpsector opgeteld bij de bedragen 
exclusief btw van de aankoopsector.

Sint-Jans-Molenbeek - Edingenstraat en Nicolas 
Doyenstraat

Programma: 33 woningen (HVP) bestemd voor 
verhuur.
Totale vastlegging 2009-2010: 7.106.424 EUR.
Verwezenlijking: 7.106.424 EUR.
Afgeronde verrichting: we verwijzen naar het 
jaarverslag van 2014 voor de details.

Schaarbeek - Broederschapstraat

Herbestemming van een schoolgebouw.
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Programma: 25 woningen bestemd voor ver-
huur (aanvankelijk voor verkoop).
Totale vastleggingen: 5.325.000 EUR.
Verwezenlijking: 5.205.000 EUR, wat neerkomt 
op een gemiddelde van 208.200 EUR / woning.
Afgeronde verrichting: we verwijzen naar het 
jaarverslag van 2014 voor de details.

Neder-Over-Heembeek – Beukenootjesstraat

Nieuwbouw.
Programma: 10 woningen (HH - SL) en 55 
woningen (HVP) bestemd voor verhuur en 36 
woningen (BRV) bestemd voor de verkoop.
Totale vastleggingen: 21.250.000 EUR.
Aangepaste investering: 20.785.999 EUR.

 HVP BRV

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

Aankoop 1.525.224 1.525.224 998.328 998.328

Werken en 
honoraria

9.451.875 10.160.765 6.186.682 6.557.883

TOTAAL 10.977.098 11.685.989 7.185.010 7.556.211

HH - SL

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

Aankoop 277.313 277.313

Werken en 
honoraria 1.523.429 1.637.687

TOTAAL 1.800.743 1.915.000

Dit programma omvat een project intergene-
rationeel wonen voor oudere personen met een 
handicap en een gemeenschappelijke zaal, zoals 
vereist in de beheersovereenkomst 2011-2015.

Begin 2014 is een opdracht conceptie-uitvoe-
ring gepubliceerd die begin 2015 werd besteld. 
In totaal is er 1 bijkomende woning voorzien. In 
de loop van 2015 zijn de stedenbouwkundige en 
milieuvergunning aangevraagd.

Laken - Steylsstraat

Herbestemming.
Programma: 22 woningen (HVP), oorspronkelijk 
23, bestemd voor verhuur.
Vastlegging: 4.473.123 EUR

 HVP

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 1.714.723 1.714.723 

Werken en honoraria 2.565.954 2.758.400 

TOTAAL 4.280.677 4.473.123 

De aankoopakte werd ondertekend in januari 

2011.
Dit gebouw zal worden omgebouwd tot wo-
ningen en een gemeenschappelijk lokaal in het 
kader van "het samenwonen van personen die 
de derde leeftijd naderen en waarin ook inter-
generationeel wonen kan worden geïntegreerd". 
Deze uitzonderlijke verrichting is vastgelegd in 
de beheersovereenkomst 2011-2015.

De vergunning werd eind 2015 afgeleverd maar 
het aantal woningen daalt van 23 naar 22. 

Sint-Jans-Molenbeek - Vandenboogaerdestraat 
en Opzichterstraat

Nieuwbouw/renovatie.
Programma: 31 woningen (HVP) bestemd voor 
verhuur en 31 woningen (BRV) en een lokaal 
voor vrije beroepen bestemd voor de verkoop.
Totale vastleggingen: 15.349.188 EUR.
Aangepaste investering: 14.937.403 EUR.

 HVP BRV

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

Aankoop 1.769.569 1.769.569 1.769.569 1.769.569 

Werken en 
honoraria

5.493.140 5.905.125 5.493.140 5.822.728 

TOTAAL 7.262.709 7.674.694 7.262.709 7.592.297 

De site werd in 2011 aangekocht. 
Het project waarvoor een bouwvergunning werd 
afgeleverd behelst de afbraak van een oud in-
dustrieel gebouw en het optrekken van twee 
nieuwe gebouwen aan de straatkant evenals de 
renovatie van een klein gebouw binnenin het 
woonblok. De vergunning beantwoordt echter 
niet aan de normen voor passiefwoningen zoals 
vastgelegd in de beheersovereenkomst 2011-
2015.

Eind 2012 is een opdracht gepubliceerd voor 
alle andere diensten behalve architectuur en die 
is begin 2013 besteld. Midden 2014 heeft het 
Fonds de stedenbouwkundige vergunning ont-
vangen. 

Na de publicatie van een openbare aanbesteding 
voor werken werd een eerste gunningsproce-
dure geannuleerd omdat een inschrijver beroep 
had aangetekend. Na een volledige herziening 
van het analyseverslag van de offertes ging een 
tweede gunningsprocedure wel door ondanks 
het feit dat opnieuw beroep werd aangetekend 
door een aantal inschrijvers. Dat beroep werd 
echter verworpen door de Raad van State. Door 
deze tegenslagen moest de termijn worden ver-
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lengd waardoor de geldigheidsperiode van de 
vergunningen was verstreken. 
In 2016 zullen nieuwe vergunningen worden 
aangevraagd. Er wordt een overeenkomst 
voorbereid met de opdrachtnemer waarin wordt 
gevraagd om de start van de werken uit te stel-
len totdat de nieuwe administratieve vergunnin-
gen worden afgeleverd.

Anderlecht - Maria Groeninckx De Maylaan, 
Adolphe Willemynsstraat en Broekstraat

Nieuwbouw.
Programma: 28 woningen (HVP), oorspronke-
lijk 20, bestemd voor verhuur en 19 woningen 
(BRV), aanvankelijk 27 woningen, bestemd voor 
de verkoop.
Totale vastleggingen: 9.675.351 EUR.
Gecorrigeerde investering: 9.444.569 EUR.

 HVP BRV

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

Aankoop 889.281 889.281 603.440 603.440 

Werken en honoraria 4.534.659 4.874.758 3.077.090 3.261.715 

TOTAAL 5.423.939 5.764.039 3.680.530 3.865.156

 
Het hoofdterrein werd eind januari 2011 aange-
kocht. De gemeente Anderlecht heeft vervol-
gens een klein aangrenzend perceel verkocht 
aan het Fonds in 2012.

Begin 2014 is een opdracht voor diensten en 
werken gegund. In datzelfde jaar is de steden-
bouwkundige aanvraag ingediend.

In 2015 vindt een eerste overlegcommissie 
plaats. Er is een nieuwe studie besteld (lichtin-
val, hydrogeologie). Op het einde van het jaar 
heeft een tweede overlegcommissie plaats-
gevonden. Waarschijnlijk zullen de vergunnin-
gen begin 2016 worden afgeleverd.  

Haren - Moestuinstraat

Nieuwbouw.
Programma: 36 woningen (HVP) bestemd voor 
verhuur en 40 woningen (oorspronkelijk 42) 
(BRV) bestemd voor de verkoop.
Totale vastleggingen: 13.750.000 EUR.
Aangepaste investering: 13.325.335 EUR.

 HVP BRV

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

Aankoop 1.034.984 1.034.984 1.149.982 1.149.982 

Werken en 
honoraria

5.095.976 5.478.174 5.662.195 6.001.927 

TOTAAL 6.130.960 6.513.158 6.812.177 7.151.909

De verschillende percelen werden in 2012 
aangekocht.

De opdracht van diensten en werken is eind 
2012 gelanceerd en eind 2013 gegund.
De stedenbouwkundige vergunning werd eind 
2013 aangevraagd. Omwille van verplichtin-
gen inzake brandveiligheid moesten de plannen 
worden gewijzigd. In de tweede helft van het 
jaar werd de stedenbouwkundige vergunning 
onder voorwaarden afgeleverd. 
Er worden twee woningen minder voorzien om 
de omvang te verminderen. De werken zullen 
begin 2016 van start gaan.

Schaarbeek - Koninginnelaan en Destouvel-
lesstraat

Nieuwbouw.

Programma: 53 woningen (HVP) bestemd voor 
verhuur en 21 woningen (BRV) bestemd voor 
de verkoop (oorspronkelijk 19 woningen en 3 
handelszaken).
Vastlegging: 14.807.414 EUR.
Aangepaste investering: 14.134.221 EUR.

 HVP BRV

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

Aankoop 2.471.958 2.471.958 979.455 979.455 

Werken en honoraria 7.261.158 7.805.744 2.877.062 3.049.686 

TOTAAL 9.733.116 10.277.703 3.856.518 4.029.141

Voor deze verrichting worden twee afzonder-
lijke gebouwen opgetrokken. Alle op te richten 
woningen in de Koninginnelaan vallen onder de 
BRV. Die aan de kant van de Destouvellesstraat 
vallen onder het Huisvestingsplan. De handels-
ruimtes zijn verplicht door de gemeente.

Er is een stedenbouwkundige vergunning 
toegekend aan de verkoper van de site voor de 
constructie van twee gebouwen. Aangezien de 
onderhandelingen met het studiebureau dat de 
oorspronkelijke vergunning had gekregen tot 
niets hebben geleid, werd begin 2014 een offer-
teaanvraag voor een opdracht conceptie-uitvoe-
ring gepubliceerd die begin 2015 werd gegund. 
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De gemeente heeft voorgesteld om een aan-
tal wijzigingen aan te brengen aan de vergun-
ningsaanvraag die in de loop van 2015 werd 
ingediend. De drie handelszaken worden om-
gevormd tot twee woningen.

Sint-Agatha-Berchem - Jacques Dormontlaan

Nieuwbouw.

Programma: 35 woningen (HVP), oorspronke-
lijk 39, bestemd voor verhuur en 42 woningen 
(BRV), aanvankelijk 38 woningen, bestemd voor 
de verkoop.
Totale vastleggingen: 14.150.000 EUR.
Aangepaste investering: 13.732.733 EUR.

 HVP BRV

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

Aankoop 1.447.795 1.447.795 1.737.354 1.737.354 

Werken en 
honoraria

4.636.301 4.984.023 5.563.561 5.897.374 

TOTAAL 6.084.096 6.431.818 7.300.915 7.634.728

 
De aankoop vond plaats in juli 2011.

In 2014 is de opdracht voor diensten en werken 
gegund en zijn de nodige vergunningen voor de 
bouw van 77 woningen aangevraagd. Er worden 
4 huurwoningen minder voorzien en 4 koopwo-
ningen meer.
Begin 2016 zal de overlegcommissie plaatsvin-
den.

Sint-Lambrechts-Woluwe - Roodebeeksteenweg

Herbestemming van een kantoorgebouw.

Programma: 13 woningen (HVP) bestemd voor 
verhuur.
Totale vastleggingen: 3.781.133 EUR

 HVP

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 1.912.233 1.912.233 

Werken en honoraria 1.738.512 1.868.900 

TOTAAL 3.650.745 3.781.133

Het kantoorgebouw dat in september 2011 werd 
aangekocht, zal worden omgebouwd tot wonin-
gen. 
Het gebouw verkeert in uitstekende staat maar 
zal niet voldoen aan het EPB-niveau dat is be-
paald in de beheersovereenkomst.
Sint-Lambrechts-Woluwe heeft interesse ge-
toond in het gebouw en heeft voorgesteld het te 

ruilen voor een terrein van de gemeente. Na ver-
schillende voorstellen heeft het Fonds gekozen 
voor een terrein in de Emile Vanderveldelaan 
waar plaats is voor een veertigtal woningen. De 
ruil zal doorgaan in 2016.

Ukkel - Sint-Jobsesteenweg

Nieuwbouw.

Programma: 13 woningen (HVP) + 1 ruimte 
voor vrije beroepen, bestemd voor verhuur.
Totale vastleggingen: 3.600.000 EUR

 HVP

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 971.877 971.877 

Werken en honoraria 2.444.766 2.628.123 

TOTAAL 3.416.643 3.600.000

 
Het terrein werd eind 2011 aangekocht.
De opdracht van diensten en werken is in 2012 
toegekend. De vergunning is aangevraagd in 
2013 en toegekend midden 2014. Het Fonds kan 
enkel een vergunning krijgen als een equivalent 
van een woning wordt voorzien dat bestemd is 
voor vrije beroepen. Aangezien het terrein ver-
vuild was, kunnen de werken pas van start gaan 
na het akkoord van Leefmilieu Brussel over het 
risicobeheerontwerp dat de verkoper nog moet 
bestellen zoals voorzien in de verkoopakte. 
Wegens het uitblijven van een reactie van de 
verkoper heeft het Fonds een bodemonderzoek 
en een risicoanalyse besteld bij een gespeciali-
seerde firma. Deze analyse was eind 2015 nog 
niet afgerond. 

Anderlecht - Edmond Delcourtstraat en 
d'Aumalestraat

Afbraak - nieuwbouw.

Programma: 9 woningen (HVP), oorspronkelijk 
7, bestemd voor verhuur.
Totale vastleggingen: 2.100.000 EUR.

 HVP

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 232.259 232.259 

Werken en honoraria 1.737.433 1.867.741 

TOTAAL 1.969.692 2.100.000

 
Het terrein werd gekocht van de gemeente in 
2012 en ligt dichtbij het historische centrum van 
Anderlecht. 
De opdracht conceptie-uitvoering die in 2014 
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werd gepubliceerd is op het einde van het jaar 
gegund. In de vergunningaanvraag die begin 
2015 werd ingediend, zijn twee bijkomende 
woningen opgenomen. Naar aanleiding van de 
overlegcommissie werden de plannen op het 
einde van het jaar aangepast.

Sint-Jans-Molenbeek - Vandenpeereboomstraat 
en Zwarte Vijversstraat

Nieuwbouw.

Programma: 32 woningen (HVP), oorspronkelijk 
37, bestemd voor verkoop.
Totale vastleggingen: 6.553.950 EUR.
Aangepaste investering: 5.811.418 EUR.

 BRV

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 0 0 

Werken en honoraria 5.811.418 6.160.103 

TOTAAL 5.811.418 6.160.103

Het terrein, een doorlopend perceel, werd door 
de gemeente Sint-Jans-Molenbeek te koop 
gesteld in het kader van Luik II van het wijkcon-
tract "Westoevers". 
Het project voorziet in de oprichting van wo-
ningen die verdeeld zijn over twee gebouwen 
die beiden aan een openbare weg liggen.

Op deze site is een pilootverrichting voorzien 
in samenwerking met de "Community Land 
Trust". Het terrein werd eind 2014 verkocht aan 
de stichting CLTB op voorwaarde dat het Fonds 
het in erfpacht krijgt om er een gebouw op te 
trekken. Het ontwerp omvat een gemeenschap-
pelijke ruimte en enkele woningen minder dan 
aanvankelijk was voorzien, maar de woningen 
zullen wel groter zijn.

Voor dit project is een subsidie van 1.394.815 
EUR toegekend zodat de woningen toegankelijk 
zijn voor de kopers die de CLTB voor ogen heeft.

De opdracht voor diensten en werken is in de 
loop van 2015 gegund en op het einde van het 
jaar zijn de nodige vergunningen aangevraagd.

Vorst - Drukkerijstraat

Afbraak - nieuwbouw.
Programma: 13 woningen (HVP) bestemd voor 
verhuur.
Totale vastleggingen: 2.259.250 EUR met inbe-
grip van uitrusting ter waarde van 285.000 EUR 

die moet worden afgestaan aan de gemeente in 
ruil voor het terrein. 

Het Fonds heeft de voorbije vier jaar meermaals 
contact gehad met de gemeente Vorst over de 
oprichting van een gebouw. Het Fonds wil vooral 
zijn gebouw met 7 woningen op het terrein be-
veiligen.

Het terrein tussen de gebouwen is ondertussen 
afgestaan aan de gemeente om er een pedago-
gisch moestuinproject op te starten. Het Fonds 
heeft beslist om af te zien van dit project omdat 
de gemeente moeite heeft om haar verbintenis-
sen na te komen en omdat de overlast die werd 
ondervonden op het terrein is verdwenen.

Vorst - Deltastraat

Nieuwbouw.

Programma: 42 woningen (HVP) bestemd voor 
verhuur en 22 woningen (BRV) bestemd voor de 
verkoop.
Totale vastleggingen: 11.750.000 EUR.
Aangepaste investering: 11.519.845 EUR.

 HVP BRV

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

Aankoop 1.582.660 1.582.660 870.463 870.463 

Werken en 
honoraria

5.579.521 5.997.985 3.068.737 3.252.861 

TOTAAL 7.162.181 7.580.645 3.939.200 4.123.324

Het terrein werd eind 2011 aangekocht. 

De opdracht van diensten en werken is eind 
2012 gepubliceerd. De opdracht moest worden 
gegund in 2013 maar er werd beroep aange-
tekend waardoor de gunning pas begin 2014 
heeft plaatsgevonden. De stedenbouwkundige 
vergunning werd begin 2015 toegekend. De 
werken zijn in de loop van het jaar aangevat 
maar hebben vertraging opgelopen omdat de 
bodem verontreinigd bleek te zijn. Een aanpa-
lend gebouw heeft bovendien in dergelijke mate 
schade opgelopen dat het onbewoonbaar is ver-
klaard. Eind 2015 was de werf nog niet afgerond. 

Anderlecht - Birminghamstraat, François 
Malherbestraat en James Ensorstraat

Nieuwbouw.

Programma: 55 woningen (HVP) (aanvanke-
lijk 57) bestemd voor verhuur en 40 wonin-
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gen (BRV) (aanvankelijk 33) bestemd voor de 
verkoop.
Totale vastleggingen: 19.641.889 EUR.
Aangepaste investering: 19.189.649 EUR.

 HVP BRV

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

Aankoop 2.458.725 2.458.725 1.788.164 1.788.164 

Werken en 
honoraria

8.291.065 8.912.895 6.029.865 6.391.657 

TOTAAL 10.749.790 11.371.620 7.818.029 8.179.821

 
Het terrein werd midden 2012 aangekocht. 
De architectuuropdracht is in september van 
datzelfde jaar getekend met het architectenbu-
reau dat de vergunning heeft verkregen voor de 
vorige eigenaar. 
De opdracht van andere diensten, zonder die 
voor architectuur, is in 2013 gegund. 
Het ontwerp moest worden aangepast aan de 
eisen van het Fonds en van de gemeentelijke en 
gewestelijke diensten stedenbouw. De steden-
bouwkundige vergunning werd in september 
2014 aangevraagd. Eind 2015 liep de procedure 
nog.

Sint-Lambrechts-Woluwe - Plejadenlaan

Herbestemming van een kantoorgebouw.

Programma: 34 woningen (HVP) bestemd voor 
verhuur en 15 woningen (BRV) (aanvankelijk 18 
woningen) bestemd voor de verkoop.
Totale vastleggingen: 11.930.000 EUR.
Huidige investering: 11.786.321 EUR.

 HVP BRV

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

exclusief 
btw (EUR)

inclusief 
btw (EUR)

Aankoop 3.609.999 3.609.999 1.592.647 1.592.647 

Werken en 
honoraria

4.342.288 4.667.960 1.915.715 2.030.658 

TOTAAL 7.952.288 8.277.959 3.508.362 3.623.305

 
Het gebouw is begin 2013 aangekocht. 
De opdracht conceptie-uitvoering voor 49 wo-
ningen is gegund en de stedenbouwkundige 
aanvragen zijn eind 2014 ingediend. De over-
legcommissie heeft eind 2015 een gunstig ad-
vies gegeven.

Jette – Wilgstraat

Nieuwbouw.

Programma: 15 woningen (HVP) bestemd voor 

verhuur.
Totale vastleggingen: 3.360.000 EUR.

 HVP

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 656.593 656.593 

Werken en honoraria 2.514.797 2.703.407 

TOTAAL 3.171.390 3.360.000

Het terrein werd midden 2014 aangekocht.
Het Fonds heeft meermaals contact gehad met 
de gemeente Jette die op de gelijkvloerse ver-
dieping een refter wil inrichten voor de school 
die naast het terrein ligt in ruil voor een terrein 
van de gemeente.
Eind 2015 was het dossier nog in behandeling. 
 
1.3.2.4 Alliantie Wonen

Per 31 december 2015 waren de volgende ver-
richtingen opgestart: de aankoopprocedures 
van de terreinen die nodig zijn om 712 wonin-
gen te bouwen, zijn (bijna) afgerond. De totale 
investering wordt geschat op 150.954.769 EUR 
exclusief btw.

Net zoals dat het geval is voor het Huisves-
tingsplan kunnen het aantal woningen en de 
daaraan verbonden investeringen, die geba-
seerd zijn op schattingen, worden gewijzigd in 
functie van de offertes die worden ingediend.
De samenvattende tabel in bijlage vat de si-
tuatie op 31 december 2015 samen.

Anderlecht - Erasmus

Nieuwbouw.

Programma: 64 woningen bestemd voor 
verkoop.
Voorziene verbintenis: 14.521.673 EUR.

 AW

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 3.381.973 3.381.973 

Werken en honoraria 11.139.700 11.808.082 

TOTAAL 14.521.673 15.190.055

Aan de Henri Simonetlaan dicht bij het Eras-
musziekenhuis wordt momenteel een terrein 
verkaveld. Er zullen studentenwoningen, han-
delszaken, rusthuizen, gemeenschappelijke 
voorzieningen, bureaus, een openbaar park, 
een school en een metrodepot van de MIVB 
worden gecreëerd.
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Eind 2015 heeft het Fonds een eerste lot aange-
kocht en een compromis ondertekend voor een 
tweede. De aankoopakte van dit laatste terrein 
zal begin 2016 worden ondertekend.

Sint-Jans-Molenbeek - Alphonse Vandenpeere-
boomstraat/Louis De Gunststraat

Afbraak-nieuwbouw.

Programma: 43 woningen bestemd voor de 
verkoop onder het opgedeeld eigendomsrecht 
(opstalrecht)
Voorziene verbintenis: 8.224.438 EUR.

 AW

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 461.438 461.438 

Werken en honoraria 7.763.000 8.228.780 

TOTAAL 8.224.438 8.690.218

De site, volledig bebouwd met hangars en 
feestzalen, werd door de gemeente Sint-Jans-
Molenbeek te koop gesteld in het kader van Luik 
II van het wijkcontract "Sluis-Sint-Lazarus".
Het is opgenomen in categorie 3 van de inven-
taris van de verontreinigde bodems van Leef-
milieu Brussel. 
Het Fonds heeft een offerte ingediend en wacht 
nu de toekenningsbeslissing van de gemeente 
af.
De gemeente wil niet tussenkomen in de bo-
demsanering die dus volledig ten laste van het 
Fonds zal zijn.

Anderlecht - "Klaver 1"

Nieuwbouw.

Programma: 220 woningen bestemd voor 
verkoop.
Voorziene verbintenis: 47.616.461 EUR.

 AW

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 12.236.461 12.236.461 

Werken en honoraria 35.380.000 37.502.800 

TOTAAL 47.616.461 49.739.261

De eerste site die een eilandje vormt, werd 
aangekocht in augustus 2015.

Anderlecht - "Klaver 2"

Nieuwbouw.
Programma: 193 woningen.

Voorziene verbintenis: 41.089.235 EUR.

 AW

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 9.866.235 9.866.235

Werken en honoraria 31.223.000 33.096.380

TOTAAL 41.089.235 42.962.615

Het Fonds is benaderd voor een ander lot dat 
deel uitmaakt van hetzelfde geheel in een 
veldgebied dat nu bouwrijp wordt gemaakt.
Het tweede lot kon pas worden verkocht na het 
bekomen van een verkavelingsvergunning die 
door de verkoper aangevraagd diende te worden 
omdat het deel uitmaakt van een tweede geheel. 
Op het tweede lot zullen ongeveer 66 woningen 
kunnen worden opgetrokken. Uiteindelijk is het 
terrein op hetzelfde moment gekocht als de rest 
van de site "Klaver 2", die ook te koop werd 
aangeboden, waardoor de verkavelingsvergun-
ning dus overbodig was. De site werd op het 
einde van het jaar aangekocht.

Anderlecht - "Klaver 3"

Nieuwbouw.
Programma: 166 woningen.
Voorziene verbintenis: 34.876.352 EUR.

 AW

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 8.077.352 8.077.352 

Werken en honoraria 26.799.000 28.406.940 

TOTAAL 34.876.352 36.484.292

Een groot deel van de derde site, waarvan een 
klein perceel nog geen eigendom is van de 
verkoper, werd ook voorgesteld aan het Fonds. 
Het Fonds zal de site kopen op voorwaarde dat 
de verkoper eigenaar wordt van dat perceel bin-
nen een bepaalde termijn zodat de verkoopakte 
nog in 2016 kan worden getekend.

Watermaal-Bosvoorde - Kwartellaan

Nieuwbouw.
Programma: ongeveer 26 woningen bestemd 
voor de verkoop onder het opgedeeld eigen-
domsrecht (opstalrecht).
Geschatte verbintenis: 4.800.000 EUR.
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 AW

exclusief btw (EUR) inclusief btw (EUR)

Aankoop 0 0 

Werken en honoraria 4.800.000 5.088.000 

TOTAAL 4.800.000 5.088.000

De BGHM wil in samenwerking met de gemeen-
te Watermaal-Bosvoorde en 'le Logis' ongeveer 
150 woningen bouwen in de buurt (Aartsherto-
gensquare en Kwartellaan).  

De gemeente heeft het Fonds gevraagd enkele 
woningen te creëren op een perceel dat eigen-
dom is van de gemeentelijke Grondregie in het 
kader van een gelijkaardige samenwerking zoals 
die in de Ottervangerstraat. 
De gemeente verleent het Fonds een erf-
pachtrecht om woningen te creëren en te verko-
pen door op zijn beurt een erfpachtrecht te ver-
lenen aan de kopers.

Eind 2015 heeft de Regering beslist om de lei-
ding van het project op deze site aan het Fonds 
toe te vertrouwen. 

Er moet nog een overeenkomst worden gesloten 
met Watermaal-Bosvoorde.

Het Fonds zal de oriëntaties inzake stedelijk be-
leid die in 2017 door de BGHM zullen worden 
aangenomen in zijn bestek opnemen en dit in 
het kader van de opdracht die de BGHM heeft 
gelanceerd voor alle projecten die in de buurt 
op stapel staan. Het project zal in samenspraak 
met de gemeente worden uitgewerkt.

ALLIANTIE WONEN

Situatie 2015 
(investeringen exclusief btw en aantal woningen)

Project 2015

HVP

Erasmus 14.521.673

64

Klaver 1 47.616.461

220

Klaver 2 41.089.235

193

Klaver 3 34.876.352

166

Vandenpeereboom/De Gunst 8.224.438

43

Kwartel 4.800.000

26

Totaal aantal woningen 712

Investeringen per jaar in EUR 151.128.159

 Vastlegging in EUR

 Aantal woningen
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Sans Souci 
Bouw van 24 woningen die zullen worden verkocht met een gesplitst zakelijk recht.
Overheidsopdracht samen met de gemeente Elsene : bouw van een passief wooncomplex 
(Fonds : 24, gemeente : 4), een gemeenschappelijke ruimte en een ondergrondse parking.
Architect : R²D²
Aannemer : JACQUES DELENS
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Delta
Programma : 42 woningen (Huisvestingsplan) bestemd voor verhuur en 22 woningen (BRV) be-
stemd voor verkoop
Architect : Atelier 55 bvba
Aannemer : Kumpen
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1.4 PILOOTPROJECTEN 
ALTERNATIEVEN VOOR 
VOLLE EIGENDOM EN 
VOOR VERHUUR

Of het nu gaat om kleine, middelgrote, grote 
of eenoudergezinnen, in een economisch kwets-
bare positie of niet, met een (erg) beperkt, be-
scheiden, middelgroot of zelfs ruim inkomen, al-
lemaal staan ze voor dezelfde grote uitdaging 
als het aankomt op het vinden van een duur-
zame oplossing voor het creëren van een eigen 
nest.

Het gesplitst eigendomsrecht lijkt een realis-
tisch alternatief te zijn voor de volle eigendom 
en voor verhuur. Bovendien komt dit alternatief 
tegemoet aan twee doelstellingen.

Ten eerste worden de kosten voor een woning 
gedrukt terwijl er wel een duurzaam huisves-
tingsrecht wordt toegekend. Met het hypothe-
cair krediet van het Fonds betaalt de koper de 
prijs voor dit recht. Hij neemt de woning volle-
dig in bezit, met rechten en plichten die verge-
lijkbaar zijn met die van een eigenaar in volle 
eigendom.

Ten tweede zorgt het gesplitst eigendomsrecht 
er in principe voor dat het woningaanbod ver-
groot en dat de overheidstussenkomst een 
blijvend karakter krijgt, omdat de grond open-
baar bezit blijft.

Het Fonds werkt al sinds 2006 mee aan derge-
lijke pilootprojecten. Soms samen met derden, 
zoals met de mensen die later de Community 
Land Trust Brussels (CLTB) zouden oprichten. 
Ofwel door zelf een pilootproject op te starten, 
zoals “Requette-Lemaire” in 2013.

Met deze innoverende initiatieven komen we 
perfect tegemoet aan wat is vastgelegd in de 
beheersovereenkomst van 27 januari 2011 die 
duidelijk stelt dat één van de opdrachten van 
openbaar nut die de Huisvestingscode aan het 
Fonds toekent erin bestaat om: “experimenten 
en denkoefeningen aan te moedigen in de do-
meinen waarin het actief is. Zo zal het Fonds 
een aanzet geven tot of deelnemen aan analy-
ses en projecten die dieper ingaan op de sociale 
toegankelijkheid van huurwoningen en eigen-
domsverwerving. Hierbij wordt onder andere 
gedacht aan analyses en projecten in verband 
met andere zakelijke rechten dan de klassieke 
eigendom”.

1.4.1 Alternatieve huurhulp – 
Project Requette-Lemaire

De verrichting “Requette-Lemaire” wil een alter-
natief bieden voor de huurhulp (HH) door het 
doelpubliek van deze sector de kans te geven 
om via het opstalrecht eigenaar te worden van 
een woning. Het richt zich exclusief tot gezinnen 
met een erg beperkt inkomen die zich hebben 
ingeschreven in het kandidatenregister voor 
de HH en dus aan het wachten zijn tot hen een 
huurwoning wordt toegekend.

Dit project is verwezenlijkt in een gebouw dat 
aanvankelijk bestemd was voor de huursector 
en dat bestaat uit 54 woningen en 53 parkings 
op de hoek van de Carl Requette- en de Joseph 
Lemairelaan in Sint-Jans-Molenbeek.
Het Fonds blijft eigenaar van de grond en de on-
dergrond, terwijl de gezinnen eigenaar worden 
van het gebouw (“de bakstenen”) voor een peri-
ode van maximum 50 jaar, een duur die bij wet 
is vastgelegd. Wanneer het opstalrecht afloopt, 
betaalt het Fonds de eigenaar een vergoeding 
die overeenkomt met de resterende intrinsieke 
waarde van de constructie.

Het recht wordt verworven via aankoop van de 
nieuwbouwconstructie, gefinancierd met een 
krediet van het Fonds. De koper betaalt het 
Fonds een vergoeding voor de immobilisatie van 
de grond. Voor de terugbetaling van het kre-
diet kan hij kiezen tussen vaste en progressieve 
maandgelden. Bedoeling van de progressieve 
aflossing is de financiële haalbaarheid van de 
aankoop nog te vergroten, omdat de terugbeta-
lingslast van het krediet beter wordt afgestemd 
op de geïndexeerde inkomensevolutie. In dat 
geval stijgt het maandgeld, net zoals de huur 
die zou moeten worden betaald, jaarlijks met 
een vast percentage van 1 % of 1,5 %. Dit per-
centage moet idealiter lager zijn dan het per-
centage van de inflatie.

Deze erg vernieuwende formule op sociaal, 
economisch en juridisch vlak, zorgt er vooral 
voor dat de kosten worden gedrukt, zowel voor 
de koper als voor het Fonds.

Voor de bouw werd exact dezelfde procedure 
gevolgd als voor die van woningen bestemd 
voor de klassieke huurhulpverrichtingen. Wat 
betreft het doelpubliek werd echter voor een 
iets andere aanpak gekozen. De klassieke pro-
cedure wordt uitgebreid toegelicht in het jaar-
verslag 2014. In de loop der jaren en op basis 
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van de opgedane ervaring, werd deze echter op 
een aantal punten bijgestuurd.

Alle kandidaten werden op basis van de volgen-
de criteria geselecteerd uit het kandidatenre-
gister:
• chronologische volgorde van de kandida-

turen;
• de voorkeur die de kandidaat-huurders had-

den opgegeven voor een woning in Sint-Jans-
Molenbeek of een buurgemeente (Anderlecht, 
Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem);

• gezinnen waarvan het gezinslid met het hoog-
ste inkomen geboren is na 1968 om er zo 
voor te zorgen dat er een hypothecair krediet 
kan worden toegekend met een duur die lang 
genoeg is om de terugbetalingslast haalbaar 
te houden;

• gezinnen die op zoek zijn naar een woning 
met 1 of 2 slaapkamers, afhankelijk van de 
gezinssamenstelling.

De kandidaten worden vervolgens uitgenodigd 
voor een informatiesessie waar het project uit-
gebreid wordt toegelicht.
Kandidaten die interesse tonen, worden daarna 
individueel ontvangen om hun situatie te ana-

lyseren en te bekijken of de aankoop van het 
voorgestelde opstalrecht voor hen haalbaar is.
Is dit het geval, dan bezoeken ze verschillen-
de woningen die beantwoorden aan de behoef-
ten van hun gezin en aan hun financiële moge-
lijkheden.
De uiteindelijke toekenning van de woning ge-
beurt op basis van de woningkeuze van de kan-
didaat, rekening houdend met de chronologie 
van de inschrijving in ons register.
Na een tweede bezoek aan de gekozen woning 
wordt de kandidaat opnieuw ontvangen in de 
kantoren van het Fonds om de aankoopover-
eenkomst te tekenen en zijn kredietaanvraag in 
te dienen.

Resultaten en opmerkingen

In de loop van 2015 werden in totaal 559 kandi-
daten, verdeeld over 9 groepen, uitgenodigd om 
deel te nemen aan een informatiesessie (443 in 
2014). 110 gezinnen hebben de sessies bijge-
woond. Daarna werden 77 gezinnen individueel 
ontvangen om hun situatie te bekijken.
Op 31 december 2015 waren 42 gezinnen inge-
stapt in het project.
Er stonden nog 12 tweekamerwoningen vrij.

Kenmerken van de 24 aktes of overeenkomsten die in 2015 werden getekend 
en waarvoor een krediet werd toegekend

Woningtype 
(slaapkamers)

Datum aanvraag 
register HH

Gezins-
samenstelling

Soort inkomen (hoogste 
inkomen in het gezin)

Globaal bedrag inkomsten 
(incl. kinderbijslag) (EUR)

Kredietbe-
drag (EUR)

Mensualiteit 
(EUR)

Type men-
sualiteit

Duur 
krediet

1 16/11/2011 1P Invaliditeitsuitkering 834 118.900 363 Progressief 30 jaar

1 5/01/2011 1P Arbeider 1.200 122.180 371 Progressief 30 jaar

1* 22/09/2011 1P Werkloos 1.135 122.100 373 Progressief 30 jaar

1 24/10/2011 1P-1K Werkloos 1.319 122.600 443 Progressief 25 jaar

1* 19/01/2012 1P Werkloos 972 126.330 383 Progressief 30 jaar

1* 12/06/2012 1P Werkloos 1.248 124.500 378 Progressief 30 jaar

2 11/10/2011 1P-1K Leefloon 1.317 158.345 480 Progressief 30 jaar

2 23/10/2009 1P-2K Werkloos 1.879 162.345 486 Progressief 30 jaar

2 8/03/2011 2P-2K Arbeider 1.855 184.000 550 Progressief 30 jaar

2 8/12/2009 1P-2K Arbeider 1.947 160.350 549 Progressief 26 jaar

2* 5/09/2011 1P-1K Invaliditeitsuitkering 1.407 161400 522 Progressief 26 jaar

2 26/11/2010 1P-2K Werkloos 1.581 162.400 486 Progressief 30 jaar

2 11/10/2011 2P-1K Arbeider 1.696 163.670 500 Progressief 30 jaar

2 17/12/2010 1P-2K Bediende+ Werkloos 1.514 158.900 544 Progressief 26 jaar

2 27/05/2011 1P-2K Werkloos 1.669 165.600 495 Progressief 30 jaar

2 10/10/2011 1P Arbeider 1.249 142.000 434 Progressief 30 jaar

2 9/12/2009 2P-2K Arbeider 2.086 160.000 479 Progressief 30 jaar

2 31/01/2011 1P-1K Bediende 1.543 162.000 495 Progressief 30 jaar

2 27/09/2010 1P-1K Bediende 1.768 189.400 579 Progressief 30 jaar

4 18/06/2008 1P-4K Werkloos 2.333 221.930 723 Progressief 27 jaar

4 18/08/2008 2P-4K Arbeider 2.252 212.250 692 Progressief 27 jaar

4 16/10/2008 2P-3K Arbeider 2.780 209.000 733 Progressief 25 jaar

4 5/05/2010 1P-3K Arbeider 2.368 216.850 639 Progressief 30 jaar

4 9/12/2008 2P3K Werkloos 2.752 227.900 705 Progressief 30 jaar

*Gezinnen die de overeenkomst hadden getekend op 31/12/2015 en wachtten op het verlijden van de akte.
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12 van de 15 gezinnen met kind(eren) zijn 
eenoudergezinnen (80 %). Deze tendens werd 
al waargenomen in 2014 en zette zich door 
in 2015, wat ook de hypothese van vorig jaar 
bekrachtigt: voor eenoudergezinnen, die er tot 
nog toe vanuit gingen dat huren voor hen de 
enige optie was, biedt dit project zekerheid op 
lange termijn.

50 % van de gezinnen leven exclusief van een 
vervangingsinkomen.

Vergelijking van de lasten voor het recht van opstal met de huur die werd betaald voor de woning die werd 
verlaten door de 24 opstalhouders en met de huur die wordt betaald in de huurhulp (EUR)

 
Gemiddelde 
mensualiteit 
krediet

Gemid-
delde ver-
goeding 

Hono-
rarium 
syndicus 

Onroerende 
voorheffing

Globale 
lasten 

Gemeenschap. lasten 
Onderhoud Diversen 
(provisie)

Geschatte 
huur HH

Gemiddelde 
vroegere 
huishuur

Gemiddelde 
“haalbare” 
huishuur *

6 won 
1 slpk 385 17 17 84 503 55 516 467 450

13 won 
2 slpk 508 23 17 100 648 75 614 503 563

5 won 
4 slpk 699 35 17 135meer 886 128 886 642 690

*Gemiddelde van de huurprijs die de kandidaten hebben ingevuld bij de vraag « welk maximaal huurbedrag kunt u in ideale omstandigheden betalen?” 
in een vragenlijst die samen met de uitnodiging voor de informatiesessie werd opgestuurd.

We stellen vast dat de gemiddelde globale last 
(maandelijkse aflossing + vergoeding voor het 
terrein + honoraria syndicus + onroerende voor-
heffing) voor gezinnen die een eenkamerwoning 
betrekken 7 % hoger ligt dan de huishuur die ze 
vroeger betaalden. Voor gezinnen die hun intrek 
hebben genomen in een woning met 2 slaap-
kamers ligt dit bedrag 22 % hoger en voor de 
woningen met 4 slaapkamers spreken we van 
een verhoging met 27 %. Hierbij komen nog 
de provisies voor de gemeenschappelijke lasten 
die ze ook zouden moeten betalen als huurder. 
Omdat het gebouw erg energiezuinig is, zou het 
wel kunnen dat deze provisies in de loop van de 
komende maanden naar beneden worden her-
zien. We willen er hier ook op wijzen dat in de 
schatting van de onroerende voorheffing geen 
rekening wordt gehouden met de verminderin-
gen voor kinderen ten laste.

Het valt op dat de huur die de opstalhouders 
zouden hebben betaald voor een huurhulpwo-
ning meer bedraagt dan het maandgeld voor het 
opstalrecht. De globale kosten voor de opstal-
houders zijn beter te vergelijken met de huur 
voor een huurhulpwoning.

Het opstalrecht is dus interessanter dan het 
huren van een woning. Bovendien is het kre-
diet afbetaald na maximum 30 jaar, in sommige 
gevallen zelfs na 26 of 27 jaar, terwijl de ge-
zinnen na 50 jaar – op het einde van het opstal-
recht – een deel van de betaalde prijs recupe-
reren.

Bovendien is de globale last voor de aankoop 
vergelijkbaar met de “haalbare huishuur” voor 
woningen met 1 tot 2 slaapkamers. Ter herinne-
ring, de cijfers die in bovengaande tabel worden 
vermeld in de kolom “Gemiddelde haalbare 
huishuur”, zijn de bedragen die de gezinnen zelf 
hebben opgegeven als kandidaat-huurder zijnde 
de huishuur die zij maximaal kunnen neertellen 
voor een kwaliteitswoning. Dit betekent dus dat 
het aanbod is afgestemd op hun verwachtingen.

Het verschil tussen de haalbare huur en de 
globale lasten is echter wel erg groot voor de 
opstalhouders die hebben geïnvesteerd in een 
woning met 4 slaapkamers. Dit komt omdat 
80 % van hen een geschatte huur hebben opge-
geven voor een woning met 2 tot 3 slaapkamers, 
terwijl ze uiteindelijk een grotere woonst heb-
ben gekocht.

Deze resultaten bevestigen wat ook al in 2014 
werd vastgesteld en zijn bemoedigend omdat 
ervan kan worden uitgegaan dat het project 
beantwoordt aan de verwachtingen van de ge-
zinnen.

Redenen voor terugtrekking

In de loop van 2015 en in verschillende stadia 
van het project, beslisten 150 gezinnen om er 
niet meer mee door te gaan. De 7 redenen die 
hiervoor het vaakst werden opgegeven, zijn ver-
zameld in de onderstaande tabel. Ze liggen in 
dezelfde lijn als de redenen die in 2014 werden 
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opgegeven, alleen in wat andere verhoudingen.

Meer dan 80 % van de kandidaten (tegenover 
70 % in 2014) stapten uit eigen beweging uit 
het project. Sommigen onder hen beseften dat 
hun huidige persoonlijke situatie niet optimaal 
is om mee te gaan in het initiatief, ook al zou de 
analyse van hun kredietaanvraag geen belem-
merende factor zijn geweest. 
De toewijzing van woningen met 1 of 2 slaap-
kamer(s) liep het moeilijkst het voorbije jaar.

De gezinnen worden uitgenodigd op basis van 
de gezinssamenstelling die vermeld staat in het 
kandidatenregister voor de huurhulp, alleen 
beantwoordt die niet altijd meer aan de werke-
lijkheid. Sommige gezinnen zijn intussen ver-
der uitgebreid en dus op zoek naar een grotere 
woning dan wat op basis van het kandidaten-
register wordt aangeboden. Voortaan zal het 
register dan ook op regelmatige basis worden 
bijgewerkt, waardoor dit probleem in toekoms-
tige verrichtingen geen rol meer zal spelen.

Voor andere gezinnen voldeed de aangeboden 
woning wel nog aan hun huidige behoeften, 
maar omdat ze niet wisten hoe hun gezin in de 
toekomst nog zou evolueren, gaven ze er de 
voorkeur aan geen engagement aan te gaan. 
De meeste gezinnen vertrekken vanuit het 
idee dat ze de komende 50 jaar in deze woning 
zullen doorbrengen en denken dus niet aan een 
eventuele verkoop als het pand niet meer zou 

Redenen voor terugtrekking (%)

Krediet 
belast met 
interesten

Principes 
van het 

opstalrecht 
(duur 50 

jaar / geen 
volle 

eigendom)

Ontevreden-
heid over 

voorgestel-
de woningen

Tevreden-
heid over 
huidige 
situatie

Vrees van 
de gezinnen 

over de 
financiële 

draagkracht 
van het 
project

Beantwoor-
den niet aan 

de 
voowaarden 

van de 
Huurhulp 

en de 
Hypothe-

caire 
Kredieten

Krediet ge-
weigerd nadat 

aanvraag 
officieel werd 

ingediend

Motief 
onbekend

beantwoorden aan hun noden.
Verschillende gezinnen waaraan een woning 
met 2 slaapkamers werd voorgesteld, vonden 
ze te klein. Het ging vooral om tweeouderge-
zinnen met 1 of 2 kinderen. Voor alleenstaanden 
of éénoudergezinnen die wél interesse toonden 
voor deze woningen, waren ze dan weer te duur. 
Het huidige woningaanbod is onvoldoende af-
gestemd op de vraag en de behoeften van de 
geselecteerde gezinnen uit het kandidaten-
register. Er is vooral vraag naar kleinere wonin-
gen (1 slaapkamer) omdat die iets goedkoper 
zijn of naar grotere woningen (3 tot 4 slaap-
kamers) die duurder zijn maar wel beter beant-
woorden aan de gezinsevolutie.

Relatie met de syndicus

Zoals ook al in het vorige jaarverslag werd 
aangegeven, blijft de communicatie tussen syn-
dicus en mede-eigenaars, en dus het Fonds, 
stroef verlopen. Het Fonds is al opgetreden als 
bemiddelaar bij conflicten als gevolg van mis-
verstanden tussen de verschillende partijen. 
Het lijkt er echter niet op dat deze tussenkomst 
heeft geleid tot een andere houding van de syn-
dicus, wat dan weer leidt tot wantrouwen bij de 
mede-eigenaars, niet enkel tegenover de syn-
dicus maar ook tegenover het Fonds omdat wij 
hem hebben aangesteld (een verplichting zodra 
de eerste woning is verkocht).

Verschillende opstalhouders ondervinden 

Wens om 
te blijven 

huren
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moeilijkheden om de gemeenschappelijke las-
ten te betalen, ondanks de grondige analyse die 
werd gemaakt van de socio-economische situ-
atie van elk gezin. De syndicus heeft er uitein-
delijk mee ingestemd dat deze kosten in be-
paalde gevallen maandelijks worden betaald in 
plaats van trimestrieel.

De mede-eigendom

Andere uitdaging in dit project is de prak-
tische organisatie van een mede-eigendom 
met mensen die over het algemeen niet weten 
hoe zoiets werkt. Op basis van de eerste vast-
stellingen lijkt de mede-eigendom zich echter 
autonoom en proactief te organiseren. De raad 
van mede-eigendom, hierin gesteund door an-
dere opstalhouders, pakt de zaken efficiënt aan. 
Er is een huishoudelijk reglement opgesteld en 
er zijn een aantal beslissingen genomen over 
het onderhoud van de buitenruimtes.

Tevredenheidsonderzoek van de opstalhouders

Elke etappe van het project wordt geëvalueerd 
om te bekijken of het voldoet aan de verwachtin-
gen van het doelpubliek. Hiervoor ontmoeten de 
medewerkers van het Fonds elk gezin persoon-
lijk om naar hun beleving te luisteren. Dit ge-
beurt bij de gezinnen thuis in de vorm van een 
informeel gesprek. Via open vragen worden de 
verschillende grote thema's besproken. Als het 
gezin hiermee akkoord gaat, wordt het gesprek 
opgenomen en daarna vertaald naar een ana-
lyserooster.
Het voorbije jaar werd zo naar 15 gezinnen ge-
luisterd die al minstens één jaar eigenaar zijn 
van hun appartement. Een positief element 
dat in elke getuigenis terugkomt, is de vol-
doening over de kwaliteit van de woning die 
wordt omschreven als comfortabel, ruim en 
goed geïsoleerd. Alle gezinnen stellen dat hun 
levenskwaliteit erop vooruit is gegaan. Ook 
de buurt scoort goed: het is een kalme omge-
ving en alle praktische voorzieningen zijn vlak-
bij (winkels, openbaar vervoer, groene ruimtes, 
scholen).

Verschillende gezinnen geven aan dat ze er 
nooit vanuit zouden zijn gegaan dat zij een wo-
ning kunnen kopen. Velen zijn het Fonds dan 
ook dankbaar omdat het hen de kans heeft ge-
geven eigenaar te worden van een kwaliteits-
woning. De gezinnen voelen zich ook een stuk 
veiliger, een gevoel dat ze voordien niet kenden.

De negatieve punten zijn niet verrassend de 
gemeenschappelijke lasten en het verkeerde 
beeld dat sommige eigenaars zich bij het begin 
van het project hadden gevormd. Ook over het 
leven in een mede-eigendom zijn er een aantal 
opmerkingen gegeven, bij de meest genoemde 
zijn het lawaai en de keukenaroma's van bij de 
buren.

Ook over de syndicus verzamelden we heel wat 
commentaar, vooral dan over zijn gebrekkige 
beschikbaarheid en zijn manier van communi-
ceren.

Conclusie

De toekenning van de woningen blijft een com-
plex en tijdrovend gebeuren. Dit ligt aan ver-
schillende elementen die ook al in het vorige 
jaarverslag werden aangehaald.

Allereerst richt dit project zich tot gezinnen die 
op een wachtlijst staan voor een huurwoning. 
Mensen dus die a priori geen vragende partij 
zijn om eigenaar te worden, en al helemaal niet 
in het kader van een gesplitst zakelijk recht.

Bovendien leiden bepaalde aspecten van dit 
vernieuwende concept tot argwaan en/of on-
begrip bij het doelpubliek. Het recht van opstal 
dat na 50 jaar afloopt en de splitsing van de 
eigendom zijn compleet onbekende en vaak de-
stabiliserende elementen. De medewerkers van 
het Fonds hebben al hun pedagogische talenten 
moeten aanwenden om de kandidaten zo goed 
mogelijk te informeren en hen gerust te stellen.
De complexiteit van de toekenningsprocedure is 
niet eigen aan dit project, maar is iets waarmee 
we in alle verrichtingen worden geconfronteerd. 
Ze is inherent aan het werken met kandidaten-
registers en het respecteren van de chrono-
logie van de kandidaturen, of het nu gaat om 
verkoop, verhuur of HH+.

Tot slot hebben we het voorbije jaar moeten 
vaststellen dat de woningen die niet verkocht 
raken, niet beantwoorden aan de behoeften 
of de financiële mogelijkheden van de kan-
didaat-gezinnen.

De opstalhouders zijn over het algemeen tevre-
den dat ze in het project zijn gestapt, al halen 
velen van hen wel de bijkomende lasten aan die 
veel te hoog worden bevonden.
Bij de start van het project werd tijdens de in-
fosessies niet dieper ingegaan op de privatieve 
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en gemeenschappelijke lasten. Op basis van 
de ontmoetingen met verschillende kandidaat-
opstalhouders is het Fonds echter meer nadruk 
gaan leggen op dit aspect.

De communicatie tussen de opstalhouders en de 
syndicus blijft stroef, ondanks de inspanningen 
die het Fonds – zelf mede-eigenaar - al heeft 
geleverd om deze situatie recht te trekken.

De inhoud die het Fonds geeft aan de sociale 
begeleiding die het aanbiedt, moet nog verder 
worden bijgeschaafd. Zo moeten we ons, onder 
andere, de volgende vragen stellen: is het wel 
een rol voor het Fonds om budgetbegeleiding 
aan te bieden? Mag het Fonds aan de syndicus 
vragen om op de hoogte te worden gehouden 
als opstalhouders niet betalen? Gaat dit niet 
in tegen de onderliggende doelstelling van het 
project om net te zorgen voor meer autonomie? 
Het Fonds wil ook meer gaan inzetten op het le-
ven in gemeenschap en alles wat komt kijken bij 
de mede-eigendom. Daarom is het van plan om 
specifieke kandidatenregisters aan te leggen en 
de kandidaat-kopers van bij het prille begin te 
betrekken bij het concept en hun dus ook meer 
verantwoordelijkheid te geven. Dit lijkt ons erg 
belangrijk om de problemen te verminderen die 
horen bij een leven in gemeenschap en bij een 
mede-eigendom. In verband met de rol van de 
syndicus overweegt het Fonds om zelf te zorgen 
voor een “ethische syndicus”.
Problemen met een mede-eigendom komen in 
heel veel gebouwen voor en zijn dus zeker niet 
specifiek voor het project “Requette-Lemaire”.

1.4.2 Samenwerking Fonds –
Community Land Trust

In 2006 werd het project in de Finstraat opge-
start. Deze verrichting kan worden beschouwd 
als het eerste grootschalige project dat werd ge-
realiseerd samen met de verenigingen (Wijkhuis 
Bonnevie en CIRE) die later aan de basis zouden 
liggen van de Community Land Trust Brussels.

De toekomstige bewoners werden nauw betrok-
ken bij de verschillende projectstadia. Uitein-
delijk konden 14 gezinnen met een erg be-
perkt inkomen een passiefwoning kopen in volle 
eigendom met een hypothecair krediet van het 
Fonds. 

De ervaring heeft aangetoond dat er bijkomende 
financiële middelen (subsidies) moesten worden 
vrijgemaakt om de verwezenlijking van derge-
lijke projecten een toekomst te geven. Deze 

subsidies werden geraamd op 30 % van de to-
tale kostprijs van de aankoop.

Het Fonds is zich bewust van de perspectieven 
die projecten als de Finstraat bieden, maar ziet 
ook de beperkingen. En dus werd verder nage-
dacht over hoe aan gezinnen met een beperkt 
inkomen het perspectief kan worden geboden 
van een eigen woonst.

Toen het Fonds in 2008 werd gevraagd om 500 
huurwoningen te voorzien voor het Huisves-
tingsplan stelde het al voor om te werken met 
verschillende soorten genotsrecht of met gesplit-
ste eigendomsrechten, dit om het doelpubliek 
autonomie te kunnen geven in combinatie met 
lagere kosten dan in een klassieke huursector.

Het gesplitst eigendomsrecht, in het bijzonder 
het opstalrecht, blijkt een duurzame oplossing 
die bovendien minder kost dan huren, zowel 
voor het Fonds als voor de bewoners.

Het hiervoor beschreven pilootproject 
“Requette-Lemaire” is de concrete verwezen-
lijking van deze denkoefening en sluit aan bij 
het objectief om de situatie van de huurder te 
verbeteren, en zeker niet de autonomie van de 
volle eigenaar te beperken.

De projecten die met de CLTB worden uitge-
werkt, staan in het teken van deze alternatieven 
op de klassieke aankoop of verhuur.

Bijzonder aan deze projecten is dat van bij het 
prille begin, dit is de aankoop van het terrein 
door het Fonds, heel nauw wordt samengewerkt 
met de CLTB en de toekomstige bewoners die 
elk ontwikkelingsstadium van het project (van 
de bouw tot de verkoop) mee uitdenken.

Het CLT-model is gebaseerd op een Ameri-
kaanse woonvorm waarin het gebouw wordt 
gescheiden van het terrein, waardoor de kosten 
verminderen en gezinnen in een sociaal kwets-
bare situatie de kans krijgen om eigenaar te 
worden. De gezinnen kopen het gebouw dat is 
opgetrokken door het Fonds via een opstalrecht 
voor 50 jaar. De grond wordt eigendom van de 
stichting van openbaar nut, het beslissingsor-
gaan van de CLTB.

Bij de oprichting van de Brusselse Community 
Land Trust bleek het Fonds één van de sleutel-
partners te zijn om de immobiliënprojecten van 
de CLT te kunnen realiseren.
Er werden tot nog toe 3 CLTB-projecten opge-
start.
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Ninove-Mariemont
1080 Sint-Jans-Molenbeek
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Mariemontkaai

Het gebouw aan de Mariemontkaai in 
Sint-Jans-Molenbeek telt 9 appartementen, 
waarvan 8 met 2 slaapkamers en één met 3 
slaapkamers.

Het terrein werd in 2006 gekocht van de ge-
meente in het kader van het wijkcontract 
“Heyvaert-Fonderie”. De stedenbouwkundige 
vergunning werd toegekend in 2008. Door ver-
schillende vertragingen en technische proble-
men startten de werken pas eind 2009. Eind 
2013 was het project klaar.

Omwille van de beperkingen die door het regle-
ment voor de wijkcontracten worden opgelegd 
voor de verkoopprijs per m² konden deze wo-
ningen niet worden verkocht als klassieke BRV-
verrichting. In plaats van het gebouw dan maar 
onder te brengen in het huurhulppatrimonium 
of de woningen te verkopen met een gesplitst 
eigendomsrecht, heeft het Fonds voorgesteld 
om er een allereerste CLTB-project van te ma-
ken.
De CLTB kreeg een eerste subsidie om de grond 
aan te kopen en een tweede om de kosten voor 
het gebouw te drukken, ten gunste van de kan-
didaat-kopers. Die kwamen trouwens allemaal 
in aanmerking voor een hypothecair krediet van 
het Fonds.
De woningprijzen en de subsidies werden be-
paald in functie van vier categorieën die werden 
gecreëerd op basis van de socio-economische 
profielen van de kandidaat-gezinnen.

Vandenpeereboom

Het Fonds kocht het terrein van de gemeente 
Sint-Jans-Molenbeek in het kader van luik II 
van het wijkcontract “Westoevers”. De steden-
bouwkundige vergunning werd in 2015 afge-
leverd en voorziet de bouw van 32 woningen. 
Het Fonds is de bouwheer en financiert het ge-
bouw. De CLTB verenigde 28 gezinnen in een 
“projectgroep” die de vorm heeft gekregen van 
een feitelijke vereniging met de naam “Arc-en-
Ciel”.
In het lastenboek voor “conceptie-uitvoering” 
werden ook een reeks wensen opgenomen die 
de toekomstige bewoners hebben geuit, net 
zoals specifieke verwachtingen in verband met 
de betrokkenheid en pedagogie die worden 
gevraagd van de architecten en aannemers. 
Het project werd voorgesteld aan de toekom-
stige bewoners, die de werf ook zullen kunnen 

bezoeken.
Zo organiseerden de projectgroep “Arc-en-Ciel” 
en de CLTB een buurtfeest op de site waar de 
architect het project heeft kunnen voorstellen 
aan alle buurtbewoners.
De participatieve dimensie is een verrijking voor 
het project, in die zin dat rekening kan worden 
gehouden met de ideeën van de toekomstige 
bewoners.
Om die dynamiek niet verloren te laten gaan, 
zal in het gebouw ook een gemeenschappelijke 
zaal worden voorzien.

Antwerpsesteenweg

Het Fonds kocht dit terrein aan in 2014 van de 
Regie der Gebouwen van de Stad Brussel in het 
kader van luik II van het wijkcontract “Masui”. 
Bijzonder aan dit project is de samenwerking 
tussen het Fonds, de CLTB en Leefmilieu Brussel. 
Het perceel geeft achteraan immers toegang tot 
het Zennepark dat momenteel wordt aangelegd 
en waar Leefmilieu Brussel een wachtlokaal wilt 
voorzien om de veiligheid van het park te waar-
borgen. Het achterste deel van het perceel leek 
de uitgelezen plek om dit lokaal in te planten. 
Er zal ook een polyvalente zaal worden voorzien 
waar de toekomstige bewoners vergaderingen 
of allerhande andere activiteiten kunnen orga-
niseren.

De participatieve dimensie

Voor de verschillende projecten in samenwer-
king met de CLTB wordt telkens een “project-
groep” opgericht, die wordt opgevolgd door de 
CLTB en door andere verenigingen die actief 
zijn in de huisvestingssector zoals het Wijkhuis
Bonnevie en CIRE (Coordination et Initiatives 
pour Réfugiés et Etrangers). Er worden verschil-
lende workshops georganiseerd rond alles wat 
te maken heeft met de aankoop van een woning 
(bouw, architectuur, hypothecair krediet, beheer 
van de mede-eigendom, etc.).
De toekomstige bewoners worden erg nauw be-
trokken bij de verschillende ontwikkelingsfases 
van het project, waardoor ze niet enkel meer 
afwachten tot ze een woning hebben, maar 
actief deelnemen aan de verwezenlijking van 
hun woonproject en zich de woning daardoor 
bewuster en met meer verantwoordelijkheids-
zin eigen maken. Er wordt bijzondere aandacht 
besteed aan contactmomenten tussen de ge-
zinnen, zodat ze kennis maken met elkaar en 
er een zekere cohesie kan ontstaan tussen de 
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toekomstige buren, waardoor ook het “samen 
leven” vlotter verloopt.
Door deze participatieve aanpak en de gemeen-
schappelijke activiteiten die ook openstaan voor 
de buurtbewoners (buurtfeest, moestuinen etc.) 
leren de toekomstige kopers elkaar beter ken-
nen en integreren ze zich beter in de buurt en in 
de gemeente.

1.4.3 Conclusie

Het zou goed zijn om dit participatieve aspect 
te integreren in alle projecten van het Fonds, 
zodat de toekomstige bewoners worden betrok-
ken van bij de opstart van het project en we een 
grotere responsabilisering en autonomie van 
het doelpubliek kunnen creëren.

Als de toekomstige bewoners bewust mee keu-
zes maken in de verwezenlijking van het pro-
ject, trekken ze ook met een grotere verant-
woordelijkheidszin in de woning in en zijn ze 
beter voorbereid op het beheer van een mede-
eigendom, wat één van de grootste problemen 
is gebleken in het project “Requette-Lemaire”.

Daarom zou het ook goed zijn dat de kan-
didaat-kopers al heel wat vroeger in het pro-
ject de aankoopovereenkomst tekenen en zo 
hun toekomstige financiële verbintenis concreet 
vorm geven. Zo zullen ze ook van bij de start 
verantwoordelijkheid opnemen voor hun vragen 
en verwachtingen in verband met het project.

De verdere samenwerking van het Fonds en de 
CLTB moet worden vastgelegd in een overeen-
komst, zodat de rol en verantwoordelijkheid 
van de verschillende partijen duidelijk worden 
gedefinieerd op basis van de opgedane ervaring.

In oktober 2015 heeft Minister Céline Fremault 
bij een studiebureau een evaluatie besteld 
van de Community Land Trust Brussels. Een 
dergelijke evaluatie was aangekondigd in de 
Regeringsverklaring van 2014. Het spreekt voor 
zich dat we erg uitkijken naar de resultaten van 
deze analyse.

Toekomstverwachtingen voor 
het gesplitst zakelijk recht

Het opstalrecht zorgt ervoor dat de bewoners 
volle eigenaar worden van het gebouw en be-
perkt zich, in tegenstelling tot andere vormen 
van gesplitst eigendomsrecht, dus niet tot een 

genotsrecht op lange termijn, waardoor de be-
woners ook de volledige verantwoordelijkheid 
krijgen over de woning.

Wat betreft de verplichtingen die het zakenrecht 
oplegt, hebben de actoren slechts keuze uit een 
beperkt aantal mogelijkheden. Het opstalrecht 
lijkt, naast de erfpacht, de rechtsvorm die de 
voorkeur krijgt. De maximumduur voor het op-
stalrecht is vastgelegd op 50 jaar, die voor een 
erfpacht op 99 jaar. Dit kan een obstakel vor-
men, waardoor operatoren geneigd zijn om te-
rug te grijpen naar rechtsvormen die veel mind-
er zekerheid bieden op basis van de rechtsleer 
en rechtspraak.

In zijn memorandum opgesteld aan het begin 
van de legislatuur 2014-2019 vroeg het Fonds 
aan het Gewest om, binnen de bevoegdheden 
voor huisvesting, een ordonnantie aan te nemen 
tot wijziging van, voor de openbare vastgoed-
operatoren en de Gewestelijke Grondalliantie, 
artikel 4 van de wet van 10 januari 1824 over 
het recht van opstal, zodat de maximumduur 
ervan zou worden opgetrokken van 50 tot 99 
jaar.

Ander obstakel is dat het erfpachtrecht de 
eerste 27 jaar in strijd is met het voorkooprecht. 
Daarom vraagt het Fonds om, opnieuw binnen 
de bevoegdheden voor huisvesting, artikel 2 
aan te passen van de wet van 10 januari 1824 
over het recht van erfpacht, zodat de minimum-
duur van 27 jaar niet langer onverenigbaar is 
met de uitoefening van een voorkooprecht door 
een openbare vastgoedoperator of door de 
Gewestelijke Grondalliantie, ook al zouden één 
van deze partijen voor het erfpachtrecht hebben 
gekozen.

De verschillende besproken projecten tonen aan 
dat er realistische alternatieven bestaan op het 
traditionele huisvestingsbeleid. Zij bieden mooie 
perspectieven aan de tienduizenden Brusselse 
gezinnen die vanuit niet altijd even rooskleurige 
socio-economische omstandigheden op zoek 
zijn naar een voor hun passende invulling van 
het recht op huisvesting.
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1.5 TUSSENKOMST IN DE
SAMENSTELLING VAN 
EEN HUURWAARBORG

1.5.1 Jaarverrichtingen

In 2015 vroegen meer dan 1.015 mensen (1.125 
in 2014, wat een daling van 10% betekent) de 
informatiebrochure en het aanvraagformulier 
aan: 465 personen deden dit via de telefoon of 
via mail en 550 geïnteresseerden kwamen hier-
voor persoonlijk langs aan het onthaal van het 
Fonds.

Kandidaten raadplegen de voorwaarden steeds 
vaker op de website van het Fonds en drukken 
de brochure en het aanvraagformulier zelf af.

In 2015 werden 329 leningsaanvragen inge-
diend (ten opzichte van 373 in 2014, wat neer-
komt op een daling van 12 %). Daarbij moeten 
nog de 15 aanvragen worden geteld die nog in 
behandeling waren op 31 december 2014.

Van die 344 aanvragen hebben er 176 (51 %) 
geleid tot de afsluiting van een lening op af-
betaling. In totaal werd voor een bedrag van 
181.862,34 EUR aan leningen toegekend (ten 
opzichte van 228.689 EUR in 2014, wat neer-
komt op een daling van 20 %).

11 ontleners hebben de cheque die het Fonds 
uitschreef bij de ondertekening van het contract 
niet gebruikt en hebben hem teruggestuurd.

Een tendens die de laatste 5 jaar werd opge-
merkt, zette zich ook in 2015 door: 60 (34 %) 
van de voornoemde woningen worden gehuurd 
via een Grondregie, OCMW of sociaal verhuur-
kantoor, ten opzichte van 29 % in 2014.

Woningen verhuurd door een openbare eigenaar (Grondregie, OCMW of sociaal verhuurkantoor)

Het inkomen waarover de ontlenersgezinnen 
beschikken, bestaat in 81 gevallen (46 %) uit 
het loon van een bediende of arbeider. 56 ge-
zinnen (32 %) leven van een werkloosheidsuit-
kering. 23 gezinnen (13 %) moeten rondkomen 
met een RIZIV- of een invaliditeitsuitkering. 
Voor 11 gezinnen (6 %) bestaat het inkomen 
uit het leefloon. 5 gezinnen (3 %) leven van een 
rust- of overlevingspensioen.

Net zoals vorig jaar valt ook voor 2015 op 
dat bijna 28% van de bezoldigde aanvragers 
werkzaam is in het kader van "artikel 60" (ten 
opzichte van 23 % in 2014). Dit artikel komt 
uit de organieke wet van het OCMW. Het slaat 
op iedere persoon die een leefloon of sociale 
bijstand ontvangt waardoor hij "het bewijs kan 
leveren van een periode van tewerkstelling om 
het volledige voordeel van bepaalde sociale uit-
keringen te verkrijgen (...)". Aan het einde van 
de tewerkstellingsperiode zullen de meesten 
onder hen recht hebben op een werkloos-
heidsuitkering. Deze personen doen de omvang 
van de categorie "bediende/arbeider" artificieel 
toenemen.

Het maandelijkse netto-inkomen van de ont-
lenersgezinnen, inclusief kinderbijslag, be-
draagt gemiddeld 1.581 EUR (ten opzichte van 
1.691 EUR in 2014). Het laagste inkomen be-
draagt 817 EUR, het hoogste 3.301 EUR. In het 
eerste geval gaat het om een leefloon voor een 
alleenstaande. In het tweede geval bestaat het 
gezinsinkomen uit het salaris van een bezoldig-
de werknemer en kinderbijslag voor een koppel 
met 5 kinderen. Dit gemiddelde is 6 % gedaald 
ten opzichte van 2014.

De 142 gezinnen die al een woning huurden, 
telden vóór hun verhuis een gemiddelde huur 
neer van 517 EUR. 
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Evolutie van de huurprijzen van de vorige woning (van 2005 tot 2015) (EUR)

58 ontleners (33 %) vonden hun vorige woning 
ongezond (20 %), overbevolkt (13 %) of zowel 
ongezond als overbevolkt (3 %).

Evolutie van de huurprijzen van de nieuwe woning (EUR)

De gemiddelde lening die het voorbije jaar werd 
toegekend, bedraagt 1.033 EUR. Het laagste 
leningsbedrag dat in deze sector werd toege-

Evolutie van het gemiddelde geleende bedrag (EUR)

Tot april 2007, datum waarop de nieuwe be-
palingen in verband met de huurwaarborg van 
kracht werden, bedroegen de meeste leningen 
90 % van 3 maanden huur. Sindsdien worden 

De gemiddelde huurprijs voor de nieuwe woning 
bedraagt 588 EUR. Het laagste bedrag dat voor 
de huur wordt neergeteld, is 275 EUR, het hoog-
ste 1.050 EUR.

kend, bedraagt 495 EUR, het hoogste 1.890 
EUR.

de leningen berekend op basis van 2 maanden 
huur. Dit verklaart de sterke daling van het be-
drag van de gemiddelde lening sinds 2007.
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Maandelijks wordt gemiddeld 70 EUR terugbe-
taald. De laagste mensualiteit bedroeg het voor-
bije jaar 28 EUR, de hoogste 155 EUR.

De huurprijs van de nieuwe woning ligt op-
merkelijk lager dan de voorgaande jaren. Dit 
is een uitzonderlijke tendens, die enkel in 2012 
werd vastgesteld. Bijgevolg daalt ook het be-
drag van de toegekende lening. Deze verande-
ring is het gevolg van het lagere maandinkomen 
zoals hierboven vastgesteld.

Evolutie van de gemiddelde mensualiteit (EUR)

Evolutie van het maandelijkse budget dat wordt besteed aan de huur en de maandelijkse afbetaling van de 
huurwaarborglening in verhouding tot het inkomen (%)

Gemiddeld 
inkomen

Gemiddelde huurprijs van de 
nieuwe woning

Gemiddelde 
mensualiteit Huur + mensualiteit

Voor 89 dossiers (51 %) bedraagt de lenings-
duur 18 maanden, voor 36 dossiers (20 %) is de 
terugbetalingsduur vastgesteld op 12 maanden, 
in 22 gevallen (13 %) is dat 11 maanden en in 
29 gevallen (16 %) is een andere leningsduur 
toegekend gaande van 9 tot 17 maanden. De 
reglementaire maximumduur van 18 maanden 
wordt dus nooit overschreden.

Gemiddeld wordt 42 % van het maandelijkse 
budget besteed aan de betaling van de huur en 
de terugbetaling van de huurwaarborglening. 
Dit percentage is in de periode 2005-2015 vrij 
stabiel gebleven, dankzij de stabiele toeken-
ningsvoorwaarden die het Fonds hanteert.
De huishuur op zich vertegenwoordigt gemid-
deld 37 % van het maandelijkse budget.

Voor de toekenning van 10 leningen (= 6 % 
van het totale aantal toegekende huurwaarbor-

gleningen) zijn speciale voorwaarden opgelegd. 
Zo heeft het Fonds in 4 gevallen een borg geëist.

Er werden 5 leningen toegekend met de toe-
stemming van een schuldbemiddelaar of van 
een schuldbemiddelingsdienst en 1 lening werd 
getekend door een voorlopig bewindvoerder.
Op 31 december 2015 waren 5 aanvragen (1 %) 
nog in onderzoek.
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Aanvragen die zijn geweigerd of die niet 
hebben geleid tot de toekenning van een lening

Van de 344 aanvragen die in 2015 werden be-
handeld, zijn er 55 (16 %) na een schriftelijke 
verwittiging van het Fonds geklasseerd zonder 
gevolg, omdat de kandidaat niet meer heeft ge-
reageerd. 
42 kandidaten zouden hoogstwaarschijnlijk ook 
geen lening hebben kunnen afsluiten en dit om 
de volgende redenen: 8 van hen stonden bij de 
Centrale voor Kredieten aan Particulieren gere-
gistreerd als nalatig schuldenaar, 23 kandidaten 
konden niet bewijzen dat ze hun vorige huur re-
gelmatig betaalden en 11 kandidaten moesten 
al te veel andere kredieten terugbetalen of 
zouden meer dan 60 % van hun maandbudget 
moeten besteden aan de betaling van de huur 
en de afbetaling van de aangevraagde huur-
waarborglening. 
15 kandidaten moesten bewijsstukken aanbren-
gen (bijv. afrekeningen waarop de mensualiteit 
en het openstaand saldo worden vermeld) voor 
kredieten die ze reeds zijn aangegaan. 5 kandi-
daten moesten iemand vinden die zich voor hen 
borg wilde stellen.
7 kandidaten beantwoordden aan de toela-
tingscriteria en hadden een princiepsakkoord 
gekregen, maar zijn het leningscontract niet 
meer komen ondertekenen en hebben ondanks 
verschillende herinneringen niets meer van zich 
laten horen.

15 kandidaten (4 %) hebben hun aanvraag zelf 
geannuleerd: 5 kandidaten gaven er de voorkeur 
aan om een andere oplossing te zoeken (bijv. 
het bedrag lenen bij familie of vrienden, een re-
geling treffen met de eigenaar). 
Voor 5 andere kandidaten ging de huisbaas er 
niet mee akkoord om de huurwaarborg vast te 
zetten op een bankrekening zoals wettelijk is 

bepaald. 1 kandidaat heeft het beoogde goed 
niet gehuurd. 3 kandidaten vonden de proce-
dure te zwaar. Ten slotte dacht 1 kandidaat dat 
het om een hypothecair krediet ging en heeft 
zijn aanvraag ingetrokken toen hij zijn fout 
inzag.

24 aanvragen (7 %) zijn onontvankelijk ver-
klaard op basis van het reglement. In 12 geval-
len lag het belastbaar inkomen van de kandida-
ten hoger dan het toegelaten maximumin-
komen. 5 kandidaten hadden een sociale won-
ing op het oog en 3 andere woningen lagen buit-
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor 3 
kandidaten duurde de huurovereenkomst mind-
er dan een jaar. 1 kandidaat was eigenaar van 
een onroerend goed.

Hoewel ze ontvankelijk waren, zijn 69 aanvra-
gen (20 %) geweigerd door het Fonds via aan-
getekende zending (of, op vraag van de kan-
didaat, persoonlijk overhandigd op de zetel 
van het Fonds tegen ontvangstbewijs). Er werd 
hen op gewezen dat zij tegen deze beslissing in 
beroep konden gaan bij de Staatssecretaris voor 
Huisvesting of de bevoegde Minister. Dit is een 
stijging van 5 % ten opzichte van 2014 en 12 % 
ten opzichte van 2013.
Het zou onverantwoord zijn geweest om aan 
deze kandidaten een lening toe te kennen en 
wel om de volgende redenen:

• 42 kandidaten stonden bij de Centrale voor 
Kredieten aan Particulieren geregistreerd als 
nalatig schuldenaar. 32 van hen konden niet 
bewijzen dat ze de laatste 6 maanden huur 
hadden betaald en 24 andere kandidaten 
zouden meer dan 60 % van hun inkomen 
moeten besteden aan de terugbetaling van 
de huurwaarborglening en de aflossing van 
andere lopende kredieten; 

Evolutie van het aantal geweigerde aanvragen (%)
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• 12 kandidaten zouden meer dan 60 % van 
hun budget moeten besteden aan de betaling 
van de huur (waarvan 10 kandidaten meer 
dan 70 %), de terugbetaling van de huur-
waarborglening en de aflossing van andere 
lopende kredieten;

• 6 kandidaten zouden meer dan 60 % van hun 
budget moeten besteden aan de betaling van 
de huur en de terugbetaling van de huur-
waarborglening, maar hadden geen andere 
lopende kredieten;

• 4 kandidaten moesten hun woning verla-
ten ten gevolge van een vonnis tot uitzetting 
omdat hun achterstallig huurgeld meer dan 
2.000 EUR bedroeg;

• 3 kandidaten hadden kosten die meer be-
droegen dan hun inkomen;

• 2 kandidaten hebben verklaard dat ze geen 
inkomen hadden.

27 van deze gezinnen leven van een werkloos-
heidsuitkering en er zijn er 8 die een mutuali-
teits- of invaliditeitsuitkering krijgen. 5 gezinnen 
halen hun inkomen uit een bediendensalaris, 12 
andere hebben een arbeidersloon. 11 gezinnen 
moeten rondkomen met een leefloon, 4 gezin-
nen van een rust- of overlevingspensioen en 2 
gezinnen, ten slotte, hebben geen inkomen.
Het gemiddelde maandinkomen van deze gezin-
nen, inclusief kinderbijslag, bedroeg 1.268 EUR 
tegenover 1.581 EUR voor de toegekende lenin-
gen.
De gemiddelde huurprijs van de vorige woning 
bedroeg voor 44 gezinnen 538 EUR ten opzichte 
van 517 EUR voor de toegekende leningen.
De gemiddelde huurprijs voor de woning die 
deze kandidaten op het oog hadden, bedroeg 
605 EUR (tegenover 588 EUR voor de toege-
kende leningen). De laagste huurprijs die zou 
moeten worden betaald, bedroeg 300 EUR, de 
hoogste 1.055 EUR.

Gemiddeld hadden deze 69 gezinnen een be-
drag willen lenen van 1.088 EUR (meer dus dan 
het gemiddelde bedrag van 1.033 EUR voor de 
toegekende leningen). De laagste som die werd 
aangevraagd, bedroeg 540 EUR, het hoogste 
bedrag was 1.899 EUR. De gemiddelde mensu-
aliteit zou 87 EUR bedragen (ten opzichte van 
een gemiddelde van 70 EUR voor de effectief 
toegekende leningen), met een minimum van 
35 EUR en een maximum van 248 EUR.

Conclusie

Het aantal geweigerde aanvragen is opnieuw 
sterk gestegen ten opzichte van de voorbije ja-
ren. Deze stijging is niet te wijten aan een 
strengere behandeling van de aanvragen, vooral 
als we de vergelijking maken met de voorgaan-
de jaren wat het maandelijkse budget betreft 
dat wordt besteed aan de huur. Dit bedrag 
blijft door de jaren heen heel stabiel, ondanks 
de steeds moeilijkere conjunctuur. 

De stijging van het aantal geweigerde dos-
siers kan deels worden toegeschreven aan 
een fenomeen dat in het vorige jaarverslag is 
aangekaart. 16 kandidaten (23 %) hebben een 
aanvraag ingediend wetende dat ze niet vol-
deden aan de criteria van het Fonds omdat ze 
reeds schulden hadden of omdat hun inkomen 
niet al hun kosten kon dekken. Hun enige be-
doeling was echter een schriftelijke weigering 
ontvangen van het Fonds, zodat ze daarmee 
aanspraak konden maken op de steun van het 
OCMW van hun gemeente. Veel OCMW's sturen 
namelijk kandidaten naar het Fonds, zelfs per-
sonen die een ander inkomen ontvangen dan 
een leefloon of sociale bijstand, om een lening 
van het Fonds aan te vragen. Met een beetje 
geluk hebben de kandidaten hier ook recht op, 
maar veel vaker is het eigenlijk de bedoeling dat 
het Fonds de lening weigert, zodat het OCMW 
zijn tussenkomst daarop kan baseren. 

De stijging in 2015 kan ook deels verklaard 
worden door artikel VII.77.§2 van het Wetboek 
van economisch recht dat in werking is getre-
den op 1 april 2015 en zegt dat: "wanneer er 
in hoofde van een consument (een) wanbeta-
ling(en) geregistreerd staat in de Centrale [voor 
Kredieten aan Particulieren] voor een totaal 
achterstallig bedrag van meer dan 1.000 euro in 
het kader van een consumentenkrediet die niet 
werd afgelost dan kan een kredietgever geen 
nieuwe kredietovereenkomst sluiten". 

Tot die datum kon het Fonds ieder dossier af-
zonderlijk beoordelen en een krediet toeken-
nen aan een gezin dat geregistreerd stond als 
nalatig schuldenaar voor een bedrag hoger dan 
1.000 EUR indien de kandidaat zijn kredietwaar-
digheid voldoende kon aantonen. Hij kon hier-
voor het bewijs voorleggen dat de situatie werd 
behandeld en/of binnenkort geregulariseerd 
zou worden via minnelijke schikking, met een 
collectieve schuldenregeling of met een afbeta-
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lingsplan dat hij mee heeft opgesteld en correct 
naleeft. 

Deze nieuwe bepaling is ingeroepen voor 29 
geweigerde dossiers (42,03 %). 17 van deze 
dossiers zouden voordien grondiger zijn geana-
lyseerd en waren misschien goedgekeurd.

Meer dan 30 personen wilden een afspraak ma-
ken met de bedoeling een lening aan te vragen 
en hebben gemeld dat ze geregistreerd stonden 
als nalatig schuldenaar voor een bedrag van 
meer dan 1.000 EUR. Nadat ze kennis hadden 
genomen van de nieuwe voorwaarden, hebben 
ze ervoor gekozen geen aanvraag in te dienen.

Door de steeds strengere wetgeving lijkt deze 
intrestloze lening voor de samenstelling van een 
huurwaarborg steeds minder toegankelijk voor 
de gezinnen met een (heel) laag inkomen hoe-
wel deze het oorspronkelijke doelpubliek vor-
men. 

Er wordt nog maar weinig beroep gedaan op 
deze formule, hoewel de problematiek waarvoor 
ze is ontwikkeld toch nadrukkelijk aanwezig 
is binnen het Gewest. De situatie van de per-
sonen die een dergelijke lening aanvragen, sluit 
steeds minder aan bij de toelatingscriteria van 
het Fonds gelet op de wet op het consumenten-
krediet. Een versoepeling van de voorwaarden 
is geen optie omdat het Fonds de juridische en 
morele verplichting heeft de financiële situatie 
van de kandidaat-gezinnen niet zwaarder te be-
lasten dan al het geval is.

Het is dus meer dan ooit van belang de voor-
waarden en principes van deze activiteit in vraag 
te stellen omdat ze steeds minder van toepas-
sing zijn op het doelpubliek. 

Er zal hierover overleg worden gepleegd met 
de minister van Huisvesting, mevrouw Céline 
Fremault, en de andere actoren binnen dit do-
mein, met name de OCMW's van het Gewest. 
Het Fonds wil samenwerken met deze ver-
schillende actoren om samen het socio-econo-
mische profiel, de noden en capaciteiten van het 
doelpubliek bij te stellen en een formule uit te 
werken die daarop is afgestemd.

1.5.2 Beheer van de betalingen

De gemiddelde last (dit is de gemiddelde huur 
en de gemiddelde mensualiteit van de huur-
waarborglening) blijft stabiel ten opzichte van 

het gemiddelde inkomen van de ontlenersgezin-
nen, zoals reeds eerder vermeld.

In 2014 hebben we kunnen vaststellen dat de 
stijging van de achterstallige betalingen werd 
afgeremd. Deze tendens wordt verdergezet in 
2015 met een stijging die beperkt is tot 3.485 
EUR (ten opzichte van 7.986 EUR in 2014, 
13.734 EUR in 2013 en 9.554 EUR in 2012). 
Dit bedrag komt overeen met 4,46 % van de 
gecumuleerde vervallen sommen sinds het be-
gin van de kredietverrichtingen voor de samen-
stelling van een huurwaarborg (ten opzichte van 
4,36 % in 2014, en 4,42 % in 2012). Boven-
vermelde daling is dus relatief in die zin dat de 
verhouding tussen de totale achterstand en de 
vervallen mensualiteiten aanhoudt. 

Op 31 december 2015 vertoonden 104 (37,7 %) 
van de 276 lopende contracten een achterstal. 
Bij de leningen of verkopen op afbetaling zijn 
10,4 % van de ontleners over heel België om-
wille van achterstallen geregistreerd bij de Cen-
trale voor Kredieten aan Particulieren9.

Sinds 1999 stellen we vast dat het percentage 
van geregistreerde achterstallen bij de Centrale 
voor Kredieten aan Particulieren ten opzichte 
van het aantal afgesloten kredieten in hetzelf-
de jaar voor deze sector gemiddeld 17,6 % be-
draagt. We herinneren eraan dat iedere achter-
stallige betaling van drie maand of meer aan de 
Centrale moet worden gemeld.
 
Het niveau van de achterstallen in de huur-
waarborgsector ligt hoog, de juridische mid-
delen waarover het Fonds beschikt om de ach-
terstallen te recupereren daarentegen zijn erg 
beperkt. Het gemiddelde sociaal-economisch 
profiel van de ontleners sluit loonbeslag in de 
praktijk uit. Het Fonds kan ook niet dreigen met 
een huisuitzetting, vermits het slechts als derde 
betrokken is bij de huurovereenkomst, of met 
een openbare verkoop vermits de woning niet in 
pand is gegeven. Eigenlijk zijn er slechts 2 druk-
kingsmiddelen om deze ontleners aan te zetten 
tot betaling: de identiteit van de ontleners door-
geven aan de Centrale voor Kredieten aan Parti-
culieren (voor zover ze niet reeds bekend zijn bij 
de Centrale – het Fonds is trouwens verplicht dit 
te doen) of dreigen met een gerechtelijke pro-
cedure. Wat dit laatste betreft, moet er worden 
gesteld dat de meeste van deze procedures uit-
monden in een vonnis bij verstek (ontlener was 
niet aanwezig op de zitting) en dat de uitvoering 
van deze vonnissen, met name de terugbetaling 
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Aantal dossiers met een achterstal

Aantal achterstallige betalingen geregistreerd bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren ten opzichte van 
het aantal kredieten afgesloten sinds 1999 (%)

Evolutie van de gecumuleerde achterstallen ten opzichte van de gecumuleerde vervallen sommen:

(1) Gecumuleerde vervallen bedragen = som van opeisbare normale mensualiteiten, van vervroegde terugbetalingen van de lening en van aangere-
kende kosten. 

< of = €100 < of = €200 < of = €300 < of = €400 < of = €500

Aantal afgesloten contracten Aantal contracten geregistreerd bij de Centrale voor Kredieten aan 
Particulieren
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bedrag van de achterstallen

< of = €1000 >€1000

Totale achterstallenGecumuleerde 
vervallen bedragen (1)
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van de bedragen waartoe de ontleners veroor-
deeld zijn, bijzonder problematisch is.

5 ontleners (tegenover 3 in 2014 en slechts 1 in 
2013) hebben in 2015 een procedure van collec-
tieve schuldenregeling ingezet, overeenkomstig 
artikel 1675/2 en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek.
Sinds de oprichting van de sector van de huur-
waarborgleningen hebben er welgeteld 65 ont-
leners (op een totaal van 5.731) een dergelijke 
procedure opgestart.

Overeenkomstig de modaliteiten tot terugvorde-
ring van de achterstallen, zoals opgenomen in 
de beheersovereenkomst met het Gewest dd. 
27 januari 2011, en overeenkomstig de wetge-
ving op het consumentenkrediet, werden in 
2015 de volgende acties ondernomen:

• verzending van ingebrekestellingen: 133 (144 
in 2014 en 151 in 2013);

• opstarten van een procedure: geen (2 in 2014 
en 1 in 2013);

• registratie van ontleners bij de Centrale voor 
Kredieten aan Particulieren: 37 (49 in 2014 
en 44 in 2013).

Tot slot zijn 13 dossiers geregistreerd als uit-
zonderlijk verlies, voor een totaal bedrag van 
7.109 EUR. Dit omdat het Fonds er niet op 
rekent deze schuldvorderingen te kunnen re-
cupereren omwille van het financieel onvermo-
gen van de ontleners in kwestie of omdat de 
juridische kosten de invordering zelf zouden 
overstijgen. Het Fonds heeft echter ook een 
uitzonderlijke winst geboekt van 633 EUR voor 
5 overeenkomsten. Het bedrag van de schuld-
vorderingen die niet kunnen worden geïnd, be-
perkt zich in 2015 dus tot 6.476 EUR, wat het 
totaal voor deze sector sinds 1999 op 216.205 
EUR brengt.
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ADMINISTRATIE - WETGEVING02
2.1 ADMINISTRATIE
Classificatie van het Fonds in de overheidssec-

tor S1312 door het Instituut voor de 
Nationale Rekeningen (INR)

In 2014 heeft het Fonds beroep aangetekend 
tegen de beslissing van het INR om het onder 
te brengen in de overheidssector S1312. Het 
verslag van het auditoraat van de Raad van 
State volgde de argumentatie van het Fonds en 
ondersteunde het verzoek tot opschorting van 
de beslissing. Op 28 januari 2015 trok de Raad 
van Bestuur van het INR zijn beslissing dan ook 
in.

In een brief dd. 2 april 2015 liet het INR 
het Fonds echter weten dat zijn Raad van 
Bestuur tijdens de zitting van 30 maart 2015 
heeft bevestigd dat het Fonds zou worden ge-
herklasseerd in de overheidssector (S13).
De Raad van Bestuur van het Fonds heeft er 
daarop mee ingestemd om een nieuw verzoek 
tot opschorting en nietigverklaring van de beslis-
sing in te dienen bij de Raad van State. Het dos-
sier is op 18 mei 2015 neergelegd.
Het verwerpen van de opschortingsprocedure 
van de beslissing van het INR werd op 17 sep-
tember 2015 verworpen door de Raad van State 
(arrest 232.249).
Het Fonds had ook een verzoek tot nietigver-
klaring ingediend, maar hierover heeft de Raad 
van State zich nog niet uitgesproken.

Wijziging van de statuten van de onderneming  
Kapitaalsverhoging – Afstand van 

bevoegdheden

Op 28 mei 2014 verscheen in het Belgisch 
Staatsblad de wet van 19 april 2014 houdende 
invoeging van boek VII "Betalings- en krediet-
diensten" in het Wetboek van economisch recht, 
houdende invoeging van de definities eigen aan 
boek VII en van de straffen voor de inbreuken 
op boek VII, in de boeken I en XV van het Wet-
boek van economisch recht en houdende diverse 
andere bepalingen.

In toepassing van deze wet moet het Fonds 
voor eind 2016 zijn vergunning vernieuwen 
als verlener van hypothecaire en consumen-
tenkredieten. Hiervoor moet aan verschillende 
voorwaarden worden voldaan. Zo stelt artikel 
VII.162 dat om deze vergunning te krijgen de 
kredietgever die hypothecaire kredietovereen-
komsten aanbiedt over een sociaal minimum-
kapitaal moet beschikken van minstens 
2.500.000 EUR, dat volledig is volgestort. Sinds 
het Woningfonds in 1985 werd opgericht, schom-
melde dat kapitaal echter altijd rond 18.550 
EUR, het wettelijk vereiste minimum door het 
Wetboek van vennootschappen; slechts één 
vierde ervan was volgestort. Het sociaal kapi-
taal moest dus fors worden opgetrokken. Omdat 
deze kapitaalsverhoging zou gebeuren via een 
opname uit de reserves, moest ook het recht 
van de vennoten op dit kapitaal worden ver-
duidelijkt.

Bovendien waren de statuten zoals aangenomen 
in 1985 al verschillende keren aangepast, waar-
door een opkuis van de tekst zich opdrong. Komt 
daar nog bij dat de activiteiten van het Fonds 
sterk zijn uitgebreid, waardoor in de statuten 
machtsoverdrachten moesten worden voorzien 
die meer soepelheid creëren dan de structuren 
die aanvankelijk waren goedgekeurd.

Daarom heeft de Algemene vergadering der 
vennoten in 2015 ingestemd met een aanpas-
sing van de statuten van de onderneming, 
zonder echter aan de sociale doelstelling te ra-
ken. Dit zijn de belangrijkste krachtlijnen van de 
nieuwe statuten:

• het vaste deel van het kapitaal wordt vastge-
legd op 2.512.500 EUR;

• wanneer een vennoot niet langer zijn man-
daat bekleedt, ontvangt hij enkel het deel van 
het door hem volgestorte kapitaal van zijn 
aandeel/aandelen;

• de functie van de adjunct-directeur-
generaal wordt toegelicht: hij vervangt de 
directeur-generaal wanneer die verhin-
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derd is; hij is van een andere taalrol dan de 
Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur;

• er wordt een directiecomité opgericht dat 
bestaat uit de Voorzitter en Ondervoorzit-
ter van de Raad van Bestuur, de directeur-
generaal, de adjunct-directeur-generaal 
en elke andere persoon die hiervoor wordt 
aangeduid;

• het stelsel van de machtsoverdrachten door 
de Raad van Bestuur wordt volledig her-
zien. Het dagelijkse beheer van de onder-
neming kan voortaan worden overgedragen 
aan eender welk lid van de onderneming. Op 
deze manier wordt tegemoet gekomen aan 
de noodzakelijke responsabilisering van het 
personeel, over alle hiërarchische lagen heen, 
gezien de permanente uitbreiding van de 
activiteiten, terwijl voorheen enkel de direc-
tieleden het Fonds geldig konden vertegen-
woordigen tegenover derden.

Nadat de statutaire aanpassingen waren 
goedgekeurd, heeft de Algemene vergade-
ring beslist om een kapitaalsverhoging door te 
voeren via een opname uit de reserves, zodat 
het kapitaal vandaag het niveau bereikt dat 
wordt opgelegd door het Wetboek voor econo-
misch recht om een vergunning te krijgen als 
kredietgever van hypothecaire en consumen-
tenkredieten.

Daarna heeft de Raad van Bestuur de 
machtsoverdrachten herzien. Er werden ver-
schillende niveaus ingevoerd. Er werden spe-
cifieke mandaten voorzien vanaf niveau B. Deze 
mandaten worden toegekend voor een duidelijk 
afgebakende activiteitensector en mogen niet 
ondergedelegeerd worden. De mandaathouders 
van het eerste niveau (dit zijn de directieleden) 
krijgen een algemeen mandaat en kunnen alle 
specifieke mandaten uitoefenen, ongeacht de 
activiteitensector. Heel uitzonderlijk kunnen zij 
hun mandaat overdragen aan een welbepaald 
iemand. Dit gebeurt via een geschreven over-
eenkomst en het mandaat wordt gedetailleerd 
beschreven.

Het Fonds is een samenwerkingsverband aange-
gaan met de Community Land Trust Brussels 
voor de verwezenlijking van een aantal immo-
biliënverrichtingen. Op 18 september 2015 werd 
het gebouw “Mariemont-Ninove” ingehuldigd in 
aanwezigheid van mevrouw Céline Fremault, 
minister voor Huisvesting, mevrouw Françoise 
Schepmans, burgemeester van Sint-Jans-
Molenbeek, en heel wat genodigden.

In 2014 besliste de heer Guy Vanhengel, minister 
van Financiën en Begroting, dat alle instellingen 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die 
hem zouden vragen om borg te staan voor hun 
leningen, hiervoor een vergoeding zouden moe-
ten betalen. Deze vergoeding wordt berekend 
op basis van de risico’s die het Gewest loopt. 
Het Fonds heeft een “businessplan” opgesteld 
op basis waarvan de vergoeding zou kunnen 
worden berekend. In 2015 werd de eerste 
waarborgovereenkomst tussen het Gewest en 
het Fonds afgesloten voor een lening van 82 
miljoen EUR. De vergoeding werd vastgesteld 
op 15 basispunten per jaar op het openstaande 
saldo.

De voorbije 10 jaar is het personeelsbestand 
van het Fonds met ongeveer de helft toege-
nomen. De Raad van Bestuur besliste in 2015 
dat extra kantoorruimte nodig was en huurde 
daarom lokalen ter hoogte van de Zomerstraat 
54 om er de dienst immobiliënproductie onder 
te brengen.

2.2 WETGEVING
De Brusselse Huisvestingscode

In 2015 zijn meerdere wetteksten gewijzigd die 
direct verband houden met het Fonds:
Grondwettelijk Hof, besluit 16/2015 van 12 
februari 2015 
Met dit besluit 16/2015 van 12 februari 2015 
heeft het Grondwettelijk Hof enkele bepalingen 
van de ordonnantie van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest van 11 juli 2013 tot wijziging 
van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende 
de Brusselse Huisvestingscode tenietgedaan, 
namelijk artikel 28bis10  en een deel van artikel 
3111van de Code.

In 2015 zijn nog een aantal wetteksten tot 
uitvoering van de Brusselse Huisvestingscode 
goedgekeurd:
Ministerieel besluit van 22 januari 2015 tot 
vaststelling van de verkoopwaarde van de met 
volkswoningen gelijkgestelde woningen voor 
het jaar 2015, B.S., 30 maart 2015
In dit besluit worden de maximumwaarden van 
de woningen bepaald die worden gefinancierd 
door erkende sociale kredietinstellingen. 

Ministerieel besluit van 7 september 2015 tot 
vaststelling van het gemiddeld jaarlijks gasver-
bruik voor de verwarming van een woning die 
moet worden gebruikt voor de berekening van 
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de huurtoeslag voor passief-, lage energie- en 
zeer lage energiewoningen in de sociale huis-
vestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, B.S., 25 november 2015

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 17 december 2015 houdende or-
ganisatie van de sociale verhuurkantoren , B.S., 
vrijdag 8 januari 2016

Wetboek van economisch recht

Met de wet van 19 april 2014 houdende invoe-
ging van boek VII "Betalings- en kredietdien-
sten" in het Wetboek van economisch recht, 
houdende invoeging van de definities eigen aan 
boek VII en van de straffen voor de inbreuken 
op boek VII, in de boeken I en XV van het Wet-
boek van economisch recht en houdende di-
verse andere bepalingen, is bovenvermeld wet-
boek geïntegreerd in de wetgevingen over het 
hypothecair en het consumentenkrediet. Krach-
tens deze nieuwe wetgeving moet het Fonds zijn 
erkenning als kredietinstelling bij de FSMA ver-
nieuwen en zijn overeenkomsten door de FOD 
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie la-
ten goedkeuren.
Boek VII werd in 2015 door twee wetten ge-
wijzigd: 

• de Wet houdende wijziging van het Wetboek 
van economisch recht en houdende diverse 
andere wijzigingsbepalingen (1), B.S., 30 ok-
tober 2015;

• koninklijk besluit van 18 december 2015 tot 
omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 
juni 2013 van het Europees Parlement en van 
de Raad betreffende de jaarlijkse financiële 
overzichten, geconsolideerde financiële over-
zichten en aanverwante verslagen van be-
paalde ondernemingsvormen, tot wijziging 
van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en tot intrekking van 
Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van 
de Raad (1), B.S., 30 december 2015.

In de loop van het dienstjaar zijn verschillende 
uitvoeringsbesluiten van boek VII van het Wet-
boek van economisch recht goedgekeurd, waar-
onder:

• het koninklijk besluit tot uitvoering van Titel 
4, Hoofdstuk 4 van Boek VII van het Wetboek 
van economisch recht, B.S., 5 november 2015. 
Hierin worden de erkenningsvoorwaarden 

voor kredietinstellingen, hun verplichtingen 
inzake verzekeringen en hun professionele 
kennis verduidelijkt.

• het koninklijk besluit van 23 oktober 2015 
betreffende de uitvoering, wat de sociale kre-
dietgevers en de werkgevers betreft, van ar-
tikel VII.3, § 4, van het Wetboek van econo-
misch recht, B.S., 30 oktober 2015, bepaalt 
welke artikelen van boek VII niet van toe-
passing zijn op de kredietovereenkomsten 
van sociale kredietgevers. Het Fonds wil ge-
kwalificeerd worden als sociale kredietge-
ver zodat het in de kredietovereenkomsten 
kan afwijken van bepaalde artikelen uit het 
Wetboek van economisch recht. Zo zou het 
vrijgesteld kunnen worden van de vergoeding 
aan de FSMA die de beheerkosten moet dek-
ken en van een aansprakelijkheidsverzeke-
ring zoals voorgeschreven door het Wetboek.

Wetgeving inzake openbare aanbestedingen

Een deel van de overeenkomsten van het Fonds 
met derden is onderworpen aan de wetgeving 
inzake overheidsopdrachten en meer bepaald de 
wetgeving die van toepassing is op de klassieke 
sectoren. Het gaat dan om:

• Wet van 15 juni 2006 betreffende de over-
heidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten;

• Wet van 17 juni 2013 betreffende de moti-
vering, de informatie en de rechtsmidde-
len inzake overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor werken, leveringen en dien-
sten;

• koninklijk besluit plaatsing overheids-
opdrachten klassieke sectoren van 15 juli 
2011;

• koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot be-
paling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies 
voor openbare werken.

Deze wetgeving heeft geen grote wijzigin-
gen ondergaan in de loop van 2015. Bepaalde 
drempels voor de procedures om een over-
heidsopdracht te plaatsen zijn echter licht opget-
rokken in het ministerieel besluit van 22 december 
2015 tot wijziging van de Europese bekendma-
kingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten 
tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten 
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en bepaalde opdrachten voor werken, leverin-
gen en diensten van 15 juni 2006 alsook van 
de wet van 13 augustus 2011 inzake over-
heidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten op defensie- 
en veiligheidsgebied, B.S., 29 december 2015. 
Deze drempels zijn echter pas van toepassing 
vanaf 1 januari 2016.
België is bovendien verschillende Europese 
richtlijnen inzake overheidsopdrachten aan 
het invoeren: Richtlijn 2014/24/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 fe-
bruari 2014 betreffende het plaatsen van over-
heidsopdrachten en tot intrekking van Richtli-
jn 2004/18/EG, Richtlijn 2009/52/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 
tot vaststelling van minimumnormen inzake 
sancties en maatregelen tegen werkgevers van 
illegaal verblijvende onderdanen van derde 
landen en Richtlijn 2012/27/EU van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 
betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging 
van richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en 
houdende intrekking van de richtlijnen 2004/8/
EG en 2006/32/EG. Naar aanleiding van deze 
wijzigingen is er op 4 januari 2016 een wets-
ontwerp inzake overheidsopdrachten ingediend.

Milieurecht

Het milieurecht heeft meerdere wijzigingen on-
dergaan in 2015.

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

• Ordonnantie van 9 juli 2015 betreffende de 
inning van de opbrengst van de boetes voor 
stedenbouwkundige overtredingen, B.S., 20 
juli 2015

• Ordonnantie van 29 juli 2015 tot wijziging 
van de ordonnantie van 20 juli 2005 betref-
fende de Maatschappij voor de Verwerving 
van Vastgoed en tot oprichting van de Maat-
schappij voor Stedelijke Inrichting (1), B.S., 
12 augustus 2015

• Ordonnantie van 29 juli 2015 houdende op-
richting van het Brussels Planningsbureau, 
B.S., 12 augustus 2015. Dit bureau is belast 
met de volgende missies:

 - instaan voor de opdrachten die aan 
het Brussels Instituut voor Statistiek 
en Analyse zijn toevertrouwd betref-
fende de gewestelijke statistiek, meer 
bepaald de gegevensverzameling, de 
ontwikkeling, de productie, de verwer-

king, de verspreiding en de analyse van 
statistieken en de uitvoering van evalu-
atieopdrachten;

 - instaan voor de sectorale observatie van 
het grondgebied; 

 - instaan voor de voorbereiding van de 
verordenende en strategische opdrach-
ten van de territoriale planning.

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 2 juli 2015 tot wijziging van het 
besluit van de Executieve van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van 29 juni 1992 be-
treffende de overlegcommissies, B.S., 10 juli 
2015.

Beheer van verontreinigde gronden

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 16 juli 2015 tot wijziging van 
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 17 december 2009 tot vast-
stelling van de lijst van de risicoactiviteiten, 
B.S., 10 augustus 2015.

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 16 juli 2015 betreffende de ak-
ten van familiale aard die worden uitgesloten 
uit de definitie van 'vervreemding van een 
zakelijk recht' in de zin van de ordonnantie 
van 5 maart 2009 betreffende het beheer en 
de sanering van verontreinigde bodems, B.S., 
31 juli 2015.

• Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 8 oktober 2015 tot vaststelling 
van de interventienormen en saneringsnor-
men, B.S., 9 februari 2016.

Energieprestatie van de gebouwen

Beslissing van het Brussels Instituut voor 
Milieubeheer van 17 maart 2015 houdende de 
vaststelling van een alternatieve berekenings-
methode ten gevolge van een gelijkwaardig-
heidsaanvraag voor een bouwproduct in het 
kader van de energieprestatieregelgeving, B.S., 
28 mei 2015.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bepaalde activiteiten van het Fonds vallen onder 
de wet van 8 december 1992 tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens. Op 
18 december 2015 is de wet van 23 augustus 
2015 tot wijziging van de wet van 8 december 
1992 tot bescherming van de persoonlijke le-
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venssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, wat het controleorgaan op 
de politionele informatie betreft (1) in het Bel-
gisch Staatsblad verschenen.

Verzekeringen

De wet van 4 april 2014 betreffende de verze-
keringen is gewijzigd door de wet van 26 okto-
ber 2015 houdende wijziging van het Wetboek 
van economisch recht en houdende diverse an-
dere wijzigingsbepalingen (1), B.S., 30 oktober 
2015.
 

2.3 Organisatie van het 
Fonds
In 2015 werden een aantal projecten verder 
ontwikkeld om zo de interne procedures te ver-
beteren. Ze worden gecoördineerd in één spe-
cifiek programma om de interfaces, planning en 
gemeenschappelijke risico’s te beheren.

Business Process Management (BPM)

Dit gaat over het beheer van alle processen bin-
nen het bedrijf om te kunnen komen tot een 
grotere “lean-werking”, wat erop neerkomt dat 
het aantal handelingen zonder toegevoegde 
waarde wordt beperkt. Dit project werd opge-
start in 2014 met het oog op de implementatie 
van een ERP-systeem. In de loop van 2015 werd 
de eerste fase afgerond: de beschrijving van de 
processen in schema’s (process flow). Eind 2015 
werd gestart met de volgende fase, de analyse.

Project Management Office (PMO)

Project Management Office gaat over het be-

heer van alle projecten binnen de organisatie. 
Er werd een methodologie afgesproken voor de 
definitie, selectie en opvolging van projecten en 
er werd een beheercomité samengesteld, de zo-
genaamde “project management board” (PMB). 
Dit comité ziet erop toe dat de projecten zijn 
afgestemd op de bedrijfsstrategie. Het comité 
bestaat uit verschillende projectsponsors en 
wordt samengeroepen door de beheerder van 
de PMO, die ook het secretariaat verzorgt. Het 
comité kwam 5 keer samen in de loop van 2015.

Geïntegreerd transactioneel systeem (ERP)

Bedoeling van deze software is om te komen 
tot een geïntegreerd en transversaal beheer 
van alle bedrijfstransacties. Er werd hiervoor 
een lastenboek opgesteld en in mei 2015 werd 
een overheidsopdracht via onderhandelingspro-
cedure gepubliceerd op Europees niveau. Acht 
bedrijven dienden een offerte in, zes daarvan 
werden uitgenodigd voor de onderhandelings-
fase. De opdracht zal in het tweede trimester 
van 2016 worden toegekend. De omschrijving 
van de opdracht en de selectie- en toekennings-
procedures worden opgemaakt in samenspraak 
met de key users van het toekomstige program-
ma. 

Document Management System (DMS)

Dit is een systeem voor het elektronische be-
heer van documenten. Dit project werd eind 
2015 opgestart en houdt ook verband met de 
toekomstige ERP-software. Samen met een 
groep key users werden de behoeften voor deze 
software vastgelegd. In de loop van 2016 zal 
hiervoor een overheidsopdracht worden gepu-
bliceerd.
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MARKANTE FEITEN EN GEBEUR-
TENISSEN SINDS 1 JANUARI 2016 
VERWACHTE WIJZIGINGEN03

3.1 INVESTERINGS-
VERMOGEN 2016

De ordonnantie houdende de uitgavenbegro-
ting van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west voor het begrotingsjaar 2016 voorziet een 
plafond van 50.015.000 EUR voor de investe-
ringsdotatie van het Fonds (basisallocatie BHG 
25.007.16.01.6141 – krediet C).

Het werkelijk vereffende bedrag voor de in-
vesteringsdotatie 2016 bedraagt in totaal 
35.079.340 EUR (7.814.000 EUR voor de ba-
sisallocatie 25.007.16.01.6141 en 27.265.000 
EUR voor de basisallocatie 25.007.20.01.5111 – 
kredieten B). Dit budget moet bovendien ook de 
verbintenissen dekken die werden aangegaan 
in de periode 2011-2015 en waarvan nog een 
gedeelte moet worden vereffend in 2016.

Hieronder volgt een overzicht van de te ontvan-
gen vereffeningskredieten:

Gewestelijke tussenkomst in 
de 2e lening voor 2007 713.371 EUR

6e schijf dotatie 2011 2.750.000 EUR

4e schijf dotatie 2013 12.298.679 EUR

3e schijf dotatie 2014 12.216.009 EUR

2e schijf dotatie 2015 3.356.697 EUR

1e schijf dotatie 2016 3.744.584 EUR

Artikel 88 van voormelde ordonnantie laat de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering toe om een 
waarborg te voorzien van maximum 209 miljoen 
EUR voor de leningen die het Fonds in 2016 zal 
afsluiten.

Net zoals in 2015 wordt in artikel 36 van de or-
donnantie een bedrag voorzien van 125 miljoen 
EUR (basisallocatie BHG 25.007.17.01.8514 – 
kredieten B & C) zodat de Regering het Fonds, 
indien nodig, één of meerdere langetermijn-
leningen tegen marktvoorwaarden kan toe-
kennen om de financiering van zijn statutaire 
opdrachten te waarborgen. Deze machtiging 
zal slechts worden geactiveerd in uitzonder-

lijke omstandigheden waarbij het Woningfonds 
moeilijkheden zou ondervinden om zich via de 
gebruikelijke overheidsopdrachten te financie-
ren aan voorwaarden die in overeenstemming 
zijn met de uitoefening van zijn opdrachten.
Dit budget wordt enkel voorzien als “vangnet” 
voor het geval het Fonds voor zijn financiering 
niet meer terecht zou kunnen bij zijn “klassieke” 
financieringskanalen, dit zijn de grote Belgische 
banken en de verzekeringsmaatschappijen.

Op basis van de begroting voor 2016 is het in-
vesteringsvermogen als volgt samengesteld:

Investeringsvermogen: 225.931.000 EUR

Oorspronkelijk ontleenvermo-
gen:

168.621.664 EUR

Oorspronkelijke dotatie : 14.978.336 EUR

Recyclage vervroegde terug-
betalingen :

39.331.000 EUR

Opname uit de reserve: 3.000.000 EUR

De vereffeningsmodaliteiten zijn als volgt vast-
gelegd:

2016 3.744.584 EUR

2017 3.744.584 EUR

2018 3.744.584 EUR

2019 3.744.584 EUR

Totaal: 14.978.336 EUR

Het investeringsvermogen (IV) dekt het volgen-
de programma:
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Het investeringsvermogen voor 2016 omvat drie 
bijkomende programma’s voor een totaalbedrag 
van 39.331.000 EUR. Deze programma’s zullen 
worden gefinancierd met de opbrengsten uit 
vervroegde terugbetalingen door ontleners die 
terugvloeien naar de thesaurie, dit in de mate 
dat de globale thesaurievooruitzichten van het 
Fonds het toelaten.

Het Huisvestingsplan voorziet dat de huurhulp-
sector zal worden uitgebreid met 500 woningen. 
Er wordt dan ook geen deel van het investe-
ringsvermogen gereserveerd voor de woning-
productie in deze sector.
Er zal wel een bedrag van 3 miljoen EUR worden 
opgenomen uit de reserve voor de verdere sys-
tematische renovatie van het oude huurhulp-
patrimonium.

Het Fonds dankt de Brusselse Regering omdat 
ze, ondanks de moeilijke begrotingscontext 
waarmee het Gewest wordt geconfronteerd, 
toch voor een dergelijk investeringsvermogen 
heeft gezorgd.

De ordonnantie houdende de uitgavenbegroting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het 
begrotingsjaar 2016 voorziet nog een tweede 
vereffeningskrediet van 27 miljoen EUR dat 
gelinkt is met het verbinteniskrediet van 44,48 
miljoen EUR voorzien op de begroting 2014. Dit 
bedrag wordt toegekend in de vorm van een in-
vesteringssubsidie aan het Fonds en dient om er 
de 1.000 “sociale koopwoningen” mee te bou-
wen voor de Alliantie Wonen (basisallocatie BHG 
25.007.20.03.5111 – kredieten B).

I. HYPOTHECAIRE 
KREDIETEN

Aantal Krediet (EUR) IV (EUR) Gemiddelde rentevoet 
terugbetaling

Kredieten aan gezinnen 1.200 153.000 183.600.000 1,96 %

Gefinancierd met 
vervroegde terugbetal.

Kredieten aankoop 200 153.000 30.600.000 1,96 %

Kredieten aankoop – 
deel EPK 570 8.300 4.731.000 0,14 %

“Brusselse groene 
lening” 400 10.000 4.000.000 0,18 %

II. HUURHULP IV (EUR)

Renovatie van het oude patrimonium 3.000.000

INVESTERINGSVERMOGEN 2016 225.931.000

BUITEN INVESTERINGSVERMOGEN 2016

Gewestelijke tussenkomst in de 2e lening voor 2007 713.371

De ordonnantie legt ook een werkingssub-
sidie van 250.000 EUR vast voor de kosten 
die moeten worden gemaakt om de Alliantie 
Wonen te verwezenlijken (basisallocatie BHG 
25.007.15.02.4140 – kredieten B & C).

Tot slot wordt in de ordonnantie houdende de uit-
gavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest voor het begrotingsjaar 2016 een eerste 
krediet van 310.000 EUR voorzien als werkings-
subsidie voor de “Brusselse groene leningen” 
(basisallocatie BHG 25.007.15.03.4140). 

3.2 MARKANTE FEITEN
SINDS 1 JANUARI 2016

Aankoop- en kredietsector

Op 8 januari 2016 verscheen in het Belgisch 
Staatsblad het besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering van 17 december 2015 
tot wijziging van het Besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2008 
betreffende het gebruik van de kapitalen die 
voortkomen van het fonds B2 door het Woning-
fonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
voor zijn hypotheekkredieten. Dit besluit werd 
van kracht op 25 januari ll.
Op 17 februari 2016 gaf mevrouw Céline 
Fremault, minister voor Huisvesting, met een 
persconferentie in de kantoorgebouwen van het 
Fonds de aftrap voor een informatiecampagne 
over onze nieuwe kredietvoorwaarden. Deze 
zijn uitgebreid aan bod gekomen in de pers.
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Huurhulpsector

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 21 januari 2016 betreffende de 
huurhulpactiviteiten van het Fonds en houdende 
uitvoering van artikel 2 § 2 van de Brusselse 
Huisvestingscode werd op 27 januari ll. gepubli-
ceerd in het Belgisch Staatsblad.

Alliantie Wonen

In een brief van 26 januari 2016 dankt Minister 
Céline Fremault het Fonds voor de analyse die 
het voorlegt over de haalbaarheid van de Allian-
tie Wonen en de financiële gevolgen ervan voor 
de toekomstige kopers van deze woningen.
Ze is het ermee eens dat voor het luik dat werd 
toegekend aan het Fonds en de financiële mid-
delen die de Regering hiervoor heeft vrijge-
maakt, een evenwichtiger voorstel moet worden 
uitgewerkt wat betreft het beoogde doelpubliek. 
Daarom heeft ze ingestemd met ons voorstel 
om het programma voor de Alliantie Wonen af 
te stemmen op het nieuwe kredietreglement 
dat de Regering eind 2015 heeft goedgekeurd. 
Dit betekent dat 70 % van de kredieten zullen 
worden voorbehouden voor gezinnen met een 
beperkt inkomen (waarvan, op voorstel van het 
Fonds, 30 % voor gezinnen die beantwoorden 
aan de barema’s voor de sociale huisvesting), 
de overige 30 % worden opengesteld voor ge-
zinnen met een middelgroot inkomen. Op die 
manier moet ook de ontwikkeling van “projec-
ten in het teken van sociale diversiteit” worden 
ondersteund, wat dan weer moet leiden tot een 
grotere levenskwaliteit van de toekomstige be-
woners.
Overeenkomstig het Regeringsbesluit van 24 
september 2015 betreffende de investerings-
dotatie voor datzelfde jaar, gaat de Minister 
ermee akkoord om het saldo van het investe-
ringsvermogen voor 2015 te gebruiken om er de 
ongeveer 208 kredieten mee te financieren die 
zullen worden toegekend voor de woningen op 
de site “Klaver 1” te Anderlecht, een project dat 
kadert in de Alliantie Wonen.
Ter herinnering, in 2014 werd een financiële 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te bekijken 
hoe het ontoereikende financieringsmecha-
nisme voor dit programma kon worden geopti-
maliseerd. Daarbij werd geen rekening gehou-
den met de betaalbaarheid van deze woningen 
voor het doelpubliek, en dan vooral voor de ge-
zinnen die voldoen aan de barema’s voor de so-
ciale huisvesting.

Door deze beslissing gaat de Minister ermee ak-
koord dat de subsidie van 44,48 miljoen EUR 
die het Fonds kreeg om de 1.000 koopwoningen 
op te trekken voor de Alliantie Wonen, wordt 
gebruikt om de verschillende gezinscategorieën 
een woning aan te bieden die haalbaar is voor 
hun budget. De subsidie zal niet op éénzelfde 
manier worden toegekend aan alle gezinnen, 
maar er zal rekening worden gehouden met de 
verschillende inkomenscategorieën (belastbaar 
inkomen) om er zo voor te zorgen dat de wo-
ningen financieel haalbaar zijn voor elke subca-
tegorie. Deze subsidie zal gecombineerd kunnen 
worden met een krediet van het Fonds (als de 
koper dit wenst), net zoals momenteel gebeurt 
voor de aankoop van een Citydev- of CLTB-
woning.
We herinneren in dit kader graag aan het stand-
punt dat het Fonds in 2014 heeft ingenomen 
op vraag van het Kabinet: de anomalie in de 
subsidiëring voor de aankoop van een woning, 
zoals de projecten van Citydev, zit niet zozeer 
in het feit dat verschillende subsidies kun-
nen worden gecombineerd als wel dat ze on-
gedifferentieerd worden toegekend. Als voor-
beeld nemen we gezinnen die investeren in 
een CLTB-woning en gezinnen die voldoen 
aan de barema’s voor de sociale huisves-
ting en die instappen in de Alliantie Wonen. 
De eerste groep kan rekenen op verschillende 
subsidies, de tweede hoogstwaarschijnlijk niet.
De toekenningsvoorwaarden voor de subsidies 
en de verplichtingen die eruit voortvloeien, zul-
len in de loop van 2016 het onderwerp vormen 
van een grondige analyse.

Huisvestingscode

Op 18 januari 2016 heeft Minister Céline 
Fremault alle huisvestingsoperatoren per brief 
uitgenodigd om haar de wijzigingen door te 
geven die ze graag zouden aanbrengen aan de 
Huisvestingscode. De tekst moet worden aange-
past aan de gewestelijke wetgeving en aan de 
regionalisering van het huurcontract, maar na 
tweeënhalf jaar praktijk is dit ook een uitge-
lezen moment om hem op bepaalde punten af 
te stemmen op de realiteit van elke dag waar-
mee de huisvestingsoperatoren worden gecon-
fronteerd. Het voorstel van het Fonds zal tegen 
half maart 2016 worden overgemaakt aan de 
Minister.
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Evaluatie van de beheersovereenkomst 
2011-2015

Op 28 januari 2016 stelden mevrouw Agnès 
Mathieu en de heer Christian De Coster, van het 
studiebureau Isis Consult, hun evaluatie van de 
beheersovereenkomst 2011-2015 voor aan de 
Raad van Bestuur.
De presentatie werd nog eens overgedaan voor 
de leden van de Commissie Huisvesting van het 
Brussels Parlement.
De studie werd uitgevoerd op vraag van het 
Fonds en zoomde vooral in op de volgende 
elementen: de feitelijke evaluatie van de doel-
stellingen uit de overeenkomst, de opmaak van 
socio-economische profielen van het publiek dat 
komt aankloppen bij het Fonds over de verschil-
lende activiteiten heen, de economische impact 
van onze activiteiten op het Gewest, de kosten 
van de verschillende vormen van huisvestings-
beleid op gewestelijk niveau en het aanreiken 
van mogelijke denkpistes voor de opmaak van 
de nieuwe beheersovereenkomst.

Batibouw

Net zoals de voorbije jaren deelde het Fonds ook 
deze keer een stand met het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest.

Op 31 maart 2016 kwam het ALM-comité 
samen. De vergadering werd bijgewoond door 
vertegenwoordigers van het Agentschap van de 
Schuld en door de KPMG-consultant die zorgt 
voor een risicobeheersmodel.

Minister Céline Fremault heeft het Fonds uit-
genodigd om op 9 en 10 mei 2016 deel te ne-
men aan een studiereis naar Lyon, een stad 
die bekendstaat om haar dynamisme op het 
vlak van sociale huisvesting en stadsvernieu-
wing. Ook vertegenwoordigers van de Brusselse 
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), 
Citydev, Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO), 
de sociale verhuurkantoren, Fesocolab en de 
Bouwmeester zullen de Minister vergezellen op 
dit werkbezoek. Het Fonds dankt haar voor deze 
uitnodiging.

Na een carrière van 38 jaar ging de heer 
Stephan Bisschop eind januari 2016 met 
pensioen. Hij sloot zijn carrière af als directeur 
van de Aankoop- en kredietsector, maar stond 
daarvoor ook aan het hoofd van de diensten 

Huurhulp en Immobiliënproductie. De Raad van 
Bestuur, de directie en het personeel van het 
Fonds zagen hem met spijt in het hart vertrekken.
De Raad dankt hem van ganser harte voor al-
les wat hij voor het Fonds betekend heeft, want 
zonder hem zou het nooit de instelling zijn ge-
worden die het vandaag is. Meer dan tweeënhalf 
jaar heeft hij interim de functie van adjunct-
directeur-generaal waargenomen. Ook voor die 
inspanning dankt de Raad hem.
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DANKWOORD04
Het voorbije jaar heeft het Fonds in samenwer-
king met mevrouw Céline Fremault, minister 
voor Huisvesting, een Regeringsbesluit uitge-
werkt waardoor het zijn hypothecaire kredieten 
voortaan ook kan aanbieden aan gezinnen met 
een middelgroot inkomen. Het Fonds heeft ook 
voorgesteld om in de 1.000 woningen die het 
zal realiseren voor de Alliantie Wonen te zorgen 
voor een sociale mix.

Wij willen in deze lijnen de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering en in het bijzonder mevrouw 
Céline FREMAULT, minister voor Huisvesting en 
Leefmilieu, van harte danken. Onze dank gaat 
ook uit naar haar naaste medewerkers: de heer 
Stéphane NICOLAS, Kabinetsdirecteur, de heer 
Yvon JADOUL, Hoofd van de cel Huisvesting, 
de heren Denis LIEVENS en Lionel DE BRIEY, 
mevrouw Stéphanie VRIELYNCK en de heer 
Adel LASSOULI voor hun professionalisme in de 
verschillende dossiers.

Binnenkort starten de onderhandelingen over 
een nieuwe beheersovereenkomst. Het is erg 
belangrijk dat de Regering erin vastlegt dat ze 
het voortbestaan, de verdere ontwikkeling en 
diversificatie van de activiteiten van het Fonds 
zal blijven steunen.
Het Fonds is de heer Guy VANHENGEL, Minister 
van Begroting, erg erkentelijk voor de financiële 
middelen die hij ook het voorbije jaar heeft 
vrijgemaakt voor onze werking, ondanks de 
moeilijke begrotingscontext. Verder een woord 
van dank aan de heren Marc MAHIEU, Kabinets-
chef, en Tom REINHARD, Adjunct-kabinetschef.

De beheersovereenkomst die het Fonds en het 
Gewest sinds januari 2011 met elkaar verbindt, 
loopt begin 2016 af. Uit de evaluatie blijkt dat 
het Fonds zijn verbintenissen ruimschoots is 
nagekomen. Wij willen de consultants, mevrouw 
Agnès MATHIEU en de heer Christian DE COSTER, 
oprecht bedanken voor de grondige evaluatie die 
zij hebben gemaakt van het lopende contract en 
voor de aanbevelingen en creatieve denkpistes 
die ze hebben aangereikt ter voorbereiding van 
de nieuwe overeenkomst.

Verdienen eveneens een speciale vermelding: 
de Brusselse parlementsleden die ons ook in 
2015 hebben gesteund tijdens hun interventies 
binnen de Parlementaire Commissie voor Huis-
vesting.

2015 was het jaar waarin de samenwerking 
tussen het Fonds en het Bestuur Financiën en 
Begroting intenser werd. We danken mevrouw 
Julie FISZMAN, Directeur-generaal, en de 
heren Directeurs Dominique OUTERS, Serge 
DUPONT, Frédéric TROUSSART, Eric FONDEUR en
Marc DEHOUX.

Een bijzonder dankwoord wordt ook gericht aan 
Meester Emmanuel VAN NUFFEL, verbonden aan 
het advocatenkantoor Dal & Veldekens.
Ook met de dienst Brussel Stedelijke Ontwik-
keling wordt elk jaar nauwer samengewerkt. 
Dank aan mevrouw Arlette VERKRUYSSEN, 
directeur-generaal, en mevrouw Nathalie 
ESPEEL.

Momenteel lopen binnen het Fonds verschillen-
de grote projecten die de bedrijfsvisie voor de 
komende jaren moeten ondersteunen. We kun-
nen hiervoor rekenen op de expertise van een 
aantal externe consultants die we hier graag van 
harte willen danken: de heren Renaldo DELABIE, 
Daniel GHYS, Benny APPELEN en Dominiek 
DOLPHEN tot wie we een bijzonder woord van 
dank richten voor zijn bijdrage tot de uitwerking 
van de visie en strategie van onze organisatie.

Jaar na jaar kan het Fonds rekenen op de inzet 
van zijn personeelsleden. In soms moeilijke in-
terne en externe omstandigheden kunnen wij 
blijven rekenen op hun engagement, doorzet-
tingsvermogen en enthousiasme. Het Fonds 
staat op de kaart omdat zij, elk vanuit hun func-
tie, een steentje bijdragen om de opdrachten 
van onze instelling te verwezenlijken. Van harte 
dankjewel daarvoor!

Op 31 december 2015 werkten 164 mensen voor 
het Fonds. In de loop van het voorbije jaar gin-
gen de heren Jean-Pierre NAESSENS en Renaud 
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VAN MEERBEECK met pensioen. De directie 
dankt hen allebei van ganser harte voor alles 
wat ze voor onze organisatie hebben gedaan en 
wenst hen het allerbeste voor de toekomst.

Tot slot vermelden wij in memoriam de heer 
Edmond KEMPENAERS, voormalig adjunct-
directeur en vennoot van het Fonds. Hij over-
leed op 11 november 2014. Jarenlang heeft 
hij zich ingezet voor het Fonds en hij is ons al-
tijd van nabij blijven volgen. We zullen hem niet 
vergeten. 

04 Dankwoord 

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / 104



5.1. FINANCIERING VAN HET
PROGRAMMA 2015

AFKORTINGEN

De verrichtingen verwezenlijkt door het 
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest vallen onder één van de volgende in-
terne fondsen:

Fonds B1. Deze benaming verwijst naar de ver-
richtingen die het Woningfonds van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest met eigen middelen ver-
wezenlijkt.

Op boekhoudkundig vlak behoort ook het Fonds 
voor Speciale Tussenkomsten (of FST) hiertoe. 
Met dit fonds worden uitzonderlijke verrichtin-
gen gefinancierd. Het wordt gespijsd door do-
taties die het Fonds in het verleden ontving van 
BNP PARIBAS FORTIS n.v. voor de tijdelijke 
overlijdensverzekeringen met afnemend kapi-
taal (gekoppeld aan de hypothecaire leningen).

Fonds B2. Deze benaming geldt voor de ver-
richtingen die gerealiseerd worden met kapi-
talen die rechtstreeks of onrechtstreeks voort-
komen uit:

• kapitaalsubsidies of terugvorderbare voor-
schotten die het Gewest heeft toegekend in 
2002 in het kader van de aanvullende lenin-
gen voor jonge gezinnen;

• leningen die het Woningfonds van het Brus-

FINANCIERING VAN HET 
FONDS05

sels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1996 heeft 
afgesloten, met waarborg van het Gewest, 
en kapitaalpremies toegekend vanaf dezelfde 
datum;

• kapitaalsubsidies komende uit opbrengsten 
van stedenbouwkundige lasten ontvangen 
door het Gewest en toegewezen aan het 
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest vanaf 2005;

• lening met gewestwaarborg aangegaan in 
2007, zonder kapitaalpremie, maar met 
jaarlijkse gewestelijke tussenkomst in de in-
trestlasten;

• renteloze leningen met gewestwaarborg die 
vanaf 2009 worden afgesloten bij de Brus-
selse Gewestelijke Huisvestingsmaatschap-
pij (BGHM) in het kader van het Huisves-
tingsplan;

• exploitatie- en investeringssubsidies die het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft toege-
kend voor de productie van sociale koopwo-
ningen in het kader van de Alliantie Wonen;

• investeringssubsidies die het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest heeft toegekend in het kader 
van gedelegeerde opdrachten.

Fonds B3. Deze benaming slaat op de ver-
richtingen verwezenlijkt met terugvorderbare 
voorschotten toegekend door het Gewest vanaf 
1998 in het kader van de tussenkomst voor de 
samenstelling van huurwaarborgen.
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Verrichtingen

Vastleggingen 
aangegaan 

voor 2015 en 
uitgevoerd in 

2015 

Vastleggingen 
aangegaan 

en uitgevoerd 
in 2015 

Vastleggingen 
en reservaties 
aangegaan in 

2015  en niet uit-
gevoerd in 2015

Vastleggingen en 
reservaties 2015

Verwezenlijkingen 
2015

(1) (2) (3) (2) + (3) = (4) (1) + (2) = (5)

Hypothecaire kredieten : 34.755.471 84.520.445 25.995.385 110.515.830 119.275.916

Bouw/renovatie-verkoop-
projecten 3.883.592 0 39.483.500 39.483.500 3.883.592

Totaal aankoopsector 38.639.063 84.520.445 65.478.885 149.999.330 123.159.508

Huurhulp :

* Woningcreatie 429.535 2.757.384 102.832 2.860.216 3.186.919

* Renovatie oud patrimo-
nium 1.535.370 906.671 996.607 1.903.278 2.442.041

Totaal huurhulp 1.964.905 3.664.055 1.099.439 4.763.494 5.628.960

Totaal investeringsver-
mogen 40.603.968 88.184.500 66.578.324 154.762.824 128.788.468

Huurhulp : Huisvestingsplan 852.462 0 1.115.304 1.115.304 852.462

Energieprestatiekredieten 572.830 1.998.579 774.880 2.773.459 2.571.409

Totaal zonder investe-
ringsvermogen 1.425.292 1.998.579 1.890.184 3.888.763 3.423.871

Vastleggingen en verwezenlijkingen 2015 - investeringsvermogen fonds B2 (in EUR)

N.B.: De investeringen voor verrichtingen bestemd voor verkoop met een hypothecair krediet worden oorspronkelijk onder de rubriek "Bouw/
renovatie-verkoop" opgenomen. 
Wanneer men overgaat tot de vereffening van de betrokken kredieten, worden zij niet meer opgenomen in de rubriek "hypothecaire kredieten".

Evolutie van het investeringsvermogen in het jaar en de hiertoe aangewende financieringsmiddelen
(in het fonds B2)
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De dotatie, het ontleenvermogen en het inves-
teringsvermogen 2015 werden bevestigd in de 
uitvoeringsbesluiten van 24 september 2015 :

Initieel ontleenvermogen: 136.573.213 EUR

Initiële dotatie: 13.426.787 EUR

Thesaurie / reserve fonds B2 3.300.000 EUR

Investeringsvermogen: 153.300.000 EUR

Buiten investeringsvermogen: 
tussenkomst van het Gewest in de lening 
van 2007

751.351 EUR

De vereffening van de investeringsdotatie voor 
2014 gebeurt volgens het besluit van 24 sep-
tember 2015 als volgt:

201512   4.108.048 EUR

2016   3.356.697 EUR

2017   3.356.697 EUR

2018   3.356.696 EUR

Totaal 14.178.138 EUR

In 2015 bereikt de vereffening van de dota-
tieschijven voor 2012 (vierde schijf), 2013 
(derde schijf), 2014 (tweede schijf) en 2015 
(eerste schijf) in totaal 39.076.122 EUR. 

Het besluit van 22 december 2011 voorziet dat 
het Fonds in 2011 een bedrag van 763.375 EUR 
aan stedenbouwkundige lasten zou ontvangen. 
Dat bedrag is echter niet gestort. Er zal met 
het Gewest moeten worden bekeken welke mo-
daliteiten kunnen worden afgesproken voor een 
vereffening in 2016.

In 2015 heeft het Fonds een overheidsopdracht 
voor financiële diensten gelanceerd om een le-
ning af te sluiten ter waarde van 82 miljoen 
EUR. De fondsen werden opgenomen op 23 de-
cember 2015.

De besluiten van 10 december 2015 kennen het 

Fonds een exploitatiesubsidie toe van 220.000 
EUR in het kader van de Alliantie Wonen en een 
investeringsdotatie van 2.700.000 EUR in het 
kader van het project “MERCURE”.

De beheersovereenkomst die op 27 januari 2011 
gesloten is tussen het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest en het Fonds voorziet dat het Fonds 
over de financiële middelen moet beschikken 
om, onder andere:

• deel te nemen aan het gewestelijke Huisves-
tingsplan voor de productie van 500 huurhulp-
woningen dankzij een lening die de creatie 
van die woningen mogelijk maakt;

• de ontwikkeling van het huurhulppatrimo-
nium verder te zetten met een deel van de ge-
westelijke dotatie die jaarlijks wordt bepaald 
met het Gewest, als het budget het toelaat.

De uitbreiding van het huurhulppatrim is dit jaar 
enkel voorzien in het kader van de bijzondere 
financiering van het Huisvestingsplan. Een deel 
van het investeringsvermogen wordt weliswaar 
gereserveerd voor de verderzetting van de sys-
tematische renovatie van het oude patrimo-
nium. De verdeling van het investeringsvermo-
gen tussen die laatste sector en de sector van 
de hypothecaire leningen is echter informatief 
en niet bindend.

Financieringsbronnen die buiten het investe-
ringsvermogen voor 2015 vallen:

• 751.351 EUR als jaarlijkse tussenkomst van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de in-
trestlast van de tweede lening afgesloten in 
2007;

• er zijn 286 energieprestatiekredieten (EPK) 
toegekend voor een bedrag van 2.438.959 
EUR gefinancierd door de thesaurie van het 
Fonds. Dit bedrag is afkomstig uit de ver-
vroegde terugbetalingen door de ontleners.

Investeringsvermogen

Activiteitensector Oorspronkelijk voorzien Werkelijke vastlegging & reservaties op 31/12/2015

EUR Aantal leningen EUR Aantal leningen

Hypothecaire kredieten 150.000.000 1.000 110.515.830 707

Bouw/renovatie-verkoopverrichtingen (BRV) 0 0 39.483.500 203

Totaal aankoopsector 150.000.000 1.000 149.999.330 910

Huurhulp :

* Woning creatie 0 2.860.216

* Renovatie patrimonium 4.914.000 1.903.278

Totaal huurhulp 4.914.000 4.763.494

Totaal hypothecaire kredieten en huurhulp 154.914.000 1.000 154.762.824 910
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Financiële dekking van het investeringsvermogen in het fonds B2 (in miljoenen euro en in %)

De financiering van de verbintenissen die het Fonds aanging in fonds B2 gebeurde in 2015 met de 
volgende middelen:
Financieringsbronnen Geïnvesteerde bedragen

in EUR %

Lening af te sluiten in 2016 135.821.192 88

Gewestelijke investeringsdotatie 14.178.138 9

Gewestelijke dotatie gedelegeerde opdracht 2.700.000 2

Thesaurie / reserve fonds B2 2.063.494 1

Totaal 154.762.824 100

Het interne fonds B3 waarmee de huurwaarborg-
leningen worden gefinancierd, is niet onder-
worpen aan dezelfde werkings- en financier-
ingsregels als de andere activiteiten van het 
Fonds. Er wordt niet gewerkt met een jaar-
lijkse financiering: het huurwaarborgfonds werd 
gedurende enkele jaren gespijsd door gewes-

telijke voorschotten die ervoor moeten zorgen 
dat deze sector langere tijd kan werken zonder 
bijkomende budgetten. Met het geld dat wordt 
terugbetaald binnen een tijdspanne van max-
imum 18 maanden kunnen nieuwe leningen 
worden toegekend. 

05 Financiering van het Fonds / 5.1 Financiering van het programma 2015

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / 108

  



5.2 JAARREKENINGEN OP 31 DECEMBER 2015

5.2.1 BALANS NA WINSTVERDELING
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5.2.2 RESULTATENREKENING
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5.2.3 SOCIALE BALANS
Staat van de tewerkgestelde personen

Werknemers waarvoor de onderneming een dimona-verklaring heeft ingediend of die zijn 
ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Tijdens het boekjaar Codes Totaal 1.Mannen 2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers

Voltijds 1001 127,7 61,6 66,1

Deeltijds 1002 36,9 10,7 26,2

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 1003 155,7 69,3 86,4

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds 1011 172.011,8 84.919,6 87.092,2

Deeltijds 1012 38.055,2 10.697,0 27.358,2

Totaal 1013 210.067,0 95.616,6 114.450,4

Personeelskosten

Voltijds 1021 7.667.550 4.213.382 3.454.168

Deeltijds 1022 1.594.510 463.131 1.131.379

Totaal 1023 9.262.060 4.676.513 4.585.547

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033 152.809,02 68.013,26 84.795,76

Tijdens het vorige boekjaar Codes P.Totaal 1P.Mannen 2P.Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE 1003 151,90 70,2 81,70

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 1013 208.975,60 97.856,30 111.119,30

Personeelskosten 1023 8.935.840,00 4.478.755,22 4.457.084,78

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033 172.645,36 79.892,99 92.752,37
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6.1 AANKOOPSECTOR & HYPOTHECAIRE KREDIETEN
Tabel 1.a. - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Info-onderhoud
Spreiding van de gezinnen die voor een info-onderhoud langskwamen bij het Fonds en dit volgens hun grootte. 

Aantal personen ten laste Gezinnen

Aantal %

0 2.484 31,44

1 1.713 21,68

2 1.739 22,01

3 1.184 14,99

4 of meer 781 9,88

Totaal 7.901 100,00

Tabel 1.b - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Info-onderhoud  
Gezinssamenstelling van de aanvragers.      

Jaar Totaal aantal 
gezinnen

Totaal aantal 
personen

Gemiddeld aantal 
personen per gezin

Totaal aantal 
aanvragers

Totaal aantal inwonenden die geen 
aanvrager zijn

Ten laste Gemiddeld

2010 4.940 15.685 3,18 7.612 7.995 1,62

2011 7.153 22.612 3,16 10.872 11.391 1,59

2012 8.014 24.565 3,07 12.202 12.171 1,02

2013 6.907 21.318 3,09 10.486 10.728 1,01

2014 6.748 20.835 3,09 10.243 10.505  1,01

2015 7.901 23.950 3,03 11.509 12.251 1,02

Tabel 1.c - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Info-onderhoud 
Sociaal-professioneel statuut van de aanvragers (1).  

Statuut Aantal aanvragers %

 Zelfstandige 526 4,57

 Bediende 4.166 36,21

 Arbeider 2.621 22,77

 Gepensioneerd 27 0,23

 Zonder werk 4.169 36,22

 Totaal 11.509 100,00

(1) Totaal van de aanvragers, verdeeld over 6.748 gezinnen.  

Tabel 1.d - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Info-onderhoud   
Identiteit en verblijfstitel van de aanvragers.   

Titel Aantal %

 Belgische identiteitskaart 6.821 59,26

 Europese titel 2.647 23,00

 Vreemdelingenvergunning voor 5 jaar 351 3,05

 IGVR (1) 1.650 14,34

 Andere (2) 40 0,35

 Totaal 11.509 100,00

(1) Inschrijvingsgetuigschrift in het Vreemdelingenregister. 

(2) Andere : immatriculatieattest of speciale verblijfstitel voor leden van een ambassade, enz.  

STATISTIEKEN06
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Tabel 1.e - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Info-onderhoud 
Spreiding van de gezinnen volgens het belastbaar inkomen (1).     

Bedrag 
van het                                    

belastbaar 
inkomen

Grootte van het gezin Totaal

1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen 5 personen 6 personen

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

 < 10.000 948 12,00 375 4,75 265 3,35 154 1,95 48 0,61 30 0,38 1.820 23,04

 > of = 
10.000 en < 
15.000

682 8,63 325 4,11 181 2,29 92 1,16 30 0,38 22 0,28 1.332 16,85

 > of = 
15.000 en < 
20.000

757 9,58 252 3,19 180 2,28 80 1,01 28 0,35 13 0,16 1.310 16,57

 > of = 
20.000 en < 
30.000

1.116 14,12 428 5,42 313 3,96 140 1,77 32 0,41 15 0,19 2.044 25,87

 > of = 
30.000

638 8,07 371 4,70 273 3,46 76 0,96 30 0,38 7 0,09 1.395 17,66

 Totaal 4.141 52,4 1.751 22,17 1.212 15,34 542 6,85 168 2,13 87 1,1 7.901 100

(1) Het gaat hier om de aan de personenbelasting onderworpen inkomsten voor het jaar 2012 of 2013, naargelang de info-aanvraag is ingediend 

vóór of na 30/06/2015.            

 

   
Tabel 1.f - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Info-onderhoud 
Spreiding van de gezinnen naargelang het niveau van hun gemiddeld maandelijks netto-inkomen (zonder kin-
derbijslag).  

Gezinnen
Gemiddeld netto maandelijks inkomen 

Totaal
< 1.000 > of = 1.000 

en < 1.500
> of = 1.500 
en < 2.000

> of = 2.000 
en < 2.500

> of = 2.500 
en < 3.000 > of = 3.000

Aantal 349 2.384 2.570 1.208 720 670 7.901

% 4,42 30,17 32,53 15,29 9,11 8,48 100,00

Tabel 2 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Kredietaanvragen
Spreiding van de gezinnen (1) die een aanvraag deden en dit volgens hun grootte.  

Samenstelling van de gezinnen in func-
tie van het aantal personen ten laste

Aantal

Absoluut %

0 336  28,38

1 243  20,52

2 282  23,82

3 202  17,06

4 81   6,84

5 of meer 40   3,38

Totaal 1.184 100,00
(1) Met name gezinnen die een kredietaanvraag indienden voor een welbepaalde woning.

Tabel 3 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten
Samenstelling van de ontlenersgezinnen.       

Jaar
Totaal 
aantal 

gezinnen

Totaal 
aantal per-

sonen

Gemiddeld aantal per-
sonen per gezin

Totaal aantal 
ontleners

Totaal aantal inwonenden die geen ontle-
ners zijn

Ten laste Niet ten 
laste Totaal Gemid-

deld

2011 919 2.740 2,98 1.347 1.329 64 1.393 1,52

2012 1.215 3.471 2,86 1.803 1.615 53 1.668 1,37

2013 1.103 3.092 2,80 1.635 1.416 41 1.457 1,32

2014 1.021 2.839 2,78 1.489 1.300 50 1.350 1,32

2015 781 2.399 3,07 1.159 1.195 45 1.240 1,59
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Tabel 4 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten    
Spreiding van de ontlenersgezinnen volgens het aantal personen ten laste.  

Jaar

Gezinnen zonder 
personen ten 

laste

Gezinnen met 1 
persoon ten laste

Gezinnen met 2 
personen ten laste

Gezinnen met 
3 personen ten 

laste

Gezinnen met 
4 personen ten 

laste

Gezinnen met 
5 personen ten 
laste of meer

Alle gezinnen 
samen

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

2011 307 33,41 185 20,13 215 23,39 124 13,49 55 5,98 33 3,59 919 100

2012 443 36,46 256 21,07 273 22,47 147 12,10 64 5,27 32 2,63 1.215 100

2013 418 37,90 257 23,30 204 18,50 144 13,06 47 4,26 33 2,99 1.103 100

2014 389 38,11 217 21,25 218 21,35 124 12,14 53 5,19 20 1,96 1.021 100

2015 221 28,30 170 21,77 189 24,20 136 17,41 49 6,27 16 2,05 781 100

Tabel 4 bis - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten  
Spreiding van de ontlenersgezinnen op basis van het aantal gezinsleden. 

Jaar
1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen 5 personen 6 personen 7 personen Alle gezin-

nen samen

Aan-
tal % Aan-

tal % Aan-
tal % Aan-

tal % Aan-
tal % Aantal % Aantal % Aan-

tal %

2011 263 28,62 134 14,58 172 18,72 166 18,06 113 12,30 45 4,90 26 2,83 919 100

2012 358 29,47 197 16,21 231 19,01 239 19,67 110 9,05 55 4,53 25 2,06 1.215 100

2013 331 30,01 200 18,13 211 19,13 178 16,14 117 10,61 42 3,81 24 2,18 1.103 100

2014 309 30,26 183 17,92 195 19,10 170 16,65 112 10,97 36 3,53 16 1,57 1.021 100

2015 171 21,89 146 18,69 145 18,57 166 21,26 103 13,19 36 4,61 14 1,79 781 100

Tabel 5 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten
Gemiddelde leeftijd van de ontleners. 

Jaar Gemiddelde leeftijd van de ontleners Gemiddelde leeftijd van de inwonenden 
die geen ontleners zijn

2011 35 jaar 0 maanden 10 jaar 0 maanden

2012 34 jaar 2 maanden 8 jaar 2 maanden

2013 34 jaar 6 maanden 8 jaar 6 maanden

2014 34 jaar 9 maanden 8 jaar 9 maanden

2015 35 jaar 9 maanden 6 jaar 9 maanden

Tabel 6 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten 
Sociaal-professioneel statuut van de ontleners (1). 

Statuut Aantal ontleners %

Zelfstandige 62 5,35

Bediende 400 34,51

Arbeider 321 27,70

Zonder werk (2) 376 32,44

Totaal 1.159 100,00
(1) Totaal van alle personen die ontlenen, onderverdeeld in 781 gezinnen.
(2) Waaronder 136 het statuut van uitkeringsgerechtigde werkloze hebben, 154 zonder enig inkomen zijn, 26 die genieten van een ziekte- of invalid-
iteitsuitkering, 18 van een leefloon of gelijkwaardig inkomen, 1 van een ouderdoms- of overlevingspensioen en 41 anderen.

Tabel 7 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten 
Evolutie van het maandelijks netto-inkomen van de ontlenersgezinnen incl. eventuele kinderbijslagen. 

Jaar Netto-inkomen Evolutie (2011 = 100)

2011 1.963,57 100,00

2012 2.061,23 104,97

2013 2.119,44 107,94

2014 2.115,23 107,72

2015 (1) 2.177,13 110,88
(1) In 2015 bedroeg het maandelijks netto-inkomen van de gezinnen die kinderbijslag ontvingen 2.372,73 EUR, dat van gezinnen die het zonder 
kinderbijslag moesten stellen 1.728,18 EUR. 
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Tabel 8 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten 
Bron van inkomsten van de ontleners.   

Gezinsinkomen Aantal %

Eén beroepsinkomen 413 52,88

Twee of meer beroepsinkomens 144 18,44

Eén beroepsinkomen + vervangingsinkomen 81 10,37

Vervangingsinkomens 143 18,31

Totaal 781 100,00

Tabel 9 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten 
Samenstelling van het gemiddeld maandelijks netto gezinsinkomen. 

Samenstelling van het inkomen Gemiddeld bedrag %

Beroeps- of vervangingsinkomen van de ontleners 1.863,90 85,61

Inkomen van de kinderen en/of andere samenwonenden 25,29 1,16

Kinderbijslag 287,95 13,23

Totaal 2.177,13 100,00

Tabel 10 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten
Spreiding van de gezinnen volgens hun gemiddeld maandelijks netto-inkomen (zonder kinderbijslag). 

Gezinnen
Gemiddeld maandelijks netto-inkomen

Totaal
< 1.000 > of = 1.000 

en < 1.500
> of = 1.500 
en < 2.000

> of = 2.000 
en < 2.500

> of = 2.500 
en < 3.000 > of = 3.000

Aantal 17 221 268 135 88 52 781

% 2,18 28,30 34,30 17,29 11,27 6,66 100,00

Tabel 11 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten    
Spreiding van de gezinnen in functie van het belastbaar inkomen (1) dat als basis diende voor het toekennen 
van het krediet en het vaststellen van de rentevoet.

Bedrag van 
het belastbaar 

inkomen

Grootte van het gezin
Totaal

1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen 5 personen 6 personen of 
meer

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

< 10.000 59 7,55 25 3,20 28 3,59 30 3,84 15 1,92 6 0,77 163 20,87

> of = 10.000 
en < 15.000

35 4,48 33 4,23 33 4,23 33 4,23 14 1,79 9 1,15 157 20,11

> of = 15.000 
en < 20.000

32 4,10 40 5,12 28 3,59 19 2,43 15 1,92 7 0,90 141 18,06

> of = 20.000 
en < 30.000

42 5,38 34 4,35 32 4,10 51 6,52 33 4,23 20 2,56 212 27,14

> of = 30.000 3 0,38 14 1,79 24 3,07 33 4,23 26 3,33 8 1,02 108 13,82

Totaal 171 21,89 146 18,69 145 18,58 166 21,25 103 13,19 50 6,40 781 100,00

(1) Het gaat hier om de aan de personenbelasting onderworpen inkomsten voor het jaar 2012 of 2013, naargelang de leningsaanvraag is ingediend 

vóór of na 30/06/2015.      
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Tabel 12 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten
Spreiding van de gezinnen (1) volgens de barema’s van het jaarinkomen van toepassing in de sociale huisves-
tingssector (2).

Aantal 
per-

sonen 
ten laste 

(3)

A B C Totaal

Barema Aantal in % 
(1) Barema Aantal in % 

(1) Barema Aantal in % 
(1) Aantal in % (1)

0 21.372,71 129 16,52 23.747,43 18 2,30 27.139,96 24 3,07 171 21,89

1    25.782,93 111 14,21 29.175,46 28 3,59 139 17,80

2    27.818,43 102 13,06 31.210,96 48 6,15 150 19,21

3    29.853,93 75 9,60 33.246,46 43 5,51 118 15,11

4    31.889,43 30 3,84 35.281,96 15 1,92 45 5,76

5    33.924,93 5 0,64 37.317,46 3 0,38 8 1,02

6    35.960,43 3 0,38 39.352,96 1 0,13 4 0,51

7    37.995,93 1 0,13 41.388,46 1 0,13 2 0,26

8    40.031,43  0,00 43.423,96  0,00  0,00

9    42.066,93  0,00 45.459,46  0,00  0,00

10    44.102,43 1 0,13 47.494,96  0,00 1 0,13

11    46.137,93  0,00 49.530,46  0,00  0,00

12    48.173,43  0,00 51.565,96  0,00  0,00

13    50.208,93  0,00 53.601,46  0,00  0,00

Totaal  129 16,52  346 44,29  163 20,88 638 81,69

A = Alleenstaande           

B = Gezin met meer dan 1 persoon dat slechts over 1 inkomen beschikt      

C = Gezin met meer dan 1 persoon dat over minstens 2 inkomens beschikt      

(1) Op 781 gezinnen die een lening afgesloten hebben in 2015       

(2) Op 01/01/2015           

(3) De persoon ten laste volgens de reglementaire bepalingen van het Fonds      

Tabel 13 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten
Evolutie van de gemiddelde maandgelden.     

Jaar
Gezinnen zonder personen ten laste Gezinnen met personen ten laste Alle gezinnen samen

Bedrag Evolutie Bedrag Evolutie Bedrag Evolutie

2011 496,91 100,00 608,24 100,00 570,57 100,00

2012 537,41 108,15 637,62 104,83 601,09 105,35

2013 548,17 110,32 630,46 103,65 599,27 105,03

2014 537,58 108,18 654,61 107,62 610,02 106,91

2015 530,12 106,68 644,89 106,03 612,42 107,33
   
      
Tabel 14 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten
Verhouding tussen maandgeld en het maandelijks netto-inkomen (kinderbijslagen inbegrepen).

Jaar

Gezinnen zonder personen ten laste Gezinnen met personen ten laste Alle gezinnen samen

Netto-
inkomen

Maandgeld
Netto-

inkomen

Maandgeld
Netto-

inkomen

Maandgeld

Bedrag % van het 
inkomen Bedrag % van het 

inkomen Bedrag
% van 

het 
inkomen

2011 1.540,47 496,91 32,26 2.180,00 608,24 27,90 1.963,58 570,57 29,06

2012 1.672,86 537,41 32,13 2.284,05 637,62 27,92 2.061,20 601,09 29,16

2013 1.707,50 548,17 32,10 2.370,82 630,46 26,59 2.119,45 599,27 28,27

2014 1.714,56 537,58 31,35 2.361,84 654,61 27,72 2.115,23 610,02 28,84

2015 1.719,46 530,12 30,83 2.357,75 644,89 27,35 2.177,13 612,42 28,13

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / 118

06 Statistieken / 6.1 Aankoopsector & hypothecaire kredieten



Tabel 15 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten  
Verhouding tussen maandgeld en maandelijks netto-inkomen (eventuele kinderbijslag inbegrepen), volgens de 
aard van het inkomen.

Inkomen en maandgeld Gezinnen met minstens één 
beroepsinkomen

Gezinnen met uitsluitend 
vervangingsinkomen Alle gezinnen samen

Gemiddeld gezinsinkomen 2.269,70 1.764,13 2.177,13

Gemiddeld maandgeld 634,36 514,53 612,42

Verhouding maandgeld en inkomen 27,95 29,17 28,13

Tabel 16 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten 
Duur van de kredieten.  

Jaren Aantal kredieten %

3 - 0,00

4 - 0,00

5 4 0,51

6 - 0,00

7 - 0,00

8 4 0,51

9 - 0,00

10 14 1,79

11 - 0,00

12 4 0,51

13 2 0,26

14 2 0,26

15 15 1,92

16 3 0,38

17 2 0,26

18 5 0,64

19 6 0,77

20 39 4,99

21 8 1,02

22 6 0,77

23 17 2,18

24 11 1,41

25 148 18,95

26 15 1,92

27 20 2,56

28 13 1,66

29 19 2,43

30 424 54,30

Totaal 781 100,00

Gemiddelde duur van de kredieten is 26 jaar en 8 maanden.   

Tabel 16 bis - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten
Evolutie van de gemiddelde duur van de kredieten. 

Jaar Gemiddelde duur in jaren Evolutie

2011 25,32 100,00

2012 26,41 104,30

2013 25,99 102,65

2014 26,37 104,15

2015 26,64 105,21
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Tabel 17 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten  
Bewoningstitel van de woning vóór toekenning van het krediet.   

Jaar

Ontlenersgezinnen

Eigenaars vóór de lening Andere

Aantal % Aantal %

2011 89   9,68 830  90,32

2012 91   7,49 1.124  92,51

2013 123  11,15 980  88,85

2014 88   8,62 933  91,38

2015 82  10,50 699  89,50
N.B. Zonder rekening te houden met de gezinnen die een lening hebben aangegaan voor het uitvoeren van werken, voor verdeling of voor het terug-

betalen van een eerder aangegane schuld, waren er 37 gezinnen (5,05 %) voordien eigenaar en 696 (94,95 %) niet.
   

Tabel 18 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten
Spreiding van de hypothecaire panden per gemeente, volgens hun ligging in of buiten de R.V.O.H.R. (1). 

Gemeente
R.V.O.H.R. Buiten R.V.O.H.R. Totaal

Aantal % Aantal % Aantal %

Anderlecht 52 6,66 90 11,52 142 18,18

Brussel (2) 6 0,77 3 0,38 9 1,15

Elsene 5 0,64 11 1,41 16 2,05

Etterbeek 1 0,13 2 0,26 3 0,39

Evere 2 0,26 45 5,76 47 6,02

Ganshoren - 0,00 24 3,07 24 3,07

Haren - 0,00 10 1,28 10 1,28

Jette 11 1,41 53 6,79 64 8,20

Koekelberg 18 2,30 12 1,54 30 3,84

Laken 33 4,23 27 3,46 60 7,69

Neder-Over-Heembeek - 0,00 9 1,15 9 1,15

Oudergem - 0,00 3 0,38 3 0,38

Schaarbeek 41 5,25 15 1,92 56 7,17

Sint-Agatha-Berchem - 0,00 41 5,25 41 5,25

Sint-Gillis 23 2,94 3 0,38 26 3,32

Sint-Jans-Molenbeek 42 5,38 101 12,93 143 18,32

Sint-Joost-ten-Node 10 1,28 - 0,00 10 1,28

Sint-Lambrechts-Woluwe - 0,00 3 0,38 3 0,38

Sint-Pieters-Woluwe - 0,00 2 0,26 2 0,26

Ukkel - 0,00 15 1,92 15 1,92

Vorst 45 5,76 20 2,56 65 8,32

Watermaal-Bosvoorde - 0,00 3 0,38 3 0,38

Totaal 289 37,01 492 62,98 781 100,00
(1) R.V.O.H.R. = ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de renovatie.

(2) De gemeente Brussel is opgesplitst in: Brussel (Vijfhoek), Haren, Laken en Neder-Over-Heembeek.
     
Tabel 18 bis - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten 
Evolutie van de hypothecaire panden volgens hun ligging in of buiten de R.V.O.H.R.  

Jaar
R.V.O.H.R. Buiten R.V.O.H.R. Totaal

Aantal % Aantal % Aantal %

2011 303 32,97 616 67,03 919 100,00

2012 441 36,30 774 63,70 1.215 100,00

2013 429 38,89 674 61,11 1.103 100,00

2014 319 31,24 702 68,76 1.021 100,00

2015 289 37,00 492 63,00 781 100,00
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Tabel 19 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten
Spreiding van de kredieten volgens de gemeente van herkomst van het gezin 

Herkomst Aantal %

Zelfde gemeente als het hypothecair pand 272 37,41

Andere gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 421 57,91

Gemeente buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 34 4,68

Totaal 727 100,00

Tabel 20.a - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Energieprestatiekredieten
Energieprestatiekredieten - Spreiding van de ontlenersgezinnen op basis van het aantal gezinsleden. 

Jaar
1 persoon 2 personen 3 personen 4 personen 5 personen 6 personen 7 personen Alle gezinnen 

samen

Aan-
tal % Aan-

tal % Aan-
tal % Aan-

tal % Aan-
tal % Aan-

tal % Aan-
tal % Aan-

tal %

2011 18 38,30 7 14,89 5 10,64 6 12,77 7 14,89 3 6,38 1 2,13 47 100,00

2012 151 30,14 78 15,57 106 21,16 88 17,56 42 8,38 22 4,39 14 2,79 501 100,00

2013 137 29,03 84 17,80 84 17,80 80 16,95 48 10,17 23 4,87 16 3,39 472 100,00

2014 113 27,16 81 19,47 73 17,55 71 17,07 49 11,78 21 5,05 8 1,92 416 100,00

2015 68 21,73 62 19,81 50 15,97 65 20,76 44 14,06 18 5,75 6 1,92 313 100,00

Tabel 20.b - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Energieprestatiekredieten
Energieprestatiekredieten - Spreiding en bedrag volgens de aard van de woning.  

Aard van de woning Aantal % Totaal bedrag Gemiddeld bedrag

Appartement 201 64,21 1.393.599,00 6.933,33

Duplex 24 7,67 194.400,00 8.100,00

Gedeelte van een huis 3 0,96 32.695,00 10.898,33

Studio 4 1,28 22.800,00 5.700,00

Huis 81 25,88 927.915,00 11.455,74

Totaal 313 100,00 2.571.409,00 8.215,36

Tabel 20.c - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Energieprestatiekredieten
Energieprestatiekredieten - Spreiding en bedrag volgens het type van werken.   

Type van werken Aantal Totaal bedrag % Gemiddeld bedrag

Gevel 22 70.619,00 2,75 3.209,95

Vloerisolatie hoofdgebouw 11 16.595,00 0,65 1.508,64

Dak hoofdgebouw 59 189.682,00 7,38 3.214,95

Dak bijgebouw 6 13.800,00 0,54 2.300,00

Schrijnwerkerij 224 1.214.595,00 47,22 5.422,30

Verluchtingsinstallatie 2 4.100,00 0,16 2.050,00

Verwarmingsinstallatie 174 1.059.868,00 41,22 6.091,20

Temperatuurregeling 5 2.150,00 0,08 430,00

Totaal 503 2.571.409,00 100,00 5.112,15

Tabel 21 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten
Evolutie van de gemiddelde aankoopprijs en de gemiddelde kostprijs van de werken gepaard met een aankoop, 
met uitzondering van de nieuwbouwwoningen.

Jaar

Kostprijs van de verrichting

Aankoop Werken
Globale kostprijs Evolutie

Aantal Prijs Aantal Prijs

2011 819 144.718,68 819 6.961,36     151.680,05 100,00

2012 1.093 156.853,69 1.092 9.431,39     166.293,71 109,63

2013 892 157.812,20 888 9.384,41     167.238,88 110,26

2014 875 156.909,96 875 9.737,10     166.647,06 109,87

2015 653 159.463,57 653 11.755,64     171.219,21 112,88
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Tabel 22 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Beheer van de betalingen   
Evolutie van de gecumuleerde achterstallen.       

Da-
tum

Tot 2 opeen-
volgende 

maangelden

Meer dan 2 
opeenvolgende 
maandgelden

Litigieux (saldo 
na openbare 

verkoop)
Totaal Jaarlijkse 

evolutie 

Schuldvorderin-
gen die als ver-
lies zijn geboekt

Totaal, incl 
vastgestelde 

verliezen

Lopende 
hypothecaire 

kredieten

2008   
125.345,38   670.635,39   443.711,72 1.239.692,49  97.078,70       0,00 1.239.692,49 492.500.073

2009   
108.617,23   871.459,66   442.848,58 1.422.925,47 183.232,98       0,00 1.422.925,47 556.337.184

2010   
104.938,27   819.716,63   490.405,72 1.415.060,62 -  7.864,85       0,00 1.415.060,62 596.752.648

2011   
137.324,06   906.050,23   509.574,47 1.552.948,76 137.888,14     161,93 1.553.110,69 665.784.964

2012   
137.860,35 1.133.331,01   509.003,59 1.780.194,95 227.246,19     154,00 1.780.510,88 790.088.712

2013   
129.806,60 1.381.232,92   300.067,15 1.811.106,67  30.911,72 237.288,40 2.048.711,00 883.345.771

2014    81.759,20 1.155.257,42   773.716,31 2.010.732,93 199.626,26  11.678,32 2.260.015,58 964.451.620

2015 100.610,11 1.321.020,80  841.603,65 2.263.234,56 252.501,63  32.231,98 2.544.749,19 987.702.188

Tabel 23 -Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten   
Spreiding van de totale kostprijs van de verrichtingen (zonder overlijdensverzekering) volgens de aanwending 
van de fondsen. 

Aard van de verrichting Aantal 
leningen

Spreiding van de kostprijs
Totale kostprijs

Aankoop (1) Werken Terugbetaling 
van schulden

Aktekosten en 
BTW (2)

Diverse 
kosten

1. Nieuwbouw + aankoop onder 
het BTW-stelsel

56 1.771.670,37 7.309.816,20 - 1.256.357,79 440.875,00 10.778.719,36

2. Aankoop - - - - - - -

3. Aankoop + werken 653 104.129.709,07 8.294.440,00 - 13.074.671,46 64.908,00 125.563.728,53

4. Werken 36 - 596.250,00 - 42.000,00 500,00 638.750,00

5. Uit onverdeeldheid treden 7 211.000,00 - - 42.890,00 50,00 253.940,00

6. Uit onverdeeldheid treden + 
werken

10 705.375,00 129.300,00 - 83.660,00 100,00 918.435,00

7. Uit onverdeeldheid treden + 
terugbetaling van schulden

1 6.276,47 - - 5.500,00 50,00 11.826,47

8. Uit onverdeeldheid treden + 
terugbetaling van schulden + 
werken

17 461.634,00 77.820,00 1.931.200,00 166.400,00 - 2.637.054,00

9. Terugbetaling van schulden + 
werken

- - - - - - -

10. Andere verrichtingen 1 - - 135.000,00 - 4.650,00 139.650,00

Totaal 781 107.285.664,91 16.407.626,20 2.066.200,00 14.671.479,25 511.133,00 140.942.103,36

(1) Voor 1 = aankoopprijs van de grond, voor 2 en 3 = aankoopprijs van de woningen en voor 5, 6, 7 en 8 = prijs van het te bekomen deel.

(2) BTW voor de nieuwbouwwoningen en aankopen onder het BTW-stelsel, inbegrepen de BTW op subsidies toegekend via Citydev voor de verkoop 

van zijn woningen. 
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Tabel 25 bis - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten
Verdeling van de gezinnen (1) in functie van de middelen die zijzelf investeerden. 

Eigen geïnvesteerde middelen Aantal %

0 EUR (2) 38 5,23

1 tot 5.000 EUR 42 5,78

5.001 tot 10.000 EUR 109 14,99

10.001 tot 15.000 EUR 144 19,81

15.001 tot 20.000 EUR 125 17,19

> 20001 EUR 269 37,00

Totaal 727 100,00

(1) Enkel gezinnen die een krediet hebben afgesloten voor de aankoop van een woning.

(2) 8 gezinnen zonder eigen middelen maar wel van derden (familiale lening, bijkomend kediet, …).
   

  
Tabel 26 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten
Spreiding van de gezinnen volgens de aard van de woning waarover zij beschikken.  

Aard van woning (1) Aantal kamers Gemiddelde bewoonbare bruto-oppervlakte Aantal gezinnen %

Studio 1 39,8 10 1,28

Subtotaal    39,80 10 1,28

Appartement  58 9 1,15

1 67,3 128 16,39

2 85,84 326 41,74

3 108,14 103 13,19

4 129 12 1,54

Subtotaal    86,17 578 74,01

Gedeelte van                    
huis-duplex

2 106 7 0,90

3 103,17 29 3,71

4 123,88 17 2,18

1 143,56 9 1,15

Subtotaal   115,03 62 7,94

Huis 1 80 1 0,13

2 128,91 23 2,94

3 139,19 52 6,66

4 168,36 55 7,04

Subtotaal   149,18 131 16,77

Totaal 98,44 781 100,00
(1) Studio = woning bestaande uit 1 ruimte, met een sanitaire hoek/wc en een keukenhoek.

     Appartement = woning bestaande uit minstens 2 vertrekken.        
 

Tabel 26 bis - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten
Evolutie van de gemiddelde bewoonbare bruto-oppervlakte per type woning in m².  

Jaar Studio Appartement Gedeelte van huis-duplex Huis Algemeen gemiddelde Evolutie

2011 44,38 82,73 114,12 144,24 92,89 100

2012 45,83 85,39 111,63 148,60 95,46 102,76

2013 41,50 85,03 110,61 145,67 95,75 103,07

2014 45,06 83,54 112,91 141,65 93,43 100,58

2015 39,8 86,17 115,03 149,18 98,44 105,97
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Tabel 27 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten 
Gemiddelde oppervlakte, aantal kamers en kostprijs van de woningen, volgens type, aangekocht door de ontle-
ners, eventueel met werken, een nieuwbouw of een aankoop onder het BTW-stelsel (1).

Aard van de 
woning (2)

Aantal woningen
Aantal 
kamers

Gemiddelde 
bewoonbare 
bruto-opper-

vlakte

Gemiddelde 
kostprijs 

zonder on-
kosten (3)

Gemiddelde 
kostprijs 

zonder on-
kosten/m²

Gemiddeld 
maand-

geldAantal %

Studio 9 1,36 1 39,33 87.544,78 2.225,71 348,55

Subtotaal 9 1,36 - 39,33 87.544,78 2.225,71 348,55

Appartement 8 1,21 - 56,50 122.087,50 2.160,84 472,97

108 16,31 1 66,34 137.607,14 2.074,19 524,03

275 41,53 2 85,20 152.851,51 1.794,03 592,23

91 13,75 3 108,35 183.860,51 1.696,89 688,10

7 1,06 4 en meer 125,14 197.600,00 1.579,00 732,77

Subtotaal 489 73,86 - 85,45 155.392,52 1.818,61 595,07

Gedeelte van                                                
huis/duplex

- - - - - - -

6 0,91 1 100,33 192.479,17 1.918,40 512,03

24 3,63 2 104,71 186.132,08 1.777,62 690,09

11 1,66 3 123,91 200.668,18 1.619,48 747,67

8 1,21 4 en meer 142,75 211.806,13 1.483,76 805,27

Subtotaal 49 7,41 - 114,69 194.364,16 1.694,63 700,02

Huis - - - - - - -

1 0,15 1 80,00 164.000,00 2.050,00 700,74

21 3,17 2 127,86 228.874,76 1.790,08 790,43

49 7,4 3 136,96 240.309,18 1.754,60 886,10

44 6,65 4 en meer 168,41 249.298,30 1.480,31 932,85

Subtotaal 115 17,37 - 146,83 240.996,91 1.641,28 884,90

Totaal 662 100,00 - 97,65 172.225,58 1.763,74 649,83
(1) Met uitzondering van de woningen verkocht door het Fonds of die, gesubsidieerd door het Gewest, te koop werden aangeboden in het kader van 

de activiteiten van CityDev, de gemeenten en de OCMW’s.

(2) Studio = woning bestaande uit 1 ruimte, met een gescheiden keukenhoek en sanitaire hoek/wc.

      Appartement = woning bestaande uit minstens 2 vertrekken.    

(3) De kostprijs bevat de prijs van aankoop (desgevallend deze van het terrein) en de kostprijs van de werken. 

Tabel 27 bis - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten
Evolutie van de gemiddelde oppervlakte (in m²) en de kostprijs van de woningen, aangekocht door de ontlen-
ers, eventueel met werken, een nieuwbouw of een aankoop onder het BTW-stelsel, volgens hun type (1).

Jaar Gemiddelde bewoonbare bruto-oppervlakte (2) Evolutie Gemiddelde kostprijs zonder 
onkosten/m² Evolutie

2011 90,97 100,00 1.657,51 100,00

2012 94,20 103,55 1.737,69 104,84

2013 92,25 101,41 1.821,64 109,9

2014 91,99 101,12 1.814,01 109,44

2015 97,65 107,34 1.763,74 106,41
(1) Met uitzondering van de woningen verkocht door het Fonds of gesubsidieerd door het Gewest en te koop aangeboden

     in het kader van de activiteiten van CityDev, de gemeenten of de OCMW’s.

(2) In m².             
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Tabel 28 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten  
Spreiding van de gezinnen naargelang de grootte en de aard van de woning waarover zij beschikken. 

Aantal 
per-

sonen 
die deel 

uit-
maken 
van het 
gezin

Aard van de woning
Totaal

Studio Appartement Gedeelte van huis of "du-
plex" Huis

Aantal %

Gemiddelde 
bewoobare 
oppervlakte 

(in m²)

Aantal %

Gemiddelde 
bewoonbare 
oppervlakte 

(in m²)

Aantal %

Gemiddelde 
bewoonbare 
oppervlakte         

(in m²)

Aantal %

Gemiddelde 
bewoonbare 
oppervlakte 

(in m²)

Aantal %

1 10 1,28 39,8 150 19,21 72,92 9 1,15 107,44 2 0,26 85,00 171 21,90

2 - - - 131 16,77 81,77 10 1,28 115,30 5 0,64 123,80 146 18,69

3 - - - 114 14,60 87,75 15 1,92 110,93 16 2,05 137,50 145 18,57

4 - - - 113 14,47 93,25 16 2,05 115,75 37 4,74 142,35 166 21,25

5 - - - 54 6,91 105,87 6 0,77 115,33 43 5,51 158,47 103 13,19

6 - - - 14 1,79 118,29 5 0,64 132,80 17 2,18 169,35 36 4,61

7 - - - 2 0,26 121,50 1 0,13 140,00 11 1,41 144,91 14 1,79

Totaal 10 1,28 - 578 74,01 - 62 7,94 - 131 16,79 - 781 100,00

Studio = woning bestaande uit 1 ruimte, met een gescheiden keukenhoek en sanitaire hoek/wc.     

Appartement = woning bestaande uit minstens 2 vertrekken.        
             
 
Tabel 29 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Beheer van de betalingen
Evolutie van de aflossing van de hypothecaire leningen.   

Jaar Aantal lopende 
leningen

Jaarlijks vervallen 
sommen sinds 

1975 (1)

Gecumuleerde 
vervallen sommen 

(vereffende leningen 
sinds 1975)

Gecumuleerde 
achterstallen

% gecumuleerde 
achterstallen/ver-
vallen sommen

2008 6.297 51.146.581,15 552.123.059,08 1.239.692,49 0,22%

2009 6.782 54.433.464,03 606.556.523,11 1.422.925,47 0,23%

2010 7.158 67.595.511,40 674.152.034,51 1.415.060,62 0,21%

2011 7.535 69.527.493,72 743.679.528,23 1.552.948,76 0,21%

2012 8.262 76.784.695,87 820.464.224,10 1.780.194,95 0,22%

2013 8.789 86.986.222,37 907.450.446,47 1.811.106,67 0,20%

2014 9.321 91.833.298,75 999.283.745,22 2.010.732,93 0,20%

2015 9.341 120.107.359,49 1.119.391.104,71 2.263.234,56 0,20%
(1) Vervallen sommen: een som van opeisbare normale maandgelden, van vervroegde terugbetalingen van de lening, van aangerekende kosten en
achterstallige intresten, van verhoogde maandgelden voor gedeeltelijke verhuring, enz…

Tabel 30 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten
Verdeling van de ontleners volgens hun identiteits- of verblijfstitel. 

 
Totaal aantal ontleners

Totaal aantal %

Belgische identiteitskaart 697 60,13

Europese titel 255 22,00

Titel voor vreemdelingen van 5 jaar 38 3,28

IGVR (1) 133 11,48

Andere (2) 36 3,11

Totaal 1.159 100,00
(1) IGVR : Inschrijvingsgetuigschrift in het Vreemdelingenregister. 

(2) Andere: immatriculatieattest, of speciale verblijfstitel voor leden van een ambassade, enz.  
     
Tabel 31.a - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - “Jonge” gezinnen  
Verdeling van de gezinnen volgens hun type en het aantal personen ten laste.

Aantal personen ten laste 0 1 2 3 en + Totaal

Gezinstype Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

Alleenstaand 120 39,09 30 9,77 18 5,86 13 4,23 181 58,95

Koppel 30 9,77 41 13,36 41 13,36 14 4,56 126 41,05

Totaal 150 48,86 71 23,13 59 19,22 27 8,79 307 100,00
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Tabel 31.b - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - “Jonge gezinnen”  
Verdeling van de gezinnen volgens hun type en hun belastbaar inkomen.

Bedrag van het belastbaar inkomen

Gezinstype
Totaal

Alleenstaand Koppel

Aantal % Aantal % Aantal %

0 EUR 13 4,23 5 1,63 18 5,86

van 1 tot 10.000 EUR 48 15,64 13 4,23 61 19,87

van 10.001 tot 15.000 EUR 35 11,4 21 6,84 56 18,3

van 15.001 tot 20.000 EUR 36 11,73 19 6,19 55 17,92

van 20.001 tot 25.000 EUR 32 10,42 19 6,19 51 16,61

van 25.001 tot 30.000 EUR 11 3,58 13 4,23 24 7,81

van 30.001 tot 40.000 EUR 5 1,63 27 8,79 32 10,42

+ 40.000 EUR 1 0,33 9 2,93 10 3,26

Totaal 181 58,96 126 41,03 307 100,00
       
Tabel 31.c - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - “Jonge gezinnen”
Verdeling van de gezinnen volgens hun type en hun maandelijkse inkomsten. 

Gezinnen

Maandelijks netto-inkomen (zonder kinderbijslagen)

Totaaltot 1.000 
EUR

van 1.001 
tot 1.500 

EUR

van 1.501 
tot 2.000 

EUR

van 2.001 tot 
2.500 EUR

van 2.501 tot 
3.000 EUR + 3.000 EUR

Alleen-
staand

Aantal 6 74 85 15 1 0 181

% 3,31 40,88 46,96 8,29 0,55 0 100

Koppel Aantal 0 13 36 26 34 17 126

% 0 10,32 28,57 20,63 26,98 13,49 100
      
Tabel 32 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Beheer kredieten
Vijfjaarlijkse herziening van de kredieten - Evolutie van de rentevoet.

Orde van de wijziging Aantal Percentage

Onveranderd 530 51,26%

Stijging < = 1% 219 21,18%

Stijging > 1 en < = 2 % 112 10,83%

Stijging > 2 en < = 3 % 38 3,68%

Stijging > 3 en < = 4 % 8 0,77%

Stijging > 4 % 1 0,10%

Daling < = 1 % 105 10,15%

Daling > 1 en < = 2 % 15 1,45%

Daling > 2 en < = 3 % 6 0,58%

Daling > 3 en < = 4 % 0 0,00%

Daling > 4 % 0 0,00%

Totaal 1034 100,00%
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Tabel 33 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Beheer kredieten
Vijfjaarlijkse herziening - Evolutie volgens het aantal kinderen/personen ten laste.

Verdeling van de gezinnen volgens het aantal kinderen/
personen ten laste op het ogenblik van het krediet of van 

de vorige herziening
Totaal

Verdeling van de gezinnen volgens het aan-
tal kinderen/personen ten laste op het ogenblik                            

van de vijfjaarlijkse herziening

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 268 198 47 16  5 - 2 - - - -

1 207 29 89 63 23  3 - - - - -

2 242 18 30 124 56 13 - 1 - - -

3 144 6 14 28 57 34 4 1 - - -

4 103 1 6 12 28 33 18 3 1 1 -

5 43 - - 10 10  8 9 3 1 1 1

6 18 - 1 1  7  4 2 3 - - -

7 5 - - - -  1 - 1 2 1 -

8 2 - - - - - - - 1 1 -

9 0 - - - - - - - - - -

10 1 - - - - - - - - - 1

11 1 - - - 1 - - - - - -

Totaal 1.034 252 187 254 187 96 35 12 5 4 2

Tabel 34 - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Beheer kredieten 
Afgeloste hypothecaire leningen - Bedrag vervroegde terugbetalingen.   

Reden

Fonds

Totaal Totaal
B1 

sensu 
stricto 

(1)

Bedrag PER 
(2) Bedrag FST 

(3) Bedrag B2 
(4) Bedrag

Afbetaald voor 
einddatum zonder 
vervroegde terug-
betaling als laatste 
betaling

- - - - 1 1.635,31 23 10.360,52 24 11.995,83

Spontane vervroeg-
de terugbetaling

- - - - 1 31.807,40 86 3.198.072,20 87 3.229.879,60

Overlijden - - - - - - 5 264.036,69 5 264.036,69

Herfinanciering - - - - 9 442.140,30 382 36.670.221,33 391 37.112.361,63

Verkoop door 
ontlener

1 4.553,88 - - 1 33.147,18 153 13.401.817,44 155 13.439.518,50

Opeising lening 
door het Fonds

- - - - - - - - - -

Gedwongen open-
bare verkoop

- - - - - - 2 58.896,27 2 58.896,27

Terugbetaald na als 
winst of verlies te 
zijn geboekt

- - - - - - - - - -

Onbekende reden - - - - - - - - - -

Totaal 1 4.553,88 - - 12 508.730,19 651 53.603.404,46 664 54.116.688,53

(1) B1 : Fonds gespijsd doot het eigen vermogen van het Fonds.       
(2) PER : Krediet aan het personeel.
(3) Fonds voor speciale tussenkomsten.
(4) B2 : Fonds uit subsidies en geleende kapitalen doot het Fonds.       
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Tabel 35.a - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten 

Ontleende quotiteit gelet op de waarde van de woning, desgevallend na uitvoering van werken.

Ontleende quotiteit Aantal %

< = 80% 95 13,07

> 80% < = 90% 61 8,39

> 90% < = 100 % 222 30,54

> 100% > = 110% 310 42,64

> 110% < = 120% 39 5,36

Totaal (1) 727 100,00
(1) Enkel de gezinnen die een krediet afgesloten hebben voor een aankoop.       
  

   
Tabel 35.b - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten   
Jaarlijkse evolutie van de ontleende quotiteit gelet op de waarde van de woning, desgevallend na uitvoering van 
werken.

Jaar <= 80% > 80% <= 
90%

> 90% <= 
100%

> 100%     
<= 110%

> 110%     
<= 120% Totaal (1) % > 100% Aantal > 

100%

2011 129 105 256 330 26 846 42,08 356

2012 161 110 271 554 54 1.150 52,87 608

2013 214 83 275 437 8 1.017 43,76 445

2014 148 123 324 352 19 966 38,41 371

2015 95 61 222 310 39 727 48,01 349
(1) Enkel de gezinnen die een krediet afgesloten hebben voor een aankoop.      

 

Tabel 35.c - Aankoopsector en hypothecaire kredieten - Verwezenlijkte kredieten
Analyse van de kredieten waarvan de ontleende quotiteit hoger ligt dan de waarde van de woning.

Jaar
Aantal kredi-

eten (1)

Aantal 
kredieten 
met en 

quotiteit > 
100%

In % van het 
totale aantal 

kredieten

Gemiddeld 
krediet 

waarvan de 
quotiteit > 

100%

Gemiddelde 
waarde van 
het pand

Gemiddeld 
hypothecair 
risico in EUR

Gemiddeld 
hypothecair 
risico in %

2011 846 356 42,08 149.581 142.455 7.126 5

2012 1.150 608 52,87 165.295 156.542 8.753 5,59

2013 1.017 445 43,76 162.173 155.364 6.809 4,38

2014 966 371 38,41 162.374 155.602 6.771 4,35

2015 727 349 48,01 172.940 163.870 9.069 5,53
(1) Enkel de gezinnen die een krediet afgesloten hebben voor een aankoop.  
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6.2 HUURSECTOR
Tabel 1 - Huursector          
Samenstelling van de huurdergezinnen (1).      

Samenstelling van de 
gezinnen

Aantal gezinnen
Aantal kinderen

Aantal huurders
Aantal in-
wonenden

Totaal 
aantal 

bewonersAantal % Alleenstaand Samen-
wonend

Alleenstaand 133 13,78 - 133 - 2 135

Twee volwassenen 44 4,56 - - 88 2 90

Gezinnen met 1 kind 163 16,89 163 92 142 16 413

Gezinnen met 2 kinderen 208 21,55 416 72 272 17 777

Gezinnen met 3 kinderen 205 21,24 615 57 296 16 984

Gezinnen met 4 kinderen 127 13,16 508 35 184 6 733

Gezinnen met 5 kinderen 47 4,87 235 11 72 4 322

Gezinnen met 6 kinderen 19 1,97 114 4 30 3 151

Gezinnen met 7 kinderen 12 1,24 84 - 24 - 108

Gezinnen met 8 kinderen 2 0,21 16 2 - - 18

Gezinnen met 9 kinderen 2 0,21 18 - 4 2 24

Gezinnen met 11 kinderen 2 0,21 22 1 2 1 26

Gezinnen met 12 kinderen 1 0,10 12 1 - 1 14

Totaal 965 100,00 2.203 408 1.114 70 3.795
(1) Op basis van de gegevens van de laatste huurdersenquête en de gegevens in verband met de nieuwe huurdersgezinnen.

Tabel 2 - Huursector
Indeling van de huurdersgezinnen naargelang zij al dan niet huurtoelagen bekomen. 

Gezinnen die … Aantal %

Huurtoelagen bekomen   

aan 100% (normale huurtoelagen) 62 6,42

aan 50 % (normale huurtoelagen) 50 5,18

aan 100 % (gehandicapten/bejaarden) 24 2,49

Totaal (A) 136 14,09

geen huurtoelage meer bekomen (B) 538 55,75

geen huurtoelagen bekwamen (C) 135 13,99

huurtoelagen afwachten 156 16,17

Totaal (A) + (B) + (C) + (D) 965 100,00

Tabel 3 - Huursector   
Spreiding van alle huurdersgezinnen volgens hun grootte en hun gemiddeld maandelijks netto-inkomen (met of 
zonder kinderbijslag).

Samenstelling van de gezinnen Aantal gezinnen
Gemiddeld netto-inkomen zonder 

kinderbijslag
Gemiddeld netto-inkomen 

met kinderbijslag

Gezinnen zonder kinderen 177 1.216,97 1.216,97

Gezinnen met 1 kind 163 1.638,01 1.781,35

Gezinnen met 2 kinderen 208 1.912,49 2.225,06

Gezinnen met 3 kinderen 205 1.993,22 2.590,53

Gezinnen met 4 kinderen 127 2.010,97 2.829,98

Gezinnen met 5 kinderen 47 2.084,96 3.231,80

Gezinnen met 6 kinderen 19 2.174,05 3.585,33

Gezinnen met 7 kinderen 12 1.898,72 3.563,83

Gezinnen met 8 kinderen 2 1.839,02 3.687,90

Gezinnen met 9 kinderen 2 3.586,73 6.301,91

Gezinnen met 11 kinderen 2 3.908,12 6.154,14

Gezinnen met 12 kinderen 1 2.575,54 5.429,64

Totaal 965 1.790,19 2.237,87
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Tabel 4 - Huursector   
Gemiddeld maandelijks bedrag (1) ten laste van alle huurdersgezinnen en naargelang hun grootte in 
percentage van hun inkomen.

Samenstelling van de 
gezinnen Aantal gezinnen Gemiddeld maandelijks 

bedrag % van het inkomen (2)

Gezinnen zonder kinderen 177 429,42 35,29

Gezinnen met 1 kind 163 531,34 29,83

Gezinnen met 2 kinderen 208 592,44 26,63

Gezinnen met 3 kinderen 205 650,59 25,11

Gezinnen met 4 kinderen 127 700,19 24,74

Gezinnen met 5 kinderen 47 719,11 22,25

Gezinnen met 6 kinderen 19 781,19 21,79

Gezinnen met 7 kinderen 12 861,15 24,16

Gezinnen met 8 kinderen 2 1.083,22 29,37

Gezinnen met 9 kinderen 2 1.006,09 15,96

Gezinnen met 11 kinderen 2 1.004,56 16,32

Gezinnen met 12 kinderen 1 911,44 16,79

Totaal 965 595,04 26,59
(1) Het betreft het maandelijks door de huurder te betalen bedrag. Het bestaat normaal uit een deel van de contractuele huur en het andere deel 
bestaat uit huurtoelagen of wordt ten laste genomen door het Fonds in functie van de modaliteiten bepaald door de Raad van Bestuur. 
(2) Het betreft het gemiddeld maandelijks netto-inkomen, kinderbijslag inbegrepen. 
 

Tabel 5 - Huursector      
Samenstelling van de nieuwe huurdersgezinnen.   

Samenstelling van de gezinnen
Aantal gezinnen

Aantal 
kinderen

Aantal huurders
Aantal in-
wonenden

Totaal aantal 
bewonersAantal % Alleenstaand Samen-

wonend

Alleenstaand 26 21,67 - 26 - - 26

Twee volwassenen 4 3,33 - - 8 - 8

Gezinnen met 1 kind 23 19,17 23 18 10 1 52

Gezinnen met 2 kinderen 20 16,67 40 9 22 - 71

Gezinnen met 3 kinderen 19 15,83 57 13 12 - 82

Gezinnen met 4 kinderen 16 13,33 64 6 20 - 90

Gezinnen met 5 kinderen 9 7,50 45 2 14 1 62

Gezinnen met 7 kinderen 3 2,50 21 - 6 - 27

Totaal 120 100,00 250 74 92 2 418

Tabel 6 - Huursector          
Spreiding van de nieuwe huurdersgezinnen volgens hun sociaal-professioneel statuut (1) en hun maandelijks 
netto-inkomen (kinderbijslagen niet inbegrepen).

Sociaal-professioneel 
statuut

Inkomen

< of = leefloon 
(2)

> leefloon en < 
of = maximale 

werkloosheidsuit-
kering (3)

> maximale 
werkloosheids-
uitkering en < 
of = 1.800 EUR

> 1.800 EUR Totaal

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

Zonder beroep 40 33,33 25 20,83 13 10,83 10 8,33 88 73,33

Arbeider 5 4,17 6 5,00 4 3,33 8 6,67 23 19,17

Bediende 3 2,50 3 2,50 - - 1 0,83 7 5,83

Zelfstandige - - - - - - - - - -

Gepensioneerd - - - - - - 2 1,67 2 1,67

Totaal 48 40,00 34 28,33 17 14,17 21 17,50 120 100,00
(1) Stemt overeen met het hoogste inkomen van een van de partners.
(2) Het leefloon bedraagt op 01/09/2014, 1.111,62 EUR.       
(3) De maximale werkloosheidsuitkering bedraagt op 01/09/2014, 1.498,38 EUR.
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Tabel 6 bis - Huursector
Spreiding van de nieuwe huurdersgezinnen volgens hun sociaal-professioneel statuut (1) en hun maandelijks 
netto-inkomen.        

Sociaal-professioneel statuut

Inkomen

< of = leefloon 
(2)

> leefloon en < 
of = maximale 
werkloosheids-
uitkering (3)

> maximale 
werkloosheids-
uitkering en < 
of = 1.800 EUR

> 1.800 EUR Totaal

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %

Zonder beroep 98 10,16 201 20,83 39 4,04 209 21,66 547 56,68

Arbeider 7 0,73 23 2,38 25 2,59 111 11,50 166 17,20

Bediende 4 0,41 16 1,66 12 1,24 67 6,94 99 10,26

Zelfstandige 2 0,21 5 0,52 2 0,21 3 0,31 12 1,24

Gepensioneerd 11 1,14 17 1,76 7 0,73 45 4,66 80 8,29

Onbekend 13 1,35 20 2,07 5 0,52 23 2,38 61 6,32

Totaal 135 13,99 282 29,22 90 9,33 458 47,46 965 100,00
(1) Stemt overeen met het hoogste inkomen van een van de partners.       
(2) Het leefloon bedraagt op 01/09/2014, 1.111,62 EUR.       
(3) De maximale werkloosheidsuitkering bedraagt op 01/09/2014, 1.498,38 EUR.     

Tabel 7 - Huursector  
Spreiding van de nieuwe huurdersgezinnen volgens hun grootte en hun gemiddeld maandelijks netto-inkomen 
(met of zonder kinderbijslag). 

Samenstelling van de 
gezinnen Aantal gezinnen Gemiddeld netto-inkomen (zonder 

kinderbijslag)
Gemiddeld netto-inkomen (met 

kinderbijslag)

Gezinnen zonder kind 30 1.200,50 1.200,50

Gezinnen met 1 kind 23 1.318,91 1.672,88

Gezinnen met 2 kinderen 20 1.181,75 1.651,59

Gezinnen met 3 kinderen 19 834,41 1.926,88

Gezinnen met 4 kinderen 16 1.601,05 2.464,84

Gezinnen met 5 kinderen 9 2.017,44 3.400,20

Gezinnen met 7 kinderen 3 1.300,12 2.975,00

Totaal 120 1.279,27 1.859,15

Tabel 8 - Huursector  
Gemiddeld maandelijks bedrag (1) ten laste van de nieuwe huurdersgezinnen en naargelang hun grootte in 
percentage van hun inkomen.

Samenstelling van de 
gezinnen Aantal gezinnen Gemiddeld maandelijks 

bedrag % van het inkomen (2)

Gezinnen zonder kind 30 450,93 37,56

Gezinnen met 1 kind 23 529,22 31,64

Gezinnen met 2 kinderen 20 553,48 33,51

Gezinnen met 3 kinderen 19 616,49 31,99

Gezinnen met 4 kinderen 16 682,26 27,68

Gezinnen met 5 kinderen 9 833,70 24,52

Gezinnen met 7 kinderen 3 862,89 29,00

Totaal 120 579,09 31,15
(1) Het betreft het maandelijks door de huurder te betalen bedrag. Het bestaat normaal uit een deel van de contractuele huur en het andere deel 
bestaat uit huurtoelagen of wordt ten laste genomen door het Fonds in functie van de modaliteiten bepaald door de Raad van Bestuur.
(2) Het betreft het gemiddeld maandelijks netto-inkomen, kinderbijslag inbegrepen.
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Tabel 8 bis - Huursector
Evolutie van het gemiddeld maandelijks bedrag ten laste van de nieuwe huurdersgezinnen, per jaar en 
naargelang hun grootte.

Samenstelling van de 
gezinnen

2011 2012 2013 2014 2015

Maan-
delijks 
bedrag

% van  
het 

inkomen 
(1)

Maan-
delijks 
bedrag

% van  
het 

inkomen 
(1)

Maan-
delijks 
bedrag

% van  
het 

inkomen 
(1)

Maandeljks 
bedrag

% van  
het 

inkomen 
(1)

Maandelijks 
bedrag

% van  
het 

inkomen 
(1)

Gezinnen met maximum 
1 kind

434,56 38,70 433,37 36,74 426,02 37,51 458,22 34,87 484,90 34,50

Gezinnen met 2 of 3 
kinderen

579,23 31,35 577,73 32,57 606,90 32,84 589,44 33,41 584,17 32,71

Gezinnen met 4 kinderen 
of meer

705,66 28,89 733,54 24,70 777,83 25,85 783,09 26,61 750,29 26,60

(1) Het betreft het gemiddeld maandelijks netto-inkomen, kinderbijslag inbegrepen.

Tabel 9 - Huursector    
Kostprijs van de woning voor de nieuwe huurdersgezinnen.  

Maandelijks bedrag zonder lasten
Oude woning Nieuwe woning

Aantal % Aantal %

- de 250 23 19,17 1 0,83

van 250 tot 375 8 6,67 5 4,17

van 376 tot 500 29 24,17 24 20,00

van 501 tot 625 35 29,17 59 49,17

van 626 tot 700 14 11,67 11 9,17

+ dan 700 11 9,17 20 16,67

Tabel 10 - Huursector 
Aard van de woning van de nieuwe huurders voor hun huisvesting door het Fonds. 

Aard van de woning Aantal %

Aangepast 5 4,17

Onaangespast 21 17,50

Ongezond 58 48,33

Onderbevolkt - -

Overbevolkt 23 19,17

Onbekend 13 10,83

Totaal 120 100,00

Tabel 11 - Huursector
Spreiding van de huurdersgezinnen volgens hun grootte en het jaar van hun kandidatuurstelling. 

Gezinssamenstelling Voor 
2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

Alleenstaanden en gezinnen 
zonder kinderen

- - - 1 4 11 8 1 - 2 3 30

Gezinnen met 1 kind - 1 - 1 7 13 - - - 1 - 23

Gezinnen met 2 kinderen - - 1 4 4 10 1 - - - - 20

Gezinnen met 3 kinderen - - 2 3 8 5 - - - - 1 19

Gezinnen met 4 kinderen - - - 5 6 5 - - - - - 16

Gezinnen met 5 kinderen - - 2 3 2 2 - - - - - 9

Gezinnen met 7 kinderen - - - 1  1 1 - - - - 3

Totaal - 1 5 18 31 47 10 1 - 3 4 120

06 Statistieken / 6.2 Huursector

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / 133



Tabel 12 - Huursector      
Samenstelling van de huurdersgezinnen die de huurhulpsector verlieten.    

Gezinssamenstelling
Aantal gezinnen Aantal 

kinde-
ren

Aantal huurders
Aantal in-
wonenden

Totaal aantal 
bewonersAantal % Alleen-

staand
Samenwonen-

den

Alleenstaanden 11 17,74 - 11 - - 11

Twee volwassenen 5 8,06 - - 10 - 10

Gezinnen met 1 kind 8 12,90 8 2 12 - 22

Gezinnen met 2 kinderen 13 20,97 26 4 16 - 46

Gezinnen met 3 kinderen 14 22,58 42 5 18 1 66

Gezinnen met 4 kinderen 7 11,29 28 2 10 - 40

Gezinnen met 5 kinderen 2 3,23 10 - 4 - 14

Gezinnen met 6 kinderen 1 1,61 6 - 2 - 8

Gezinnen met 7 kinderen 1 1,61 7 - 2 - 9

Totaal 62 100,00 127 24 74 1 226
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Tabel 14 -Huursector
Verdeling van de gebouwen en woningen volgens gemeente.   

Gemeente

Gebouwen Woningen

Nieuwe (1) Oude (2) In ab-
solute 
cijfers

%
Nieuw (1) Oude (2) In ab-

solute 
cijfers

%Aan-
tal % Aan-

tal % Aan-
tal % Aantal %

Anderlecht 3 0,78 40 10,42 43 11,20 92 5,47 105 6,24 197 11,71

Oudergem 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Sint-Agatha-Berchem 2 0,52 2 0,52 4 1,04 45 2,68 22 1,31 67 3,98

Brussel 1 0,26 34 8,85 35 9,11 22 1,31 124 7,37 146 8,68

Etterbeek 0 0,00 15 3,91 15 3,91 0 0,00 28 1,66 28 1,66

Evere 0 0,00 6 1,56 6 1,56 0 0,00 13 0,77 13 0,77

Vorst 1 0,26 12 3,13 13 3,39 40 2,38 47 2,79 87 5,17

Ganshoren 0 0,00 1 0,26 1 0,26 0 0,00 1 0,06 1 0,06

Haren 1 0,26 0 0,00 1 0,26 36 2,14 0 0,00 36 2,14

Elsene 2 0,52 21 5,47 23 5,99 31 1,84 63 3,75 94 5,59

Jette 1 0,26 39 10,16 40 10,42 15 0,89 68 4,04 83 4,93

Koekelberg 0 0,00 8 2,08 8 2,08 0 0,00 14 0,83 14 0,83

Laken 1 0,26 16 4,17 17 4,43 22 1,31 31 1,84 53 3,15

Sint-Jans-Molenbeek 1 0,26 39 10,16 40 10,42 31 1,84 216 12,84 247 14,68

Neder-Over-Heembeek 1 0,26 2 0,52 3 0,78 65 3,86 2 0,12 67 3,98

Sint-Gillis 1 0,26 18 4,69 19 4,95 12 0,71 124 7,37 136 8,09

Saint-Josse-ten-Noode 0 0,00 25 6,51 25 6,51 0 0,00 67 3,98 67 3,98

Schaarbeek 3 0,52 80 20,83 82 21,35 70 4,16 202 12,01 272 16,17

Ukkel 1 0,26 4 1,04 5 1,30 13 0,77 10 0,59 23 1,37

Watermaal-Bosvoorde 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Sint-Lambrechts-Woluwe 2 0,52 0 0,00 2 0,52 47 2,79 0 0,00 47 2,79

Sint-Pieters-Woluwe 0 0,00 2 0,52 2 0,52 0 0,00 4 0,24 4 0,24

Totaal 21 5,21 364 94,79 385 100,00 541 32,16 1.141 67,84 1.682 100,00
(1) Gebouwen of woningen die nog geen voorwerp hebben uitgemaakt van huurhulpactiviteiten, die in renovatie of te renoveren zijn of die in opbouw 
of te bouwen zijn.
(2) Gebouwen of woningen die reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van huurhulpactiviteiten.
    

Tabel 15 - Huursector         
Verdeling van de gebouwen volgens het aantal woningen waaruit ze (zullen) bestaan. 

Aard van het gebouw
Nieuw (1) Oud (2)

Aantal %
Aantal % Aantal %

eengezinswoning 0 0,00 111 28,91 111 28,91

tweegezinswoning 0 0,00 159 41,41 159 41,41

driegezinswoning 0 0,00 44 11,46 44 11,46

met 4 tot 5 woningen 0 0,00 20 5,21 20 5,21

met 6 tot 10 woningen 2 0,52 15 3,91 17 4,43

met 11 tot 15 woningen 5 1,30 4 1,04 9 2,34

met meer dan 15 woningen 14 3,39 11 2,86 24 6,25

Totaal 21 5,21 364 94,79 364 100,00
(1) Gebouwen die nog geen deel hebben uitgemaakt van huurhulpactiviteiten, die te renoveren of in renovatie zijn of te bouwen of in opbouw zijn.

(2) Gebouwen die reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van huurhulpactiviteiten.
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Tabel 16 - Huursector 
Verdeling van de woningen volgens het aantal kamers waaruit ze (zullen) bestaan. 

Aard van de woning
Nieuw (1) Oud (2)

Aantal %
Aantal % Aantal %

met 0 kamers  (flat) 23 4,24 34 2,98 57 3,39

met 1 kamer 24 4,43 161 14,12 185 11,00

met 2 kamers 93 17,16 317 27,81 410 24,38

met 3 kamers 35 6,46 361 31,58 395 23,48

met 4 kamers 5 0,92 184 16,14 189 11,24

met 5 kamers 0 0,00 70 6,14 70 4,16

met 6 kamers 0 0,00 11 0,96 11 0,65

met meer dan 6 kamers 0 0,00 3 0,26 3 0,18

nog niet vastgesteld 362 66,79 0 0,00 362 21,52

Totaal 542 100,00 1.141 100,00 1.682 100,00
(1) Woningen die nog geen deel hebben uitgemaakt van huurhulpactiviteiten, die te renoveren of in renovatie zijn of die te bouwen of in opbouw zijn.

(2) Woningen die reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van huurhulpactiviteiten.
 
Tabel 18 - Huursector          
Kostprijs, oppervlakte en samenstelling van de nieuwe gebouwen waarvan de bouw beëindigd werd in 2015 

Adres

Aard 
van de 
werken 

(2)

Kostprijs (in EUR) Bruto-oppervlakte 
in m²

Kostprijs per bruto 
m²

Aantal 
wonin-

gen

Type 
woningAankoop 

(3) Werken Totaal Totaal 
(4)

Be-
woon-
bare 
(5)

Totaal Bewoon-
bare

Schaarbeek, Koninklijke 
Sinte-Mariastraat

MOD 88.056,36 72.344,23 160.400,59 67,15 50,4 2.388,70 3.182,55 1 1 x 1 slpk

Schaarbeek, Camille 
Simoensstraat

MOD 48.722,34 142.515,38 191.237,72 95,39 87,5 2.004,80 2.185,60 1 1 x 2 slpk

Schaarbeek, Rogierstraat MOD 35.447,16 124.016,01 159.463,17 80,68 76 1.976,50 2.098,20 1 1 x 2 slpk

Schaarbeek, Rogierstraat MOD 53.730,43 167.461,21 221.191,64 122,73 115,2 1.802,30 1.920,10 1 1 x 4 slpk

TOTAAL : 4 WONINGEN  225.956,30 506.336,83 732.293,12 365,95 329,1 - - 4  

Gemiddelde per woning  56.489,10 126.584,21 183.073,30 91,5 82,27 2.000,80 2.225,27 -  

Het bedrag « werken » komt overeen met alle kosten, inclusief prijsherzieningen, honoraria, onvoorziene werken en BTW.
(1) Woningen die vroeger nog niet waren opgenomen in de huurhulpverrichtingen.   
(2) ZR = zware renovatie - B = nieuwbouw - A = aankoop gebouw - MOD = wijziging van het aantal wooneenheden in een bestaand gebouw.  
(3) De aankoopprijs bestaat uit de aankoop, de investeringen en latere renovatiewerken aan de woning en staat in verhouding tot de oppervlakte 
van de woning. 
(4) Totale oppervlakte van de verdiepingen, inclusief gevelmuren en de helft van de mandelige muren en exclusief de parkingoppervlakte. Voor de 
woningen die zijn ontstaan na de opsplitsing van een gebouw wordt deze oppervlakte weergegeven pro rata de nieuwe gecreëerde woningen(en). 
(5) Oppervlakte van de verschillende ruimtes (en handelsruimtes), inclusief wanden, gevelmuren en de helft van de mandelige muren, en exclusief 
kelders, parkings, zolders en gemeenschappelijke delen.
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Tabel 19 - Huursector          
Evolutie van de gemiddelde kostprijs, van de gemiddelde bruto-oppervlakte en van de gemiddelde kostprijs per 
m² van de nieuwe woningen (*) volgens het jaar waarvan de renovatie of bouw beëindigd werd.  

Jaar
Gemiddelde kostprijs Gemiddelde bruto opp. per m² Gemiddelde kostprijs per m²

Aantal woningen
Aankoop Werken Totaal Totaal Bewoonbare Totaal Bewoonbare

2000 37.526,22 79.303,96 116.830,18 147,44 113,56 792,39 1.028,81 30 + 4 handelspanden

2001 40.667,55 85.117,57 125.785,22 153,86 123,75 817,52 1.016,45 35 + 1 handelspanden

2002 25.187,49 124.671,36 149.858,85 165,92 131,38 903,2 1.140,65 26

2003 15.398,47 119.938,77 135.337,24 120,82 97,2 1.120,17 1.392,29 44

2004 36.672,06 108.893,15 145.565,21 144,59 116,62 1.006,74 1.248,20 69

2005 33.237,85 125.817,71 159.055,56 135,61 106,11 1.172,89 1.498,97 18

2006 34.057,66 134.075,69 168.133 ,33 128,27 97,15 1.310,78 1.730,66 30

2007 25.279,25 129.180,57 154.460,15 115,64 90,58 1.335,74 1.705,31 33

2008 (1) - - - - - - - -

2009 20.102,48 167.226,79 187.329,27 111,82 89,16 1.770,48 2.101,05 82

2010 2.434,76 175.450,95 177.885,71 130,17 100,57 1.385,44 1.793,21 35

2011 72.609,00 48.391,00 121.000,00 94,67 79,67 1.278,12 1.518,76 3

2012 19.788,10 153.341,23 173.129,33 105,38 87,87 1.642,91 1.970,29 137

2013 80.614,58 157.149,83 237.764,42 146,82 94,92 1.619,43 2.504,98 72

2014 35.994,09 131.815,97 167.810,06 83,63 72,73 2.038,87 2.341,72 6

2015 56.489,07 126.584,21 183.073,28 91,49 82,28 2.001.02 2.225,00 4

Evolutie in 
2015
2000=100

- - 156,7 62,05 72,45 252,53 216,27 -

(*) Woningen die vroeger nog niet waren opgenomen in de huurhulpverrichtingen

(1) In 2008 werd geen enkele nieuwe woning afgewerkt

De cursieve bedragen geven een wijziging weer aan de cijfers die in bijhorend jaarverslag werden gepubliceerd. De aanpassingen werden 

doorgevoerd n.a.v. de BTW-teruggave voor werken (van 21 % naar 6 %).
             
  

06 Statistieken / 6.2 Huursector

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / 138



Tabel 20 - Huursector
Kostprijs, type, oppervlakte en rentabiliteit van de nieuwe woningen die in 2015 in huur 
gegeven werden. 

Adres
Gedele-
geerde 

opdracht

Aantal 
kamers

Kostprijs van 
de woning

Bruto 
bewoonbare 
oppervlakte

Contractu-
ele huur

Te betalen 
bedrag 

Huur- 
toelagen

Jaarlijkse 
rentabiliteit

CH TBB

Sint-Jans-Molenbeek, Birminghamstraat x   0   132.888,89     40,80    430,00    344,30   154,26  3,88 3,11

Sint-Jans-Molenbeek, Birminghamstraat x   0   132.888,89     42,00    430,00    344,30   154,26  3,88 3,11

Sint-Jans-Molenbeek, Birminghamstraat x   0   150.222,22     51,00    475,00    389,19   3,79 3,11

Sint-Jans-Molenbeek, Birminghamstraat x   0   156.000,00     60,50    490,00    404,17   154,26  3,77 3,11

Schaarbeek , Maarschalk Fochlaan    1   151.131,75     64,00    590,00    412,67   4,68 3,28

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   1   188.826,08     59,00    550,00    434,11   3,50 2,76

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   1   188.826,08     59,00    550,00    449,61   154,26  3,50 2,86

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   1   188.826,08     57,00    550,00    459,00   3,50 2,92

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   1   188.826,08     60,00    550,00    434,11   3,50 2,76

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   1   190.928,17     60,00    550,00    434,11   154,26  3,46 2,73

Schaarbeek , Portaelsstraat    1   245.852,65     55,07    625,00    443,23   170,50  3,05 2,16

Brussel, Antwerpsesteenweg    2   139.098,87     71,00    635,00    443,23   169,69  5,48 3,82

Brussel, Antwerpsesteenweg    2   139.192,62     71,00    635,00    464,00   169,69  5,47 4,00

Schaarbeek , Rogierstraat    2   159.463,74     76,00    675,00    489,30   169,69  5,08 3,68

Schaarbeek , Camille Simoensstraat    2   191.237,71     85,00    730,00    534,93   4,58 3,36

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   2   227.893,54     87,00    725,00    523,92   155,00  3,82 2,76

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   2   228.053,50     85,00    725,00    523,92   3,81 2,76

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   2   234.404,78     86,00    750,00    538,90   186,00  3,84 2,76

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   2   234.404,78     99,00    750,00    549,15   185,11  3,84 2,81

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   2   234.404,78     86,00    750,00    547,90   169,69  3,84 2,80

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   2   234.404,78     86,00    750,00    538,90   169,69  3,84 2,76

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   2   234.404,78     85,00    750,00    538,90   169,69  3,84 2,76

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   2   234.404,78     86,00    750,00    538,90   154,26  3,84 2,76

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   2   234.404,78     85,00    750,00    538,90   169,69  3,84 2,76

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   2   234.404,78     96,00    750,00    661,76   3,84 3,39

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   2   237.652,89     86,00    750,00    538,90   3,79 2,72

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   2   240.916,03     97,00    775,00    553,87   169,69  3,86 2,76

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   2   240.916,03     97,00    775,00    599,93   185,11  3,86 2,99

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   2   240.916,03     97,00    775,00    553,87   185,11  3,86 2,76

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   2   240.916,03     97,00    775,00    553,87   169,69  3,86 2,76

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   2   241.085,13     96,00    775,00    553,87   185,11  3,86 2,76

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   2   244.348,41     97,00    775,00    553,87   3,81 2,72

Brussel, Antwerpsesteenweg    3   166.747,53     91,00    740,00    550,22   200,54  5,33 3,96

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   3   253.938,52    115,00    800,00    622,56   3,78 2,94

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   3   260.449,76    110,00    825,00    598,76   201,50  3,80 2,76

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   3   260.449,76    107,00    825,00    598,76   186,00  3,80 2,76

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   3   266.961,00    128,00    850,00    613,73   217,00  3,82 2,76

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   3   266.961,00    111,00    850,00    613,73   201,50  3,82 2,76

Schaarbeek , Rogierstraat    4   221.191,64    111,20    880,00    657,19   215,96  4,77 3,57

Sint-Gillis, Coenraetsstraat x   4   338.584,69    155,00  1.100,00  1.011,90   215,96  3,90 3,59

TOTAAL  40 WONINGEN 75 8.597.429,56 3.387,57 28.185,00 21.156,44 5.143,17   

Gemiddelde 1,88 214.935,74 84,69 704,63 528,91 177,35  3,93 2,95
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Tabel 21 - Huursector        
Kostprijs, oppervlakte, type en rentabiliteit van de oude woningen in huur gegeven na grondige renovatie in 
2015.     

Adres Aantal 
kamers

Kostprijs van 
de woning

Bruto be-
woonbare 
oppevlakte

Contractuele 
huur

Te betalen 
bedrag

Huur-
toelagen

Jaarlijkse 
rentabiliteit

CH TBB

Schaarbeek, Portaelsstraat 13 1 235.094,51 69,29 595,00 452,19 0,00  3,04 2,31

Schaarbeek, Maarschalk Fochlaan 32 2 215.902,50 113,96 810,00 584,29 169,69  4,50 3,25

Brussel, Antwerpsesteenweg 407-409   2 133.640,14 71,00    635,00    601,72 0,00  5,70 5,40

Brussel, Antwerpsesteenweg 407-409   2 129.692,53 71,00    620,00    448,18 0,00  5,74 4,15

Jette, Ferdinand Lenoirstraat 80   2 133.497,39 117,20    730,00    534,93   169,69  6,56 4,81

Schaarbeek, Rogierstraat 253   2 159.463,74 78,50    675,00    487,55   169,69  5,08 3,67

Etterbeek, Chambérystraat 41   2 185.620,94 117,79    780,00    620,68   169,69  5,04 4,01

Brussel, Antwerpsesteenweg 407-409   3 172.593,55 91,00    740,00    550,22   108,51  5,15 3,83

Brussel, Antwerpsesteenweg 407-409   3 172.593,55 91,00    740,00    550,22   155,74  5,15 3,83

Brussel, Antwerpsesteenweg 407-409   3 172.787,26 91,00    740,00    550,22   186,00  5,14 3,82

Brussel, Antwerpsesteenweg 407-409   3 166.747,53 91,00    740,00    550,22   153,64  5,33 3,96

Brussel, Antwerpsesteenweg 407-409   3 162.115,66 91,00    725,00    538,93   137,50  5,37 3,99

Brussel, Antwerpsesteenweg 407-409   3 162.115,66 91,00    725,00    584,49      ,00  5,37 4,33

Brussel, Antwerpsesteenweg 407-409   3 172.593,55 91,00    740,00    550,22   201,50  5,15 3,83

Sint-Joost-ten-NodeMiddaglijnstraat   3 135.944,36 136,30    890,00    641,92   217,00  7,86 5,67

Sint-Joost-ten-NodeVonckstraat 45   3 119.541,38 120,50    815,00    596,06   200,54  8,18 5,98

Jette, Firmin Lecharlierlaan 2-4   3 133.577,81 123,14    795,00    632,13    27,16  7,14 5,68

Etterbeek, Antoine Gautierstraat 42   3 89.800,00 168,40    800,00    583,54      ,00 10,69 7,80

Schaarbeek, Camille Simoensstraat 31   3 206.264,93 131,69    845,00    641,92      ,00  4,92 3,73

Anderlecht, Democratiestraat 67   3 331.938,24 109,00    900,00    820,98      ,00  3,25 2,97

Etterbeek, Chambérystraat 41   3 219.814,27 149,23    907,00    907,00      ,00  4,95 4,95

Etterbeek, de Haernestraat 48   4 274.870,30 175,51  1.000,00    733,62      ,00  4,37 3,20

Anderlecht, Hartelijkheidsstraat 13   4 124.095,48 123,98    925,00    692,76   215,96  8,94 6,70

Sint-Joost-ten-NodeRouen Boviestraat 21   4 309.149,91 134,23    970,00    970,00      ,00  3,77 3,77

Sint-Joost-ten-NodeRouen Boviestraat 21   4 246.058,09 106,48    815,00    815,00      ,00  3,97 3,97

Schaarbeek, Rogierstraat 253   4 283.422,51 150,40    970,00    748,91   231,39  4,11 3,17

Schaarbeek, Rogierstraat 253   4 221.191,64 117,70    880,00    657,19   200,54  4,77 3,57

Schaarbeek, Renkinstraat 25   5 415.146,85 176,55  1.200,00    802,57      ,00  3,47 2,32

TOTAAL 28  WONINGEN  81 5.485.274,28 3.015,60 22.707,00 17.847,66 2.714,24  4,97 3,90

Gemiddelde 2,89   195.902,65 107,70    810,96    637,42    96,94  4,97 3,90
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Tabel 21 bis - Huursector    
Kostprijs voor het opnieuw huurklaar maken van woningen uit categorie 3 (*) die in 2015 vrijkwamen en weer 
werden verhuurd  

Adres
Aantal 
slaap-
kamers

Bruto 
bewoonbare 
oppervlakte

Kostprijs voor het 
huurklaar maken

Duur van de laatste 
verhuring (in maan-

den)

Anderlecht, Norbert Gillesstraat 1 74,50 705,07 100,00

Anderlecht, Grisarstraat 1 49,50 750,00 9,00

Brussel, Anderlechtstraat 1 35,40 750,00 86,00

Brussel, Eedgenotenstraat 1 80,68 750,00 34,00

Sint-Gillis, Coenraetsstraat 1 63,00 750,00 122,00

Sint-Gillis, Coenraetsstraat 1 71,10 750,00 113,00

Sint-Jans-Molenbeek, Zwart Paardstraat 1 86,40 500,00 27,00

Sint-Jans-Molenbeek, Zwart Paardstraat 1 113,80 500,00 13,00

Sint-Jans-Molenbeek, Zwart Paardstraat 1 99,20 500,00 48,00

Sint-Jans-Molenbeek, Zwart Paardstraat 1 81,20 500,00 21,00

Evere, Edward Stuckensstraat 1 57,78 7.718,28 63,00

Vorst, Belgradostraat 1 51,98 2.149,71 39,00

Vorst, Wielemans Ceuppenslaan 1 62,00 13.584,32 87,00

Sint-Gillis, Coenraetsstraat 1 55,00 500,00 4,00

Schaarbeek, Vonckstraat 1 95,90 750,00 44,00

Sint-Joost-ten-Node, Kruidtuinstraat 2 111,77 750,00 54,00

Etterbeek, Jonniauxstraat 2 91,50 32.721,64 172,00

Etterbeek, Generaal Bernheimlaan 2 104,74 6.569,00 29,00

Anderlecht, Bergense steenweg 2 82,14 2.250,00 78,00

Anderlecht, Liverpoolstraat 2 82,08 2.750,00 84,00

Anderlecht, Veeartsenstraat 2 94,00 6.250,00 119,00

Brussel, Kuregemstraat 2 95,60 750,00 35,00

Sint-Jans-Molenbeek, Edingenstraat 2 93,60 750,00 52,00

Sint-Jans-Molenbeek, Edingenstraat 2 75,10 750,00 53,00

Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Jozefstraat 2 91,39 750,00 29,00

Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Jozefstraat 2 79,16 750,00 36,00

Sint-Jans-Molenbeek, Nicolas Doyenstraat 2 84,40 750,00 52,00

Sint-Jans-Molenbeek, Nicolas Doyenstraat 2 84,50 750,00 58,00

Sint-Jans-Molenbeek, Nicolas Doyenstraat 2 84,00 750,00 64,00

Brussel, Kuregemstraat 2 93,60 1.705,00 111,00

Brussel, Vandenbrandenstraat 2 100,43 1.500,00 120,00

Sint-Jans-Molenbeek, Zwart Paardstraat 2 107,20 500,00 45,00

Sint-Jans-Molenbeek, Zwart Paardstraat 2 130,90 500,00 8,00

Sint-Jans-Molenbeek, Zwart Paardstraat 2 113,80 500,00 25,00

Sint-Jans-Molenbeek, Vanderdussenstraat 2 75,00 540,00 49,00

Schaarbeek, Louis Scutenairestraat 2 87,00 750,00 48,00

Sint-Jans-Molenbeek, Normandiëstraat 3 117,00 31.132,04 96,00

Sint-Jans-Molenbeek, Brigade Pironlaan 3 106,20 20.416,65 116,00

Sint-Joost-ten-Node, Poststraat 3 133,00 1.040,82 114,00

Sint-Joost-ten-Node, Kruidtuinstraat 3 117,13 655,00 42,00

Sint-Gillis, Coenraetsstraat 3 134,00 500,00 1,00

Sint-Gillis, Coenraetsstraat 3 134,00 500,00 3,00

Sint-Gillis, Jozeph Claesstraat 3 142,34 4.394,62 74,00

Anderlecht, Grisarstraat 3 81,80 16.106,56 53,00

Anderlecht, Grisarstraat 3 81,80 6.875,30 30,00

Anderlecht, Onderwijsstraat 3 123,00 656,57 8,00

Brussel, Emile Wautersstraat 3 113,00 19.574,40 108,00

Brussel, Anderlechtstraat 3 130,00 750,00 25,00

Brussel, Anderlechtstraat 3 170,00 750,00 46,00
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Brussel, Vander AAstraat 3 112,00 7.260,41 34,00

Brussel, Calvijnstraat 3 143,92 22.957,00 89,00

Schaarbeek, Trooststraat 3 109,82 4.104,17 61,00

Elsene, Herdersstraat 3 102,20 750,00 14,00

Elsene, Zwart Paardstraat 3 121,20 750,00 25,00

Elsene, Snoekstraat 3 124,00 5.408,75 90,00

Elsene, Vandenbroeckstraat 3 106,32 5.745,20 53,00

Elsene, Graystraat 3 149,56 10.758,09 113,00

Etterbeek, Generaal Bernheimlaan 3 110,78 750,00 43,00

Evere, Pierre Aldersonstraat 4 117,00 23.265,83 159,00

Sint-Gillis, Jean Robiestraat 4 122,08 750,00 9,00

Sint-Gillis, de Merodestraat 4 156,00 750,00 79,00

Vorst, Wielemans Ceuppenslaan 4 107,00 33.550,42 224,00

Jette, Sint-Pieterskerkstraat 4 145,11 52.615,22 190,00

Elsene, Graystraat 4 154,50 17.105,86 95,00

Anderlecht, Bergense steenweg 4 165,00 1.500,00 24,00

Anderlecht, Onderwijsstraat 4 157,00 6.500,00 156,00

Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Jozefstraat 5 153,84 550,00 118,00

Anderlecht, Veeartsenstraat 5 148,00 2.000,00 16,00

Brussel, Lutherstraat 5 187,64 3.994,59 61,00

Vorst, Albertlaan 5 206,50 12.214,81 108,00

Schaarbeek, Josaphatstraat 7 272,19 45.849,91 31,00

TOTAAL 71 WONINGEN 182 7.794,28   456.925,24 4.639,00

Gemiddelde 2,56 109,78     6.435,57 65,34

(*) Woning van de laatste generatie     

Tabel 21 bis (vervolg) - Huursector
Kostprijs voor het opnieuw huurklaar maken van woningen uit categorie 3 (*) die in 2015 vrijkwamen en weer 
werden verhuurd 
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Tabel 22 - Huursector          
Gemiddelde rentabiliteit, gemiddelde kostprijs en gemiddelde oppervlakte van de in huur gegeven woningen in 
2015, per woningtype, naargelang ze oud of nieuw zijn.   .   

Woning-
type in 
functie 
van het 
aantal 
kamers

Oude woningen (A) Nieuwe woningen (B) Verschil (B-A)

Aantal 
wonin-

gen

Gem-
iddelde 
opper-
vlakte

Gemiddelde 
kostprijs

Gem-
iddeld 
maan-
delijks 

te 
betalen 
bedrag

Rent-
abilite-
it en 
%

Aantal 
wonin-

gen

Geùid-
delde 
opper-
vlakte

Gemiddelde 
kostprijs

Gem-
iddeld 
maan-
delijks 

te 
betalen 
bedrag

Rent-
abi-
liteit 
in %

Tussen gemiddelde 
kostprijzen

In rent-
abiliteit 

(%)In EUR In %

studio      4 48,58 143.000,00 370,49 3,11    

1  1 69,29 235.094,51 452,19 2,31  7 59,15 191.888,13 438,12 2,74 -43.206,38 -18,38  0,43

2  6 75,92 159.636,21 546,23 4,11 21 88,14 221.282,32 540,04 2,93 61.646,11 38,62 - 1,18

3 14 112,52 172.744,84 621,29 4,32  6 110,33 245.917,93 599,63 2,93 73.173,09 42,36 - 1,39

4  6 134,72 243.131,32 769,58 3,80  2 133,10 279.888,17 834,55 3,58 36.756,85 15,12 - 0,22

5  1 176,55 415.146,85 802,57 2,32         

Alge-
meen 
gemid-
delde

 107,70 195.902,65 637,42 3,90  84,69 214.935,74 528,91 2,95 19.033,09  9,72 - 0,95

TOTAAL 28     40        

(A) Woningen die vroeger al deel uitmaakten van de huurhulpverrichtingen.
(B) Woningen die nooit eerder deel uitmaakten van de huurhulpverrichtingen.       
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Tabel 23 - Huursector
Evolutie per jaar van de kostprijs, het aantal kamers, het gemiddeld te betalen bedrag en de gemiddelde 
rentabiliteit, volgens het jaar van inhuurgave. 

Jaar

Gemiddelde kostprijs (in EUR) Gemiddeld aantal 
kamers Gemiddeld te betalen bedrag Gemiddelde rentabiliteit (in %)

Oude 
woningen

Nieuwe 
woningen

Verschil 
tussen 

oude en 
nieuwe

Oude 
wonin-

gen

Nieuwe 
woningen

Oude 
woningen

Nieuwe 
woningen

Verschil 
tussen 

oude en 
nieuwe

Oude 
woningen

Nieuwe 
woningen

Verschil 
tussen 

oude en 
nieuwe

2000 84.425,32 118.860,51 + 40,79% 3,00 2,84 322,06 346,36 + 7,55 % 4,58 3,50 - 1,08

2001 78.746,83 125.637,49 + 59,55% 2,85 3,31 355,03 397,49 + 11,96 % 5,41 3,80 - 1,61

 (- 6,73 %) (+ 5,70 %)    (+ 10,24 %) (+ 14,76 %)  (+ 0,83) (+ 0,30)  

2002 99.191,53 135.825,54 + 36,93% 3,49 2,74 394,36 395,31 + 0,24 % 4,77 3,49 - 1,28

 (+ 25,96 %) (+  8,11 %)    (+ 11,08 %) (- 0,55 %)  (- 0,64) (- 0,31)  

2003 105.436,52 134.748,63 + 27,80% 3,10 2,75 391,19 423,65 + 8,30 % 4,45 3,77 - 0,68

 (+ 6,30%) (- 0,80 %)    (- 0,80 %) (+ 7,17 %)  (- 0,32) (+ 0,28)  

2004 100.778,23 137.708,05 + 36,64% 3,00 2,65 443,93 455,39 + 2,58 % 5,29 3,97 - 1,32

 (- 4,42%) (+ 2,20%)    (+ 13,48 %) (+ 7,49 %)  (+ 0,84) (+ 0,20)  

2005 116.834,23 160.649,42 + 37,50% 2,93 2,74 472,96 520,62 + 10,08 % 4,86 3,89 - 0,97

 (+ 15,93%) (+ 16,66%)    (+ 6,54 %) (+ 14,32 %)  (- 0,43) (- 0,08)  

2006 119.263,35 166.116,13 +39,28% 3,13 2,38 519,33 486,02 - 6,41 % 5,23 3,46 - 1,77

 (+2,08%) (+3,40%)    (+9,79%) (-6,65%)  (+0,37) (-0,43)  

2007 110.561,09 162.146,43 +46,66% 3,15 2,55 550,29 517,32 - 6,00 % 5,97 3,83 - 2,14

 (-7,3%) (-2,39%)    (+5,96%) (+6,44%)  (+0,74) (+0,37)  

2008 108.294,22 166.716,02 +53,95% 2,70 1,95 526,02 499,81 - 4,98 % 5,83 3,60 - 2,23

 (-2,05%) (+2,82%)    (-4,41%) (-3,38%)  (-014) (-0,23)  

2009 149.399,02 179.722,30 +20,30% 2,95 2,04 572,23 497,19 -13,11% 4,60 3,32 -1,28

 (+37,96%) (+7,80%)    (+14,72%) (-0,52%)  (-1,23) (-0,28)  

2010 127.040,94 205.398,32 +61,68% 3,00 2,03 606,69 534,23 -11,84% 5,76 3,12 -2,64

 (-14,97%) (+12,11%)    (+6,02%) (+5,89%)  (+1,16) (-0,18)  

2011 136.698,85 184.586,34 +35,03% 2,63 1,85 578,59 498,01 -13,93% 5,08 3,24 -1,84

 (+7,19%) (-10,01%)    (-4,63%) (-6,78%)  (-0,66) (+0,12)  

2012 157.877,12 201.596,39 +27,69% 3,38 2,05 708,89 566,33 -25,12% 5,39 3,37 -2,02

 (+15,49%) (+9,22%)    (+22,52%) (+13,72%)  (+0,31) (+0,13)  

2013 164.747,02 192.420,19 +16,79% 3,38 1,37 723,48 522,09 -27,84% 5,27 3,26 -2,01

 (+4,35%) (-4,25%)    (+2,06%) (-7,81%)  (-0,12) (-0,11)  

2014 174.156,02 223.298,53 +22,01% 3,22 1,87 658,67 555,18 -15,84% 4,54 2,98 -1,56

 (+5,71%) (+16,05%)    (-8,96%) (+6,34%)  (- 0,73) (-0,28)  

2015 195.902,65 214.935,74 +9,72% 2,89 1,88 637,42 528,91 -17,02% 3,90 2,95 -0,95

 (+12,49 %) ( - 3,75%)    (-3,23%) (-3,23%)  (-0,64) (-0,03)  
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6.3 Huurwaarborg
Tabel 1 - Huurwaarborgleningen  
Algemene evolutie.           

Dienstjaar

Behan-
delde 

aanvra-
gen

Afgesloten 
contracten

Niet-weerhouden aanvragen Aanvragen in 
onderzoek op 
het      einde 
van het jaar

zonder gevolg 
(1)

ingetrokken 
(2)

niet ontvan-
kelijk (3) geweigerd (4)

Aan-
tal 
(5)

% Aan-
tal % Aan-

tal % Aan-
tal % Aan-

tal % Aan-
tal %

1999 (vanaf 23/02) 210 127 60,48 44 20,95 23 10,95 3 1,43 8 3,81 5 2,38

2000 321 204 63,55 75 23,36 11 3,43 11 3,43 15 4,67 5 1,56

2001 577 398 68,98 89 15,42 35 6,07 13 2,25 24 4,16 18 3,12

2002 927 601 64,82 195 21,04 53 5,72 30 3,24 38 4,10 10 1,08

2003 1037 650 62,68 246 23,72 48 4,63 39 3,76 33 3,18 21 2,03

2004 988 623 63,06 256 25,91 30 3,04 27 2,73 43 4,35 9 0,91

2005 846 512 60,52 201 23,76 37 4,37 31 3,66 47 5,56 18 2,13

2006 756 459 60,72 192 25,40 28 3,70 27 3,57 31 4,10 19 2,51

2007 499 282 56,52 129 25,85 23 4,61 11 2,20 36 7,21 18 3,61

2008 413 235 56,90 96 23,24 29 7,02 12 2,91 24 5,81 17 4,12

2009 451 289 64,08 87 19,29 11 2,44 10 2,22 43 9,53 11 2,44

2010 408 241 59,07 85 20,83 17 4,17 9 2,21 42 10,29 14 3,43

2011 381 243 63,78 73 19,16 16 4,20 10 2,62 19 4,99 20 5,25

2012 390 260 66,67 72 18,46 6 1,54 16 4,10 24 6,15 12 3,08

2013 393 221 56,23 83 21,12 22 5,60 21 5,34 33 8,40 13 3,31

2014 386 210 54,40 68 17,62 15 3,89 20 5,18 58 15,02 15 3,89

2015 344 176 51,16 55 15,99 15 4,36 24 6,98 69 20,06 5 1,45

Totaal 9.117 5.604 64,88 2.002 22,68 396 4,59 311 3,76 579 7,84 225 2,93
(1) Aanvragen waaraan geen gevolg werd gegeven nadat de kandidaten niet zijn ingegaan op een herinneringsbrief van het Fonds (onvolledig dossier). 
(2) Aanvragen die de kandidaten hebben ingetrokken (woning is al verhuurd, eigenaar niet akkoord met de wettelijke waarborg, …).  
(3) Aanvragen die niet voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden (belastbaar inkomen, woning gelegen buiten de 19 gemeenten).  
(4) Aanvragen die het Fonds weigert (schuldenlast, verhouding prijs/inkomen, insolvabiliteit, ...).     
(5) Inclusief de afgesloten contracten maar zonder opname van het geleende bedrag (zijnde 9 in 1999, 11 in 2000). Sinds 2001 worden deze contracten in 
de statistieken opgenomen als verwezenlijkte verrichtingen.
            
Tabel 2 - Huurwaarborgleningen   
Behandelde aanvragen in 2015.    

Staat van de aanvragen Absoluut aantal %

Afgesloten contracten 176 51,16

Geweigerde aanvragen 69 20,06

Niet ontvankelijke aanvragen 24 6,98

Ingetrokken aanvragen 15 4,36

Aanvragen zonder gevolg 55 15,99

Aanvragen in onderzoek 5 1,45

Totaal behandelde aanvragen 344 100,00
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Tabel 3 - Huurwaarborgleningen    
Verdeling van de afgesloten contracten en geleende bedragen in 2015 per maand.

Maand Aantal afgesloten contracten
Geleend bedrag

Totaal Gemiddelde

Januari 6 5.607,00 934,50

Februari 16 15.727,57 982,97

Maart 17 15.951,92 938,35

April 16 16.019,72 1.001,23

Mei 16 18.469,09 1.154,32

Juni 16 15.642,01 977,63

Juli 16 17.578,43 1.098,65

Augustus 17 17.271,90 1.015,99

September 21 22.475,61 1.070,27

Oktober 10 11.911,47 1.191,15

November 13 12.545,40 965,03

December 12 12.662,22 1.055,19

Totaal 176 181.862,34 1.033,31

Tabel 4 - Huurwaarborgleningen    
Evolutie van het aantal afgesloten contracten en geleende bedragen.      

Jaar Aantal afgesloten 
contracten

Geleend bedrag

Totaal Gemiddelde Evolutie in % tegenover het vorig jaar

1999 (vanaf 23 februari) 118 103.745,08 879,20 -

2000 193 169.448,78 877,97 -0,14

2001 398 384.165,73 965,24 9,94

2002 601 617.527,77 1.027,50 6,45

2003 650 694.600,37 1.068,62 4,00

2004 623 690.364,50 1.108,13 3,70

2005 512 583.480,69 1.139,61 2,84

2006 459 528.836,45 1.152,15 1,10

2007 282 283.975,95 1.007,01 -12,60

2008 235 205.371,13 873,92 -13,22

2009 289 272.222,40 941,95 7,78

2010 241 236.781,12 982,49 4,30

2011 243 247.643,34 1.019,11 3,73

2012 260 261.255,56 1.004,83 -1,40

2013 221 236.553,99 1.070,38 6,52

2014 210 228.689,47 1.089,00 1,74

2015 176 181.862,34 1.033,31 0,00

Totaal 5.593 5.822.779,59 16.361,22 24,88

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / 146

06 Statistieken / 6.3 Huurwaarborg



Tabel 5 - Huurwaarborgleningen  
Samenstelling van de ontlenersgezinnen.   

Samen-
stelling van                          
de gezinnen

Aantal gezinnen
Aantal kin-

deren

Aantal ontleners (1) Aantal 
inwonenden 

niet-ontleners

Totaal aantal 
bewonersAantal % Alleens-taand Samen-

wonend

Alleenstaand 92 52,27 0 92 0 0 92

Twee volwas-
senen

12 6,82 0 0 24 0 24

Gezin met 1 
kind

33 18,75 33 24 18 0 75

Gezin met 2 
kinderen

13 7,39 26 9 8 0 43

Gezin met 3 
kinderen

17 9,66 51 6 22 0 79

Gezin met 4 
kinderen

5 2,84 20 2 6 0 28

Gezin met 5 
kinderen

4 2,27 20 0 8 1 29

Gezin met 6 
kinderen

0 0,00 0 0 0 0 0

Andere 0 0,00 0 0 0 0 0

Totaal 176 100 150 133 86 1 370
(1) Het betreft hier het totaal aantal ontleners.           

 

Tabel 6 - Huurwaarborgleningen    
Sociaal-professioneel statuut van de ontleners (1). 

Sociaal-professioneel statuut Aantal %

Zelfstandig 0 0,00

Bediende 40 22,73

Arbeider 41 23,30

Werkloos 90 51,13

Gepensioneerd 5 2,84

Totaal 176 100,00
(1) t.t.z. van de ontlener die het hoogste inkomen heeft binnen het gezin. 

Tabel 7 - Huurwaarborgleningen   
Burgerlijke staat van de ontleners (1). 

Burgerlijke staat Aantal %

Alleenstaand 115 52,52

Gehuwd 67 30,59

Gescheiden 27 12,33

Feitelijk gescheiden 6 2,74

Weduwe/weduwnaar 2 0,91

Wettelijk samenwonend 2 0,91

Totaal 219 100,00
(1)t.t.z. voor alle ontleners samen.  
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Tabel 8 - Huurwaarborgleningen  
Leeftijd van de ontleners (1).  

Leeftijd Aantal %

van 18 tot minder dan 20 jaar 3 1,37

van 20 tot minder dan 30 jaar 49 22,37

van 30 tot minder dan 40 jaar 70 31,97

van 40 tot minder dan 50 jaar 53 24,20

50 jaar en ouder 44 20,09

Totaal 219 100,00
(1) t.t.z. alle ontleners samen.   

Tabel 9 - Huurwaarborgleningen  
Plaats waar de vorige woning van de onleners zich bevindt.  

Gemeente Aantal %

Brussel 28 15,91

Laken 15 8,52

Neder-Over-Heembeek 1 0,57

Haren 1 0,57

Schaarbeek 20 11,36

Etterbeek 9 5,11

Elsene 20 11,36

Sint-Gillis 15 8,52

Anderlecht 7 3,98

Sint-Jans-Molebeek 9 5,11

Koekelberg 1 0,57

Sint-Agatha-Berchem 1 0,57

Ganshoren 1 0,57

Jette 8 4,55

Evere 0 0,00

Sint-Pieters-Woluwe 6 3,41

Oudergem 3 1,70

Watermaal-Bosvoorde 0 0,00

Ukkel 7 3,98

Vorst 7 3,98

Sint-Lambrecht-Woluwe 2 1,14

Sint-Joost-ten-Node 4 2,27

Andere 11 6,25

Totaal 176 100,00
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Tabel 10 - Huurwaarborgleningen   
Gemeente waar de door de ontlener in huur genomen woning zich bevindt.  

Plaats Aantal %

Brussel 37 21,02

Laken 6 3,41

Neder-Over-Heembeek 1 0,57

Haren 0 0,00

Schaarbeek 16 9,09

Etterbeek 4 2,27

Elsene 22 12,50

Sint-Gillis 11 6,25

Anderlecht 11 6,25

Sint-Jans-Molenbeek 9 5,11

Koekelberg 5 2,84

Sint-Agatha-Berchem 3 1,70

Ganshoren 3 1,70

Jette 10 5,68

Evere 4 2,27

Sint-Pieters-Woluwe 4 2,27

Oudergem 3 1,70

Watermaal-Bosvoorde 2 1,14

Ukkel 7 3,98

Vorst 9 5,11

Sint-Lambrechts-Woluwe 6 3,41

Sint-Joost-ten-Node 3 1,70

Totaal 176 100,00

Tabel 11 - Huurwaarborgleningen     
Verloop van de terugbetalingen van de huurwaarborgleningen.   

Jaar Aantal lopende 
leningen

Gecumuleerde 
terugbetalingen

Gecumuleerde ver-
vallen sommen (1)

Gecumu-
leerde ach-
terstallen

Gecumuleerde niet 
terugvorderbare 

schuldvorderingen

Totaal gecu-
muleerde 

achterstallen

% totaal achterstal-
len/vervallen sommen

1999  56    25.440,57    28.801,01   3.360,44 -   3.360,44 11,67%

2000 252   134.557,40   155.795,88  21.238,48 -  21.238,48 13,63%

2001 519   351.133,76   387.945,27  36.811,51 -  36.811,51 9,49%

2002 774   798.159,24   863.950,54  57.448,10   8.343,20  65.791,30 7,62%

2003 875 1.456.260,49 1.555.721,50  67.839,98  31.621,03  99.461,01 6,39%

2004 865 2.145.073,30 2.275.379,59  91.367,75  38.938,54 130.306,29 5,73%

2005 805 2.754.099,63 2.919.086,28  99.935,81  65.050,84 164.986,65 5,65%

2006 701 3.344.996,76 3.536.016,16  99.744,55  91.274,85 191.019,40 5,40%

2007 478 3.828.463,69 4.027.036,83  76.605,06 124.968,18 198.573,24 4,93%

2008 374 4.085.950,35 4.288.069,82  65.074,89 137.044,58 202.119,47 4,71%

2009 414 4.329.434,76 4.538.330,48  57.322,60 151.573,12 208.895,72 4,60%

2010 364 4.588.190,66 4.805.189,74  48.335,58 168.663,50 216.999,08 4,52%

2011 358 4.818.390,11 5.041.722,57  42.146,98 181.185,48 223.332,46 4,43%

2012 375 5.078.503,47 5.311.389,58  38.709,85 194.176,26 232.886,11 4,38%

2013 321 5.332.581,33 5.579.201,47  43.885,42 202.734,72 246.620,14 4,42%

2014 306 5.325.717,60 5.580.323,90  44.876,87 209.729,43 254.606,30 4,56%

2015 276 5.524.857,51 5.782.949,05  41.886,60 216.204,94 258.091,54 4,46%
(1) Vervallen sommen : de som van opeisbare normale maandgelden, van vervroegde terugbetalingen van de lening en van aangerekende kosten.
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6.4 STATISTIEKEN VAN DE REKENINGEN
Tabel 1 - Hypothecaire kredieten    
Evolutie van de uitstaande leningen, per fonds.    

Oorsprong der kapitalen

Evolutie van de uitstaande de leningen per fonds

Saldo op 31.12.2015 Saldo op 31.12.2014 Verschillen

Aantal Bedragen Aantal Bedragen Aantal Bedragen

Fonds B1 - sensu stricto    33     317.318,56    33     334.822,19      -     17.503,63

Fonds I.S.    44   1.514.504,92    57   2.100.500,24 - 13 -    585.995,32

TOTAAL FONDS B1    77   1.831.823,48    90   2.435.322,43 - 13 -    603.498,95

FONDS B2 9.264 985.870.364,80 9.231 962.016.297,08    33  23.854.067,72

TOTAAL FONDS B1 + B2 9.341 987.702.188,28 9.321 964.451.619,51    20  23.250.568,77

Tabel 2 - Hypothecaire leningen        
Spreiding van de achterstallen volgens hun duur.    

Duur van de achterstand
Aantal rekeningen met ach-

terstallen
Bedragen van de 

achterstallen

Aantal % Bedragen %

Achterstand met hypothecaire dekking :     

* Kosten (verzekering, deurwaarder,…)   425  49%   108.080,92  5%

* Overlijdensverzekering     6   1%    13.041,56  1%

* Meer dan 3 opeenvolgende late maandelijkse betalingen   254  29% 1.176.977,27 52%

* Tot 3 opeenvolgende late maandelijkse betalingen    32   4%    22.921,05  1%

* Tot 2 opeenvolgende late maandelijkse betalingen    19   2%    29.865,07  1%

* Tot 1 opeenvolgende late maandelijkse betalingen   100  12%    70.745,04  3%

Achterstand zonder hypothecaire dekking    29   3%   841.603,65 37%

TOTAAL   865 100% 2.263.234,56 100%

Tabel 3 - Hypothecaire kredieten      
Schuldenaars - Bewegingen van het jaar 2015.       

 FONDS B1                                          
- sensu stricto FONDS S.T. FONDS B2 TOTALEN

Aan-tal Bedragen Aantal Bedragen Aantal Bedragen Aantal Bedragen

Schuldenaars geldopnemers op 
01.01.2015    33

    
334.822,19    57

  
2.100.500,24 9.231 962.016.297,08 9.321 964.451.619,51

Nieuwe leningen in 2015
    1

     
19.800,00     781 121.847.325,00   782 121.867.125,00

Subtotaal
   34

    
354.622,19    57

  
2.100.500,24 10.012 1.083.863.622,08 10.103 1.086.318.744,51

In 2015 gedebiteerde intresten
     

      
7.943,16       51.932,04   21.169.817,73       21.229.692,93

In 2015 gedebiteerde onkosten               19,84            9,92      261.080,57          261.110,33

Subtotaal
   34

    
362.585,19    57

  
2.152.442,20 10.012 1.105.294.520,38 10.103 1.107.809.547,77

Af te trekken : Terugbetaling 
ontvangen in 2015      

-     
45.266,63  

-    
637.937,28  -119.391.923,60      -120.075.127,51

(in 2015 afbetaalde leningen) -    1  -   13  -  747  -  761  

(in 2015 leningen verlies)     -    1 -     32.231,98 -    1 -     32.231,98

OVERDRACHT OP 01.01.2016
   33

    
317.318,56    44

  
1.514.504,92 9.264 985.870.364,80 9.341 987.702.188,28
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Tabel 4 - Hypothecaire kredieten lopend in 2015    
Schuldenaars - Bewegingen sedert de oorsprong.    

BEWEGINGEN SEDERT DE 
OORSPRONG

FONDS B1                                          
- sensu stricto FONDS S.T. FONDS B2 TOTALEN

Aantal Bedragen Aantal Bedragen Aantal Bedragen Aantal Bedragen

Vereffende leningen 
(oorspronkelijk bedrag)    34    640.909,46    57   2.723.298,65 10.012 1.305.742.767,07 10.103 1.309.106.975,18

Af te trekken :         

Afbetaalde leningen 
(oorspronkelijk bedrag) - 1 - 13.022,76 - 13 - 637.930,96 -  748 - 80.387.340,83 - 762 - 81.038.294,55

Blijft :         

Leningen in omloop 
(oorspronkelijk bedrag)    33     

627.886,70    44   2.085.367,69 9.264 1.225.355.426,24 9.341 1.228.068.680,63

Gedebiteerde intresten en kosten -    104.592,97 -     313.579,16 -   126.252.884,85 -   126.671.056,98

Ontvangen terugbetalingen - - 415.161,11 - - 884.441,93 - - 365.737.946,29 - - 367.037.549,33

Schuldenaars geldopnemers op 
31.12.2015    33     

317.318,56    44   1.514.504,92 9.264 985.870.364,80 9.341 987.702.188,28

Verdeeld in :         

Schuldenaars met waarborg    33     
317.318,56    44   1.514.504,92 9.235   985.028.761,15 9.312   986.860.584,63

Dubieuze schuldenaars - - - -    29       841.603,65    29       841.603,65
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Tabel 5 - Hypothecaire kredieten      
Evolutie van de terugbetalingen.      

Fonds + jaar van de 
vereffening

Effen 
rekeningen

Achterstallen Voorsprongen Aantal 
rekeningen

Saldo achterstal-
len voorsprongenAantal rekeningen Bedrag Aantal rekeningen Bedrag

Fonds B1 - sensu stricto    31     3     7.553,85      34     7.553,85

Fonds S.T.    52     4       382,83      56       382,83

Totaal fonds B1    83     7     7.936,68          90     7.936,68

Fonds B2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1978      1   103.838,49       1

1984     1         1

1989      1       323,20     1 - 220,38     2

1990     2     1    87.801,84       3

1991     1         1

1992      1     1.947,88       1

1993     1     1     1.654,73       2

1994     4     5     2.526,29     2 - 15,39    11

1995    53     2       334,98      55

1996    55     7    22.116,88      62

1997    59     8    22.596,67      67

1998    97    17    91.942,63     114

1999   128    17    24.690,44     145

2000   179    27    78.170,03     206

2001   197    37    68.460,08     234

2002   213    34    20.664,57         247

2003   213    23    71.086,64     236

2004   220    36   129.082,08         256

2005   304    37   136.779,86         341

2006   447    46   204.081,36         493

2007   429    59   144.973,14         488

2008   631    48   171.030,32         679

2009   639    63   195.242,89         702

2010   622    70    79.261,78         692

2011   808    76   353.814,17         884

2012 1.110    81   122.399,46       1.191

2013 1.023    74    74.644,88       1.097

2014   972    41    38.268,62       1.013

2015   736    45     7.563,97         781

Totaal fonds B2 9.144   858 2.255.297,88     3 - 235,77 10.005 2.255.062,11

Algemeen totaal 9.227   865 2.263.234,56     3 - 235,77 10.095 2.262.998,79

Opgedeeld 
eigendomsrecht : 
verschuldigd bedrag

    8       458,87           8 458,87       458,87

N.B. : Het aantal rekeningen is hoger dan het aantal leningen, aangezien eenzelfde lening over twee rekeningen gespreid kan zijn.   
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Tabel 6 - Hypothecaire kredieten   
Delgingen op schuldvorderingen in 2015, per fonds en per type verrichtingen.   

Schuldvorderingen en type verrichtingen
FONDS B1

FONDS B2               Alle fondsen 
samen        

B1 - sensu stricto                Fonds S.T.                          

Geïndividualiseerde schuldvorderingen     

- leningen - -        67.887,34        67.887,34

- huurhulp - - - 28.004,00 - 28.004,00

- huurkoop - - - -

Subtotaal - -      39.883,34      39.883,34

Niet-geïndividualiseerde schuldvorderingen     

- leningen - 24,89 - 1.761,85       71.393,57        69.606,83

Totaal - 24,89 - 1.761,85     111.276,91    109.490,17

Tabel 7 - Hypothecaire kredieten      
Staat van de delgingsreserves per fonds op 31.12.2015.  

Fonds
Totaal uitstaande 
schuldvorderin-

gen

Staat van de delgingsreserves
TotaalGeïndividualiseerde 

reserves
Niet-geïndividualiseerde 

reserves

Schuldenaars hypothecaire 
leningen :

    

B1 / PERS       317.318,56 -         108,60           108,60

S.T.     1.514.504,92 -       4.543,51         4.543,51

B2 985.870.364,80     841.603,65   2.955.455,18 3.797.058,83

Subtotaal 987.702.188,28     841.603,65   2.960.107,29 3.801.710,94

Schuldenaars huurders :     

Huurhulp : B2 / HV       989.575,33     888.876,07 - 888.876,07

Huurkoop : B2 - - - -

Subtotaal       989.575,33     888.876,07 - 888.876,07

Totaal 988.691.763,61   1.730.479,72   2.960.107,29 4.690.587,01
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