
 

 

 

 
 
 
HET WONINGFONDS, EEN ESSENTIELE PARTNER VAN 
HET HUISVESTINGSBELEID IN BRUSSEL 

 

Het Woningfonds, dat in 1989 werd geregionaliseerd, is een privaatrechtelijke coöperatieve 
vennootschap die door het Gewest wordt gesubsidieerd. Het voornaamste doel van de opdrachten 
van het Fonds bestaat erin gezinnen met een laag, bescheiden en middelgroot inkomen in staat te 
stellen hun basisrecht op toegang tot een degelijke woning uit te oefenen.  
 
Het Fonds begeleidt Brusselse gezinnen bij elke fase van hun huisvestingstraject en helpt hen bij 
het concretiseren van een woonproject dat is aangepast aan hun middelen. Hiervoor gebruikt het 
Fonds verschillende hefbomen: 
  

 Het hypothecair krediet  
Het Fonds bevordert de toegang tot huisvesting via eigendomsverwerving. Het Fonds verstrekt 
hypothecaire leningen tegen rentevoeten die variëren van 1,7% tot 2,5% onder bepaalde 
voorwaarden (verblijfsverplichting, inkomensgrenzen, enz.) aan kandidaat-kopers die geen 
financiering voor hun project verkrijgen bij de bank, omdat ze niet over voldoende inkomen 
en/of eigen inbreng beschikken. De door het Fonds verstrekte hypothecaire lening kan tot 120% 
van de waarde van het onroerend goed bedragen en een looptijd van 30 jaar hebben. 70% van 
de Brusselse gezinnen komt in aanmerking voor een door het Fonds verstrekte lening. Sinds het 
begin van zijn beheersovereenkomst 2017-2021 heeft het fonds 3.221 woningkredieten 
verstrekt.  
 

 De bouw en de verkoop van woningen 
Het Fonds bouwt en verkoopt een breed scala van woningen - studio's, appartementen met 1 tot 
4 slaapkamers, duplexen, parkeerplaatsen - tegen financiële voorwaarden die gunstiger zijn dan 
de marktvoorwaarden (verkoop tegen kostprijs en BTW van 6%). Deze woningen worden 
verkocht aan gezinnen die voldoen aan de voorwaarden voor het afsluiten van een lening bij het 
Fonds. Deze gezinnen kunnen zich ook wenden tot het Fonds om de aankoop te financieren via 
een hypothecaire lening. Sinds 2017 zijn 389 gezinnen eigenaar geworden van een woning die 
door het Woningfonds is gebouwd. 
 

 De groene lening  
Dankzij het Fonds krijgen Brusselse gezinnen toegang tot een financiering tegen een rentevoet 
van 0% tot 2% om werkzaamheden uit te voeren om de energieprestatie van hun woning te 
verbeteren. De Brusselse Groene Lening is het resultaat van een partnerschap tussen 
Homegrade, Leefmilieu Brussel, Crédal en het Woningfonds. 
Sinds 2017 werden 1.022 groene leningen toegekend. 

 

 Steun bij het aanleggen van de huurwaarborg  
Het Fonds verleent steun aan Brusselse gezinnen voor het samenstellen van een huurwaarborg. 
Deze steun kan worden verleend in de vorm van een consumentenkrediet met een interestvoet 
van 0% dat tot 100% van het bedrag van de huurwaarborg kan dekken. In geval er sprake is van 
onvoldoende middelen en een schuldsituatie kunnen gezinnen een beroep doen op het door het 



 

 

Fonds beheerde mutualistisch BRUGAL-fonds. Sinds 2017 hebben 2.817 gezinnen steun van het 
fonds gekregen om hun huurwaarborg samen te stellen.  
 

 De verhuur van woningen 
Het Woningfonds is in het bezit van een vastgoedbestand dat tegen een gematigde huurprijs 
wordt verhuurd aan de meest kwetsbare gezinnen in het gewest.  Momenteel huren 1.412 
gezinnen een woning van het Fonds.  
 

 
In enkele jaren tijd is het Woningfonds ook een essentiële speler geworden op het gebied van de 
productie van "openbare" woningen, zowel in de koop- als huursector in het Brussels Gewest 
 
Sinds het begin van zijn beheersovereenkomst 2017-2021 heeft het fonds zo’n 800 woningen 
verstrekt. Eind 2020 heeft het fonds 1.143 woningen geproduceerd die zich in verschillende 
ontwikkelingsstadia bevinden, waarvan 174 woningen bestemd voor de huursector en 969 voor de 
koopsector. Deze productie mobiliseert een totaal investeringsbedrag van 295.278.989 EUR exclusief 
BTW voor de bouw van 111.335 m² bruto bewoonbare oppervlakte. 

 
 


