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765
hypothecaire kredieten

148 MEUR geïnvesteerd en 
10.966 lopende kredieten

10.946 
gezinnen kregen een 
persoonlijk gesprek en/of een 
simulatie

91 opgeleverde 
woningen tijdens het jaar

1.143 woningen 
in productie

91 nieuwe huurders
1.412 huurdersgezinnen

207 groene leningen
82,75 % 

ontlenersgezinnen met een inkomen 
binnen de barema's voor de 

sociale huisvesting

127 verkochte woningen

1.471 
woningen in 

patrimonium

763 huurwaarborgleningen
97 %

bezettingsgraad
huurpatrimonium
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INLEIDING

Geachte dames en heren,

Het verloop van het jaar 2020 heeft ons allemaal verrast. In de 21ste eeuw 
met al zijn technologische vooruitgang wordt de wereld geconfronteerd 
met een gezondheidscrisis van ongekende omvang1. Veel gezinnen van het 
Brussels Gewest worden getroffen door de gevolgen van deze crisis voor hun 
baan, hun inkomen en hun toekomst. Op het ogenblik dat we deze regels 
schrijven, is de crisis nog niet achter de rug en kennen we de reikwijdte van 
haar gevolgen nog niet. Door het inkomensverlies voor de meest kwetsbare 
gezinnen te verzachten, heeft de sociale zekerheid opnieuw laten zien hoe 
noodzakelijk ze is. 

Tussen de gezinnen die hun inkomen hebben zien verminderen en diege-
nen waar het intact gebleven is, lijken de sociale ongelijkheden echter toe te 
nemen. De Brusselse vastgoedmarkt is een goed voorbeeld van deze para-
dox: de vastgoedactiviteit is met bijna 5 % gedaald in het Gewest2, maar in 
tegenstelling tot alle voorspellingen van de banken en vastgoedspelers zijn 
de vastgoedprijzen niet gedaald. De gemiddelde prijs van een appartement 
is sinds het einde van 2019 met 8,1 % gestegen tot 274.382 EUR (de stijging 
bedraagt bijna 21 % sinds eind 2016!). In de praktijk moet een gezin dit jaar 
zo'n 20.000 EUR gespaard hebben om een markttoegang te behouden die 
vergelijkbaar is met die van 2019.
De tarieven van de hypothecaire kredieten zijn gelukkig heel laag gebleven 
in 2020. De restrictieve prudentiële normen op het vlak van kredietquoti-
teit3 die de Nationale Bank van België oplegt aan de bank- en verzekerings-

1.  Op Belgische schaal is het BBP met 6,3 % gedaald, dat is drie keer meer dan bij de financiële crisis van 2009. Het is de meest uitgesproken achteruitgang sinds de Tweede Wereldoorlog (Bron: BNB).
2. Notarisbarometer nr. 47, 2020. De daling van het aantal vastgoedtransacties in het BHG bedraagt 4,8 %.
3.  De NBB heeft eind 2019 macroprudentiële maatregelen voor de bank- en verzekeringssector ingevoerd, die vanaf begin 2020 moeten worden toegepast. Deze normen zijn bedoeld om de toegang 

tot krediet te beperken voor meer speculatieve vastgoedinvesteringen. Kredieten van meer dan 90 % van de marktwaarde van het onroerend goed, die worden verstrekt aan gezinnen die voor de 
eerste keer eigenaar worden, kunnen tot 35 % van de totale, door de kredietverstrekkers verstrekte hypotheekleningen uitmaken.

4.  Volgens een grote bank uit het Belgische landschap werd 20 % van de kredieten in 2020 verstrekt aan huishoudens jonger dan 30 jaar, tegenover 25 % in 2019. De bedragen die worden geleend 
met een quotiteit van meer dan 100 % van de marktwaarde maken 5 % uit, 2 jaar geleden was dat 10 %.

5.  Observatiecentrum van de huurprijzen - Enquête 2018, Marie-Laurence De Keersmaecker in samenwerking met Sonecom. De gemiddelde huurprijs voor een appartement met 1 slaapkamer bedroeg 
647 EUR, voor een appartement met 2 slaapkamers was dat 770 EUR en voor een appartement met 3 slaapkamers 969 EUR.

sector, gecombineerd met de onzekerheid van - in het bijzonder - de jonge 
gezinnen, hebben er echter toe geleid dat velen van hen hun aankoopplan-
nen hebben uitgesteld4.

Geconfronteerd met een daling van hun inkomsten hebben talrijke ontle-
nersgezinnen moeilijkheden ondervonden om de maandelijkse aflossing 
van hun hypotheeklening te betalen. De federale regering heeft voor hen 
financiële steunmaatregelen uitgerold, gekoppeld aan bepaalde voorwaar-
den. De maatregelen voorzien in de mogelijkheid van een betalingsuitstel 
van kapitaal of van kapitaal en interesten. Ze werden verlengd tot decem-
ber 2020 en vervolgens tot maart 2021. Aan het eind van het jaar heeft het 
Fonds 953 gezinnen (8,7 % van de lopende kredieten) uitstel verleend, met 
of zonder verlenging van de duur van het krediet.

Tijdens dit jaar hebben de teams van het Fonds zichzelf heruitgevonden om 
hun publiek vanop afstand zo goed mogelijk te dienen. 

Bijna 11.000 gezinnen hebben gepersonaliseerde informatie over de hypo-
theeklening gekregen. 
765 kredieten werden afgesloten, waarvan 83 % met gezinnen die onder de 
inkomensschalen voor sociale woningen vallen. De maandelijkse aflossing 
bedraagt 765 EUR. Ter vergelijking: in 2018 bedroeg de gemiddelde maan-
delijkse huur 739 EUR in het Gewest5. Er werden ook 207 groene leningen 
afgesloten.
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Wat de sector van de voor verkoop bestemde woningen betreft, werden er 
in de loop van het jaar 127 aankoopbiedingen aanvaard en 128 authen-
tieke akten ondertekend. 83 % van deze ontlenersgezinnen valt onder de 
inkomensschaal voor sociale woningen. 90  % van de gezinnen heeft een 
krediet bij het Fonds afgesloten. Hun gemiddelde maandelijkse aflossing 
bedraagt 827 EUR. In de bijzondere context van dit jaar heeft de verkoop op 
plan toegelaten om de verkopen op een redelijk peil te houden.

In de huursector werden 91 woningen binnen het jaar toegewezen. Het 
woningenpark telt 1.471 woningen waarvan er 1.431 verhuurd zijn, met 
andere woorden, een bezettingsgraad van 97 %. De gemiddelde huurprijs 
bedraagt 635 EUR. Er resten nog 174 woningen in diverse productiestadia 
om het huurwoningenprogramma volledig te realiseren.

In 2020 werden 763 gezinnen geholpen bij het samenstellen van de huur-
waarborg, waarvan 421 via een lening op afbetaling aan een rentevoet van 
nul procent en 342 via aansluiting bij het mutualistisch BRUHWA-fonds. 
Deze activiteit werd sterk afgeremd door de gezondheidscrisis, want gedu-
rende een deel van het jaar konden er geen woningen bezocht worden.

In het kader van de woningproductie hebben de werven een zekere 
vertraging opgelopen. 91 woningen werden tijdens het jaar opge-
leverd, allemaal bestemd voor de verkoop. 1.143 woningen zijn in 
productie, waarvan 969 bestemd voor de verkoop. Dit heeft betrekking op 
111.335 m² bruto bewoonbare oppervlakte.

In 2020 heeft het Fonds bijgedragen aan het Noodplan: 1.487 van de 15.000 
huishoudens die onder de inkomensschaal voor sociale woningen vallen en 
die de gewestelijke beleidsverklaring voor ogen heeft, kregen steun in 
de vorm van een hypothecair krediet, de toewijzing van een huurwoning of 
hulp bij de samenstelling van een huurwaarborg.

Als we rekening houden met alle activiteiten van het Fonds in 2020, zien we 
dat het Fonds er voor heeft gezorgd dat in totaal 1.619 nieuwe gezinnen zich 
op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest konden vesti-
gen. Het gaat om 3.636 personen. 765 gezinnen, of 2.411 personen (66 %), 
konden dit dankzij hypothecaire kredieten, 91 gezinnen, of 315 personen 
(9 %) via de huurhulp en 763 gezinnen, of 910 personen (25 %), door middel 
van een lening voor de huurwaarborg of aansluiting bij het BRUHWA-fonds. 

Beukenootjes  Woningfonds
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INVENTARIS VAN DE ACTIVITEITEN
SAMENVATTING

Het jaar 2020 werd gemarkeerd door de gezondheidscrisis, hoe-
wel de activiteit in de sector er slechts in geringe mate onder te 
lijden had. De kredietsector heeft zich moeten aanpassen aan de 
ingevoerde inperkingsmaatregelen, waaronder die van de ‘social 
distancing’, en moest overschakelen op telewerk om zijn publiek 
zo goed mogelijk van dienst te kunnen blijven vanop afstand. 
De kandidaat-leners werden ook getroffen door de crisis: som-
migen hadden minder inkomsten, de meesten hebben moeilijk-
heden ondervonden bij het verzamelen van de documenten die 
nodig zijn om hun kredietdossier samen te stellen (schattingen, 
documenten van gemeentelijke administraties, enz.). Deze moei-
lijkheden zijn nog groter voor gezinnen die niet echt vertrouwd 
zijn met informaticatools. Ten slotte hebben vele gezinnen beslo-
ten hun aankoopproject of het uitvoeren van werken uit te stel-
len wegens de onzekerheid over hun financiële situatie.
De federale regering heeft in overleg met de banksector, en 
onder bepaalde voorwaarden, financiële steunmaatregelen 
ingevoerd voor gezinnen die moeilijkheden ondervinden met de 
maandelijkse aflossing van hun hypothecair krediet1. De maat-
regelen voorzien in de mogelijkheid van een betalingsuitstel van 
kapitaal of van kapitaal en interesten. Deze maatregelen zijn ver-
lengd tot december 2020 en vervolgens tot maart 2021.

1. Koninklijk besluit nr. 11 van 22/04/20, Belgisch Staatsblad 24/04/20

HYPOTHECAIR KREDIET EN GROENE LENING

Wilg  Ateliers 55 / Arcanne
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Het hypothecair krediet

 Æ  953 gezinnen die een lening bij het Fonds hebben aangegaan, 
hebben kunnen profiteren van de door de regering ingevoerde 
uitstelmaatregelen voor woonkredieten. 342 gezinnen kregen 
een betalingsuitstel van kapitaal met of zonder verlenging van de 
looptijd van het krediet, en 611 gezinnen kregen een betalingsuit-
stel van kapitaal en interesten met of zonder verlenging van de 
looptijd.

 Æ  De aanvragen die niet werden afgerond, vormden 27 % van de 
inkomende aanvragen (tegenover 23,7 % in 2019) en zelfs 43 % 
als we er de “informele” aanvragen, voordat een dossier werd geo-
pend, aan toevoegen. Dit wordt verklaard door de gezondheids-
crisis, maar ook door de stijging van de huisvestingskosten, die 
hoger is dan die van het inkomen. 

 Æ  10.946 gezinnen, die samen 32.657 personen vertegenwoordigen, 
hebben kunnen genieten van een persoonlijk gesprek en/of een 
simulatie, tegenover 10.068 in 2019.

 Æ  In 2020 werden 1.188 dossiers geopend, tegenover 1.105 in 2019 
(+ 7,5 %). 

2.  Algemene verrichtingen: kredietverrichtingen die hoofdzakelijk gericht zijn op de aankoop, bouw, wederopbouw, renovatie, verbouwing, sanering, verbetering of aanpassing van het 
onroerend goed, en eventueel op de aflossing van schulden die eerder voor dergelijke doeleinden zijn aangegaan.

3. Met uitzondering van de groene lening, in gevallen waarin deze tegelijk met een Algemene verrichtingen werd afgesloten.
4. Groene leningen: kredietverrichtingen die uitsluitend gericht zijn op de financiering van werkzaamheden ter verbetering van de energieprestaties van woningen.

 Æ  765 kredietakten met betrekking tot Algemene verrichtingen2 wer-
den getekend, tegenover 839 in 2019, wat neerkomt op een daling 
met 9 % in vergelijking met 2019. Het gemiddelde krediet bedroeg 
193.510 EUR, tegenover 182.390 EUR3 in 2019, d.w.z. een stijging 
met 6 %. De gemiddelde debetrentevoet bedroeg 1,82 % in 2020, 
tegenover 1,85 % in 2019. De gemiddelde mensualiteit bedroeg 
765 EUR, wat neerkomt op 30 % van het gemiddelde maandin-
komen (inclusief kinderbijslag). In 2019 bedroeg de mensualiteit 
741 EUR.

De groene lening

 Æ  Er werden 207 groene leningen4 afgesloten, 22  % min-
der dan in 2019 (265 leningen), voor een totaalbedrag van 
1.754.750 EUR, tegen een gemiddelde debetrentevoet 
van 0,44 %. Veel kansarme gezinnen hebben van energie- 
efficiëntieverbeteringen en renovatiewerkzaamheden een lagere 
prioriteit gemaakt.

 Æ  Het gemiddelde krediet bedroeg 8.477 EUR tegenover 8.365 EUR 
in 2019.
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 Æ  In de loop van 2020 werden 3 nieuwe projecten met 267 bijko-
mende woningen op de markt gebracht, bovenop de 9 sites die 
in 2019 reeds te koop werden aangeboden.

 Æ  Omwille van de gezondheidscrisis werden de bezoeken in eerste 
instantie stilgelegd. Dankzij de verkoop op plan van de projec-
ten “Steyls” en “Erasmus” kon de activiteit van de sector verkoop 
van woningen gelukkig blijven doorlopen. Enkel voor de onderte-
kening van de akte bij de notaris was een fysieke aanwezigheid 
vereist. De toegelaten bezoeken konden in mei worden hervat 
met een nieuwe procedure. In november mocht een medewer-
ker van het Fonds de bezoeken bijwonen, zoals het geval was 
voor immobiliënkantoren. De procedure voor de ondertekening 
van de offertes moest eveneens worden aangepast. 

 Æ  Deze gezondheidsmaatregelen hebben een impact gehad op 
het aantal bezoeken, dat van 1.352 in 2019 is gedaald naar 849 
in 2020, wat neerkomt op een daling van 37 %. Er werden 127 
woningen verkocht onder het statuut van het vastgesteld recht1, 
ten opzichte van 160 in 2019, wat neerkomt op een daling van 
21 %. Van de 128 authentieke aankoopaktes die werden verleden 
in 2020 en voornamelijk betrekking hadden op een woning, wer-
den er 115 (90 %) gefinancierd met een krediet van het Fonds. 
83 % van de gezinnen had een inkomen dat voldoet aan de voor-

1. Definitie vastgestelde rechten: offerte die door het Fonds is aanvaard zonder opschortende voorwaarde, waardoor de verkoop wordt voltrokken.
2. In punt 1.1 van de inventaris van de activiteiten van het Fonds wordt verwezen naar de inkomensschalen van de kredietsector.

waarden van de sociale huisvesting, 14 % ontvangt een beschei-
den inkomen en 3 % een middelgroot inkomen2. Van de huis-
houdens die geen lening van het Fonds hebben afgesloten, valt 
62 % onder de inkomensschalen voor sociale huisvesting, heeft 
7 % een ‘bescheiden’ inkomen en 31 % een middelgroot inkomen.

 Æ  5 van de 28 woningen die in het kader van het Alliantie Wonen-pro-
gramma werden verkocht (AW), werden verkocht met toepas-
sing van een “uitgestelde betaling van een deel van de prijs”, wat 
gemiddeld neerkomt op 20 % van de aankoopprijs exclusief btw. 
Al deze gezinnen hebben een inkomen dat voldoet aan de bare-
ma’s van de sociale huisvesting. Zonder dit mechanisme zouden 
ze niet in staat zijn geweest om een nieuwe woning te verwerven 
die is aangepast aan hun gezinssamenstelling.

 Æ  Het gemiddelde krediet bedraagt 220.517 EUR en de gemid-
delde mensualiteit 827 EUR.

 Æ  Sinds de invoering ervan zijn er 11.227 inschrijvingen geregis-
treerd voor de nieuwsbrief, die is blijven verschijnen, wat neer-
komt op een stijging met 4.177 inschrijvingen ten opzichte van 
2019. 

VERKOOP VAN WONINGEN
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 Æ  De gezondheidscrisis heeft een impact gehad op de organisatie 
van de sector van de huurhulp:

 »  de selectieprocedure van de kandidaten van het register voor 
de toewijzing van een woning is tijdelijk via telefoon en e-mail 
verlopen;

 »  de woningen die werden verlaten door de nieuwe huurders 
van het Fonds konden niet worden bezocht en de evaluatie 
van het ongezond of onaangepast karakter van een woning 
was gebaseerd op de verklaringen van de gezinnen. De aan-
vragen voor herhuisvestingstoelages werden bijgevolg voor-
lopig systematisch ingevoerd;

 »  de bezoeken aan woningen van huurders kort na het sluiten 
van de huurovereenkomst werden gedurende een deel van 
het jaar opgeschort. Bijgevolg konden gevallen van slecht 
beheer van een woning, waarvoor een sociale begeleiding 
kan worden voorzien, niet worden opgespoord. Dit zou tot 
een slechtere toestand van het huurpatrimonium kunnen lei-
den;

 »  de eerste huurdersvergaderingen via videoconferentie heb-
ben plaatsgevonden;

 »  van bij het begin van de inperkingsmaatregelen werd er con-
tact opgenomen met de personen ouder dan 65 jaar, die 

in het bijzonder door de gezondheidsmaatregelen werden 
getroffen, om hen steun te bieden en indien nodig door te 
verwijzen naar geschikte hulpinstanties;

 »  het Fonds heeft 56 aanvragen geanalyseerd die betrekking 
hadden op de vermindering van het te betalen maandelijks 
bedrag naar aanleiding van een inkomensdaling door de 
gezondheidscrisis. 34 ervan werden ingewilligd.

 Æ  91 woningen konden worden toegewezen, waarvan 83 aan 
nieuwe gezinnen.

 Æ 55 gezinnen zijn vertrokken uit hun woning.

 Æ  Eind 2020 bedroeg de bezettingsgraad 97 % (1.431 verhuurde 
woningen, waarvan 1.412 aan gezinnen en 19 in het kader van 
samenwerkingen), wat hoger is dan de doelstelling van 95 % die 
in de beheersovereenkomst werd vastgelegd.

 Æ  Het Fonds heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met 
BePark, die voortaan 101 plaatsen of boxen van het park van 
huurparkeerplaatsen beheert.

 Æ  De sociale dienst heeft sociale en budgettaire bijstand verleend 
aan 204 gezinnen, meestal per telefoon, waarvan 98 nieuwe. 
45 % (tegen 44 % in 2019) van de begeleidingen betrof eenou-
dergezinnen.

HUURHULP
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 Æ  763 gezinnen hebben dit jaar een tussenkomst gekregen voor de 
samenstelling van de huurwaarborg ten opzichte van 1.132 gezin-
nen in 2019. 421 via een renteloos krediet op afbetaling en 342 
door zich aan te sluiten bij het mutualistisch BRUHWA-fonds.

 Æ  eenoudergezinnen vormen een meerderheid: het betreft 77 % 
van de ontlenersgezinnen en 82 % van de gezinnen die bij het 
BRUHWA-fonds zijn aangesloten.

 Æ  het gemiddelde krediet dat werd toegekend, bedraagt 1.250 EUR 
(tegenover 1.180 EUR in 2019). Het gemiddeld bedrag van de 
terugvorderbare voorschotten in het kader van de aansluiting bij 
het BRUHWA-fonds komt neer op 1.229 EUR, ten opzichte van 
1.221 EUR in 2019.

 Æ  de sector voor de hulp bij de samenstelling van een huurwaar-
borg werd zwaar getroffen door de gezondheidscrisis. Hiervoor 
kunnen verschillende verklaringen worden gegeven:

 »  de meest kwetsbare gezinnen hebben moeilijkheden 
ondervonden bij het verzamelen van de nodige docu-
menten voor hun dossier omwille van de beperkte toe-
gankelijkheid van sommige instellingen;

 »  weinig of geen toegang tot computers voor deze gezinnen;

 »  de bankinstellingen zijn steeds terughouden-
der om een geïndividualiseerde "huurwaarborg"- 
rekening te openen, die financieel niet erg rendabel is, 
en hebben extreem lange termijnen opgelegd die niet 
verenigbaar zijn met het sluiten van een huurovereen-
komst. Sommige banken verwijzen de gezinnen door 
naar de Deposito- en Consignatiekas die toelaat fondsen 
te storten voor de samenstelling van een huurwaarborg. 
Bepaalde gegevens die bij de opening van een rekening 
bij deze kas worden gevraagd, kunnen echter niet altijd 
worden verstrekt.

 Æ  De samenwerking met de OCMW's werkt op het ter-
rein. Zij sturen veel gezinnen naar het Fonds om hun 
huurwaarborg samen te stellen. Deze samenwerking 
zou echter verder moeten worden uitgewerkt waardoor 
OCMW's borg zouden kunnen staan voor kandidaten die hun bij-
drage niet betalen of de tussenkomst aan het einde van de huur-
overeenkomst niet terugbetalen. Zonder deze waarborg zal het 
Fonds niet kunnen voorkomen dat zij van de steunregeling wor-
den uitgesloten en zullen deze kandidaten geen andere oplos-
sing hebben dan zich opnieuw tot het OCMW te wenden voor de 
samenstelling van hun huurwaarborg.

TUSSENKOMST IN DE SAMENSTELLING VAN EEN HUURWAARBORG
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De gezondheidscrisis heeft de voorziene opleveringsdata van de 
woningen vertraagd. Voor lopende projecten heeft het Fonds ver-
scheidene claims van bedrijven ontvangen wegens vertragin-
gen en financieel verlies als gevolg van de stopzetting van de 
activiteiten. Er bestaat momenteel geen wettelijk mechanisme dat ver-
plicht om aan dit soort verzoeken te voldoen. Het Fonds heeft overigens 
ook schade geleden en zou schadevergoedingen kunnen eisen voor de 
vertraging.

Eind 2020 bestond de woningproductie van het Fonds uit 1.143 wonin-
gen in verschillende ontwikkelingsstadia, waarvan 174 huurwoningen 
en 969 koopwoningen. Voor deze verrichting is een totale investering 
van 295.278.989 EUR exclusief btw voorzien om 111.335 m² bruto 
bewoonbare oppervlakte te bouwen.

Deze investering is over verschillende programma’s verdeeld: 
8.643.688 EUR (9.308.193 EUR inclusief btw) voor de huurhulpsector (pro-
gramma’s buiten het Huisvestingsplan), 32.413.140 EUR (34.278.008 EUR 
inclusief btw) voor het Huisvestingsplan, 13.946.208 EUR voor de bouw/
renovatie-verkoopverrichtingen, 231.233.333 EUR voor het programma 
van de Alliantie Wonen en 9.042.620 EUR voor twee opvangcentra.

De vorderingsstaat van de productie van deze 1.143 woningen, per type 
programma, is als volgt:

40 woningen voor de huurhulp en de stedenbouwkundige lasten 
(programma’s die dateren van voor het Huisvestingsplan):  

 Æ  1 project bestaande uit 8 woningen te Sint-Agatha- 
Berchem bevindt zich in de vergunningsfase;

 Æ  2 sites bestaande uit 32 woningen te Elsene bevinden zich in de 
werffase.

134 woningen voor het Huisvestingsplan:

 Æ  1 project bestaande uit 33 woningen te Sint-Lambrechts- 
Woluwe bevindt zich in de aanbestedingsfase;

 Æ  3 sites bestaande uit 81 woningen te Jette, Sint-Jans- 
Molenbeek en Anderlecht bevinden zich in de werffase;

 Æ  een aankoop op de particuliere markt van 20 woningen te Laken 
bevindt zich in de opstartfase die voorzien is begin 2021.

58 woningen voor de bouw/renovatie-verkoopverrichtingen (BRV):

 Æ  1 project bestaande uit 38 woningen te Anderlecht bevindt zich 
in de werffase;

 Æ  1 project bestaande uit 13 woningen te Ukkel ligt stil omwille van 
een gerechtelijke procedure aangespannen door een buur;

 Æ  een aankoop op de particuliere markt van 7 woningen te Laken 
bevindt zich in de opstartfase.

881 woningen voor de Alliantie Wonen: 

 Æ  1 project verdeeld over 3 percelen te Anderlecht, waar 466 wonin-
gen zullen worden opgericht, bevindt zich in de inschrijvingsfase;

PRODUCTIE VAN WONINGEN
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 Æ  1 project bestaande uit 25 woningen te Schaarbeek bevindt zich 
in de selectiefase van de kandidaten in het kader van een proce-
dure van concurrentiedialoog;

 Æ  1 project bestaande uit 36 woningen te Sint-Jans-Molenbeek 
bevindt zich in de vergunningsfase;

 Æ  4 sites bestaande uit 286 woningen bevinden zich in de werffase 
(met inbegrip van 222 woningen voor rechtstreekse aankoop) te 
Laken, Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht en Vorst;

 Æ  een aankoop op de particuliere markt van 68 woningen te Laken 
bevindt zich in de opstartfase.

2 opvangcentra:

 Æ  de opdracht met betrekking tot de bekendmaking van het pro-
ject van de vzw La Braise, bestaande uit 16 woningen te Ander-
lecht, dient nog te worden gepubliceerd aangezien de subsidies 
pas eind december 2020 zijn bevestigd;

 Æ  de opdracht met betrekking tot de bekendmaking van het project 
van de vzw La Clairière, bestaande uit 14 woningen te Sint-Lam-
brechts-Woluwe, werd in december 2020 gepubliceerd en de 
offertes worden verwacht in april 2021.

In vergelijking met het boekjaar 2019, toen er 164 woningen werden 
gecreëerd in de sector van de huurhulp, was er een stijging van 10 een-
heden:

Huisvestingsplan:

 Æ  13 woningen te Ukkel die bij beslissing van de Raad van Bestuur 
zijn overgeheveld naar het programma van de bouw/renova-
tie-verkoopverrichtingen;

 Æ  aankoop van 20 woningen in Laken om het Huisvestingsplan te 
vervolledigen met 4 extra eenheden in het totaal van het 500 
woningen tellende programma;

 Æ  aanpassing van het oorspronkelijk programma: 3 bij-
komende woningen in het project Vandervelde te Sint- 
Lambrechts-Woluwe.

Er zijn dus nog 174 woningen in productie voor de sector van de huur-
hulp.

Het programma van de bouw/renovatie-verkoopverrichtingen (BRV) 
neemt met 20 eenheden toe ten opzichte van vorig jaar dankzij:

 Æ  13 woningen te Ukkel, overgeheveld van het Huisvestingsplan;

 Æ  7 woningen aangekocht te Laken op de particuliere markt om het 
programma af te ronden.

Het programma van de Alliantie Wonen daalt met 49 eenheden ten 
opzichte van vorig jaar omwille van:

 Æ de oplevering van 30 woningen te Evere (Grosjean);

 Æ  de oplevering van 61 woningen te Laken, Steyls - Delva (Blok A’ 
1ste fase);

 Æ  26 woningen van het project Kwartel te Bosvoorde onder voor-
behoud;

 Æ  aankoop op de particuliere markt van 68 woningen te Laken 
die het investeringsprogramma afronden dat bestaat uit 1.000 
woningen.

Er zijn dus nog 969 woningen in productie voor de aankoopsector.
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2020 2019 2018

KREDIETEN B2

Kredieten getekend tijdens het jaar 765 839 776

Groene leningen getekend tijdens 
het jaar 207 265 252

Aantal lopende kredieten 10.966 10.664 10.343

Lopende kredieten (in miljoen EUR) 1.191 1.140 1.095

HUURHULP

Toegekende woningen 91 258 166

Huurdersgezinnen 1.412 1.378 1.180

Patrimonium in aantal woningen 1.471 1.471 1.265

Bezettingsgraad van het 
patrimonium 97 % 95 % 94 %

TUSSENKOMST IN DE SAMENSTELLING VAN EEN HUUR-
WAARBORG

Kredieten huurwaarborg 421 529 340

Aansluitingen bij het 
BRUHWA-fonds 342 603 393

WONINGPRODUCTIE

Woningen in productie op 
aangekochte sites 1.143 1.162 1.687

In gebruik genomen huurwoningen 0 220 36

In gebruik genomen koopwoningen 91 236 23

Verkochte woningen 127 160 73

2020 2019 2018

FINANCIERING

Investeringsvermogen 
(in miljoen EUR) 146 139 125

Gewestelijke dotaties 
(in miljoen EUR) 6 6 10

Opgenomen leningen 
(in miljoen EUR) 130 80 132

REKENINGEN

Balanstotaal (in miljoen EUR) 1.614 1.564 1.584

Eigen vermogen (in miljoen EUR) 316 328 344

Schulden op meer dan één jaar 
(in miljoen EUR) 1.044 1.006 992

Resultaat (in miljoen EUR) 7 6 6

ORGANISATIE

Aantal werknemers op 31/12 174 172 170

Voltijdsequivalenten 164,5 164,5 165,5

HET FONDS IN ENKELE CIJFERS
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