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Voorwoord
2020 zal voor iedereen in het geheugen gegrift 
blijven als een jaar waarin oude zekerheden zijn 
weggevallen. COVID-19 hield ons allemaal aan 
huis gekluisterd, we moesten nieuwe manieren 
vinden om samen te werken en om contact te 
onderhouden met elkaar. 

Telewerken werd de norm, ook in onze sec-
tor. Onze digitaliseringsstrategie wierp haar 
vruchten af: onze medewerkers konden relatief 
naadloos overschakelen op voltijds telewerk 
dankzij de digitale tools die al hun intrede had-
den gedaan in de BGHM nog voor er van Corona 
sprake was. 

Iets wat ons altijd zal bijblijven van 2020 is de 
daadkracht en flexibiliteit van onze openbare 
vastgoedmaatschappijen. Vanuit de frontlinie 
verloren zij op geen enkel moment de veiligheid 
en het welzijn van de huurders uit het oog. Er 
werden spontaan talrijke initiatieven opgestart: 
sociale assistenten belden regelmatig geïso-
leerde huurders op om te kijken of alles nog in 
orde was, conciërges en kuisploegen ontsmet-
ten meermaals per dag alle gemeenschappe-
lijke ruimtes, er werden koerierdiensten opgezet 
om boodschappen aan huis te kunnen bren-
gen, huurders naaiden mondmaskers voor hun 
buren… 

Zelfs tijdens de zwaarste lockdownweken, de-
den de openbare vastgoedmaatschappijen er 

alles aan om hun dienstverlening voor de huur-
ders te blijven verzekeren. We zijn ontzettend 
trots om voor deze sector te werken, die tijdens 
deze moeilijke periode haar ware veerkracht en 
haar belang heeft aangetoond.

Ondanks het feit dat de bouwwerven noodge-
dwongen een tijdje hebben stilgelegen, zijn de 
renovatie- en bouwprojecten toch goed kun-
nen vorderen. 33 renovatieprojecten van de 
OVM’s konden worden afgerond en er was een 
recordaantal werven aan de gang. Door deze 
vorderingen kon het uitstaand bedrag voor de 
verschillende investeringsprogramma’s dalen 
met 8,14%. Op vlak van nieuwbouw konden er 
vier prachtige projecten worden ingehuldigd, 
goed voor 136 woningen. 

We blijven vastberaden om een goede thuis 
kunnen bieden aan de sociale huurders van het 
Brussels gewest. Want iedereen heeft recht 
op een gezonde leefomgeving, met voldoende 
groen en ruimte om te ontspannen en elkaar 
(veilig) te kunnen ontmoeten. 

Ons hart gaat uit naar iedereen die dierbaren 
zijn verloren tijdens deze gezondheidscrisis, 
naar de zorgverleners die het beste van zich-
zelf hebben gegeven, en ook naar de talrijke 
mensen die het fysiek of mentaal moeilijk heb-
ben gehad. 

Laten we ons blijven inzetten voor de meest 
kwetsbaren, en vooral: laat ons er zijn voor elkaar. 
Want samen staan we sterk, nu meer dan ooit. 

V O O R W O O R D

Bieke Comer, 
Voorzitster

Yves Lemmens, 
Directeur-generaal

Raphaël Jehotte, 
Ondervoorzitter, afgevaardigd bestuurder

Dorien Robben, 
Adjunct-directrice-generaal
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Onze visie 

Uitgroeien tot de vernieuwende referentie 
voor kwaliteitsvolle woningen in openbaar 
beheer met sociaal overwicht.

Die visie loopt als een rode draad doorheen 
de beheersovereenkomst niveau 1 tussen de 
BGHM en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
voor de periode 2015 tot 2020. 

De BGHM leverde in 2020 heel wat inspanningen 
om die beloftevolle en ambitieuze visie in de 
sector van de sociale huisvesting in te voeren. 
Dit deed zij via vernieuwende methodes, een 
niet-aflatende aandacht voor de gebruikers en 
levenskwaliteit van de huurders en door haar 
werking transparant te houden.

Onze opdrachten

De hoofdopdrachten van de BGHM, bepaald in 
de beheersovereenkomst niveau 1, worden ge-
organiseerd rond:

 • De observatie en de programmering 
van de sociale huisvestingssector

 • De financiering van de OVM’s en de 
opvolging van het gebruik van de ter 
beschikking gestelde middelen

 • De assistentie van en het advies aan 
de OVM’s en de Staatssecretaris 
voor Huisvesting

 • De regulering van en het 
toezicht op de sector

 • De uitwerking van het Gewestelijk 
Huisvestingsplan en van de Alliantie Wonen

 • De bevordering en de steun van 
de sociale cohesie en actie

Onze waarden 

Iedere actie van de BGHM-medewerkers, die 
worden beschouwd als de ambassadeurs van 
de organisatie, is gestoeld op de gedeelde 
waarden: neutraliteit, gelijke behandeling en 
respect. 

Die waarden werden samengebracht in een 
kwaliteitscharter en vertaald naar 14 verbinte-
nissen voor een Brusselse sociale huisvesting 
die economisch houdbaar, maatschappelijk 
rechtvaardig en ecologisch duurzaam is. 

Dit kwaliteitscharter staat op de website van 
de BGHM.

1.  Visie, opdrachten, waarden
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De Brusselse Huisvestingscode voorziet in de 
bepalingen die verband houden met de twee 
niveaus beheersovereenkomsten die op de 
BGHM betrekking hebben. 

Beheersovereenkomst niveau 1

Het jaar 2020 stond grotendeels in het teken van 
de opstelling van de nieuwe beheersovereen-
komst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en de BGHM voor de komende vijf jaar.

De twee partijen sloegen de handen ineen om de 
acties vast te stellen die moeten worden uitge-
voerd om de doelstellingen te realiseren die zijn 
opgenomen in de regeringsverklaring en in het 
noodplan voor de huisvesting. 

Het werk resulteerde in een nieuwe beheers-
overeenkomst die naadloos aansluit op de uit-
dagingen van onze huidige samenleving:
•  Zo is er onder andere sprake van het 

streefdoel om bewoners van sociale 
woningen in onze samenleving op te nemen 
door de verwezenlijking van de in het GHP 
en de AW geplande woningen, en door de 
sociale economie, de herwaardering van de 
open ruimten en de wisselwerking tussen de 
wijken en de omgeving ervan.

•  De overeenkomst is ook gericht op een 
betere dienstverlening van de OVM’s en de 
BGHM en geeft de sociale huurders en hun 
ontplooiing een centrale plaats in alles wat 
zij doen.

De nieuwe beheersovereenkomst is gericht op 
doelstellingen en gestructureerd rond drie pri-
oritaire domeinen: 
•  Het domein Kwaliteit  omvat alle acties 

waarmee het kwaliteitsniveau en de 
energieprestatie van de bestaande woningen 
kunnen worden verbeterd, de productie van 
nieuwe woningen kan worden versneld en de 
prestaties van het financieel beheer van 
de sector kunnen worden verbeterd.   In dit 
domein zijn ook de initiatieven opgenomen 
die de kwaliteit verhogen van de prestaties, 
waaronder die van de financiële diensten. 
Die prestaties worden door de BGHM 
aan de OVM’s en haar stakeholders 
aangeboden, en door de OVM’s aan de 
sociale huurders en kandidaat-huurders.

•  Het Maatschappelijke domein  
combineert de pijler “sociale actie” met 
de pijler “bouwen”. Dit domein verenigt 
de initiatieven die bijdragen aan de 
implementatie van de dynamiek van 
integratie en sociale cohesie en die 
publieke, private en associatieve partners 
mobiliseren, zodat de OVM’s zich kunnen 
focussen op hun kernactiviteit: het ter 
beschikking stellen van kwaliteitsvolle 
publieke woningen. 

•  Het Interne domein  brengt een reeks 
initiatieven samen ter ondersteuning van 
de verdere interne transformatie van de 
BGHM in een moderne en voorbeeldige 
werkgever die de talenten van zijn 
medewerkers aantrekt en ontwikkelt.  

Beheersovereenkomst niveau 2

Deze overeenkomst tussen de BGHM en de 
OVM’s trad op 21 maart 2017 in werking en geldt 
ook voor een periode van 5 jaar. Deze over-
eenkomst zet de gewestelijke doelstellingen 
op lokaal niveau om en speelt zich af rond zes 
strategische doelstellingen:

1.  De dynamiek van nieuwe woningproductie 
stimuleren in een perspectief van 
overlegde transversale integratie

2.  De renovatie en het onderhoud van 
het vastgoedbestand aanmoedigen 
om de staat, de conformiteit en de 
energieprestaties ervan te verbeteren, 
de leegstand te verminderen en de 
levenskwaliteit van de bewoners te 
verbeteren 

3.  Instaan voor een efficiënt 
huurbeheer rekening houdend met de 
sociaaleconomische specificiteiten 

4.  Sociale actiebeleidsvormen uitwerken 
om de levenskwaliteit van de huurders te 
verbeteren

5.  Een professioneel en efficiënt beheer 
waarborgen

6.  Het beheer van de geldstromen op het 
niveau van de OVM optimaliseren met het 
oog op de evenwichten in de sector.

De beheersovereenkomst 2017-2022 loopt 
stilaan naar zijn einde. In dat kader zal begin 
2021 een opdrachtprocedure worden opge-
start om een externe dienstverlener te selec-
teren die de volgende opdracht krijgt:
 • een evaluatie uitvoeren van de tussen 

de BGHM en de OVM’s gesloten 
beheersovereenkomst niveau 2 

 • een stakeholdersanalyse uitvoeren om te 
begrijpen hoe de OVM’s tegen de BGHM 
aankijken en om na te gaan wat de OVM’s 
precies van de BGHM verwachten 

 • de nieuwe beheersovereenkomst 
tussen de BGHM en de OVM’s voor 
de komende vijf jaar opstellen

 • het stimuleringssysteem, dat in artikel 58 
van de beheersovereenkomst 2017-2022 
wordt bepaald, performanter maken, 
zodat er een mechanisme komt waarmee 
de ontwikkeling en de prestaties van de 
OVM’s kunnen worden ondersteund.

Het is de bedoeling om over een nieuwe 
beheersovereenkomst te beschikken die vanaf 
januari 2022 in werking zal treden.

2.  Beheersovereenkomsten
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Raad van Bestuur

In de loop van het jaar 2020 heeft de Raad van Bestuur van de BGHM 13 keer vergaderd en onder-
zocht daarbij ongeveer 190. 

Voorzitster

 Tot 28 april 2020 Vanaf 28 april 2020

 Brigitte DE PAUW (N) Bieke COMER (N)

Ondervoorzitter, Afgevaardigd bestuurder

 Tot 28 april 2020 Vanaf 28 april 2020

 Fabrice CUMPS (F) Raphaël JEHOTTE (F) 

Bestuurders

 Tot 28 april 2020 Vanaf 28 april 2020

 Anne-Rosine DELBART (F) Ariane DIERICKX (F)
 Myriam GISTELINCK (N) Aissa DMAM (F)
 Sophie GREGOIRE (F) Shadi FARKHOJASTEH (F)
 Valerie LIBERT (N) Erdem RESNE (F)
 Fatiha SAIDI (F) Ahmed SI M’HAMMED (F)
 Bob DELAFAILLE (N) Simon WILLOCQ (F)
 Hervé DOYEN (F) Alessandro ZAPPALA (F)
 Pascal FRESON (F) Nazgul BALMUKHANOVA (N)
 Michel LEMAIRE (F) Ann CROECKAERT (N)
 Sébastien LEPOIVRE (F) Brahim LHICHOU (N)
 Hicham MARSO (N) Emeline ROOBROEK (N)
 Yannick PIQUET (F) Fatiha REZKI (F) - tot 4 juni 2020

Regeringscommissarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 Tot 20 maart 2020 Vanaf 20 maart 2020

 Pierre RUTTEN (F) Pierre RUTTEN (F)
 Quentin VAN DEN HOVE (N) Kevin OPDECAM (N)

De Staatssecretaris belast met Huisvesting en Gelijke Kansen 

(regeerperiode 2019-2024) 

Nawal BEN HAMOU 

Commissaris

Groupe Audit Belgium vertegenwoordigd door Werner CLAEYS

Directeur-generaal 

Yves LEMMENS (F)

Adjunct-directrice-generaal 

Dorien ROBBEN (N) 

3.  Bestuursorganen
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Directiecomité

Het Directiecomité voert het beleid uit dat 
werd bepaald door de Raad van Bestuur. Het 
staat eveneens in voor het bestuur van de 
BGHM volgens een bevoegdheidsdelegatie 
toegekend door de Raad van Bestuur.

Naast de activiteiten die met het bestuur 
van de instelling verband houden, heeft het 
Directiecomité 25 keer vergaderd in de loop 
van 2020. In de loop van die vergaderingen 
analyseerde het Directiecomité ongeveer 225 
dossiers in het kader van de bevoegdheidsde-
legatie toegekend door de Raad van Bestuur. 
In 2020 werden sommige dossiers ook schrif-
telijk behandeld. Het Directiecomité hoort ook 
partijen in het kader van door de Brusselse 
Huisvestingscode en de bijbehorende uitvoe-
ringsbesluiten bepaalde procedures.

De leden van het Directiecomité nemen 
ook deel aan de plenaire vergaderingen met 
de OVM’s (Beperkt Overlegcomité) en aan 
de vergaderingen die met de Sociale acto-
ren van de sector verband houden (sociaal 
Overlegcomité).

Artikel 19.2 van de statuten van de 
BGHM bepaalt de samenstelling van het 
Directiecomité. In 2019 was de samenstelling 
als volgt:

Bezoldiging van de leden van de bestuursorganen

Groep Aard Bedrag

Voorzitter en Ondervoorzitter, 
Afgevaardigd bestuurder

Presentiegeld 300 euro bruto /vergadering

Aantal vergaderingen dat recht geeft op 
een vergoeding: maximum 40 per jaar

Bestuurders Presentiegeld 99,16 euro bruto /vergadering van de 
RvB1.
De statuten bepalen geen indexering van 
dat bedrag (dat bedrag werd niet gewijzigd)
Het bedrag is dus nog steeds 99,16 euro 
(artikel 19.6 van de statuten)

Aantal vergaderingen dat recht geeft op 
een vergoeding:  maximum 30 per jaar

Regeringscommissarissen Presentiegeld 148,74 euro bruto /vergadering

Aantal vergaderingen dat recht geeft op 
een vergoeding:  maximum 40 per jaar

Voorzitster
• Tot 28 april 2020

 Brigitte DE PAUW (N) 

• Vanaf 28 april 2020

 Bieke COMER (N)
 
Ondervoorzitter, Afgevaardigd bestuurder 
• Tot 28 april 2020

 Fabrice CUMPS (F) 

• Vanaf 28 april 2020

 Raphaël JEHOTTE (F) 
 
Directeur-generaal 
• Yves LEMMENS (F)

Adjunct-directrice-generaal
• Dorien ROBBEN (N) 

De in de tabel opgenomen gegevens houden 
rekening met de bepalingen van het gezamen-
lijk uitvoeringsbesluit van 24 januari 2019 van 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het 
Verenigd College van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie houdende uit-
voering van artikel 5, §1 van de gezamenlijke 
ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie van 14 december 2017 

1 Het bedrag, bepaald in artikel 19.6 van de statuten, werd door de algemene vergadering goedgekeurd in het kader van 
een statutenwijziging van de BGHM die op 1 april 2004 in werking trad na de aanneming van een besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 24 februari 1994 houdende wijziging van de statuten van de Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij.

over de transparantie van de bezoldigingen 
en voordelen van de Brusselse openbare 
mandatarissen.

Voor een overzicht van de vergoedingen 2020 
kan u op de website van de BGHM het jaar-
verslag 2020 over de transparantie van de 
vergoedingen en voordelen van de Brusselse 
openbare mandatarissen raadplegen via de 
rubriek Transparantie.

D E  B G H M ,  E E N  B R U S S E L S E  I O N 
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4.  Menselijk kapitaal

Binnen haar organisatie creëert de BGHM een werkomgeving waarin 
haar personeelsleden vertrouwen kunnen hebben in het manage-
ment, zich goed kunnen voelen op het werk en die hen in staat stelt 
resultaatsgericht te werken. De medewerkers krijgen steeds meer 
autonomie; dit betekent dat zij ook meer verantwoordelijkheid 
moeten opnemen.

Om de medewerkers te ondersteunen in de talrijke veranderingen 
die zich voordoen binnen de organisatie, voert de BGHM een beleid 
waardoor de competenties van alle medewerkers tot ontwikkeling 
kunnen komen, de juiste persoon op de juiste plaats wordt ingezet op 
basis van ieders talenten, en performante teams worden opgebouwd 
die zich 100% inzetten voor het algemeen belang. De voordelen hier-
van blijken zowel uit de externe relaties als in de instelling zelf.

D E  B G H M ,  E E N  B R U S S E L S E  I O N 
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De strategische planning 
van het personeel  

Om haar strategische doelstellingen te kunnen 
halen, is de BGHM in volle groei. 

E VO LUTIE VAN A ANTAL M EDEWER KERS

A ANTAL CO NTR ACTU ELE EN STATUTAIR E B E AM BTEN A ANTAL MAN N EN EN VRO UWEN

2015

12
9

2016

12
7

13
0

2017

13
8

2018

15
5 16

3

2019 2020

Doorheen het jaar 2020 werden er 15 nieuwe 
personeelsleden aangeworven zodat de BGHM 
de talrijke opdrachten kan vervullen die haar 
door de regering zijn toegewezen. 

Contractuele 

60%
Vrouwen 

61%

Statutaire  

40%
Mannen 

39%
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Investering in voortdurende 
verbetering  

Om op de hoogte te blijven van de laatste ont-
wikkelingen in hun beroep en om hun loopbaan 
ten volle te ontwikkelen, hebben de werknemers 
van BGHM de mogelijkheid om deel te nemen 
aan een groot aantal beroepsopleidingen. 

Beroepsopleidingen stellen werknemers in 
staat hun kennis en vaardigheden te verbeteren 
of op peil te houden in verband met de functie 
die zij bij de overheid uitoefenen of wensen uit 
te oefenen. 

De opleidingsbehoeften worden vastgesteld 
tijdens het functiegesprek, dat deel uitmaakt 
van de evaluatiecyclus. Elke werknemer stelt in 
overleg met zijn leidinggevende een persoonlijk 
ontwikkelingsplan op in het kader van zijn loop-
baantraject. De BGHM beoogt dat elke werk-
nemer ten minste één opleiding per jaar kan 
volgen.

De inzameling en analyse van de opleidings-
behoeften die in de persoonlijke ontwikke-
lingsplannen zijn opgenomen, worden in het 
opleidingsplan vastgelegd en zoveel mogelijk 
uitgevoerd.

Alle opleidingen met het oog op de ontwikke-
ling of de verbetering van de prestaties en de 
bekwaamheden van de beambten worden op 
maat binnen de onderneming of samen met an-
dere ondernemingen georganiseerd, op basis 

van de opleidingscatalogi die door de verschil-
lende marktdeelnemers worden aangeboden.

Door de gezondheidscrisis vonden de meeste 
opleidingen in 2020 online plaats. In 2020 volg-
den 136 BGHM-medewerkers minstens één op-
leiding. Op het gehele personeel werden 3.458 
opleidingsuren gevolgd.

Diversiteit

Diversiteit, in de ruime zin van het woord, is een 
belangrijk thema in de Brusselse samenleving. 
De BGHM beschouwt verschillen als een meer-
waarde en voert actief een diversiteits-en in-
clusiebeleid. 

Met het nieuwe diversiteitsplan 2020-2021 
heeft de BGHM haar integratiebeleid in alle 
processen voortgezet, ondanks de gezond-
heidscrisis. Zo kon de BGHM-personeel deel-
nemen aan de tweede Maand van de Diversi-
teit, die werd gehouden rond 10 acties over 
het thema “Samen brug gen bouwen om ste-
reotypen en vooroordelen te ontkrachten”. 
Deze acties hebben het mogelijk gemaakt 
vooroordelen en discriminatie onder de aan-
dacht te brengen, erover te informeren en ze 
te bespreken om clichés te overwinnen en 
onze kijk te veranderen.

Ook met de andere acties van het diversiteits-
plan is in 2020 goede vooruitgang geboekt: het 
onthaalplan voor nieuwe medewerkers, het 

eindeloopbaanbeleid, de start van een taalbe-
leid dat in 2021 zal leiden tot een taalactieplan 
enz. 

Ten slotte nam de BGHM deel aan het project 
Gluren bij de buren dat liep in samenwerking 
met Innovation 4 Society en Echos Communi-
cation, en met de steun van Equal.Brussels tot 
stand kwam. Het project heeft tot doel het wel-
zijn van de huurders en de integratie van ieder-
een in de buurt te verbeteren. Het resulteerde 
in een brochure met 8 grote actielijnen voor het 
samenleven in de sociale huisvestingssector.

D E  B G H M ,  E E N  B R U S S E L S E  I O N 
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Gender Mainstreaming 

De geïntegreerde benadering van de gender-di-
mensie is een internationale strategie om eco-
nomische en sociale ongelijkheden die nog 
blijven bestaan tussen mannen en vrouwen, te 
verminderen. 

Een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen 
dit thema is de invoering van de gelijkekansen-
test.
 
De BGHM diende hierop in te spelen en deze 
in te vullen wanneer nodig. Verschillende me-
dewerkers hebben hiervoor een opleiding bij 
Equal.brussels gevolgd. 

Daarnaast werd er in 2020 ook verder gewerkt 
aan de opdrachten inzake gender budgeting. 
Er werd een verduidelijkende fiche opgemaakt 
van een basisallocatie met categorie 3 (moge-
lijke genderdimensie), “voorschotten en lenin-
gen toegekend aan het personeel”. 

Een Great Place to Work     

Parallel met de uitvoering van een gericht ac-
tieplan ter bevordering van de werknemerste-
vredenheid, nam de BGHM in 2020 deel aan 
de enquête Great Place to Work. De resultaten 
voor 2020 tonen dat 85% van de medewerkers 
zich tevreden voelen bij de BGHM, een duide-
lijke toename vergeleken met het voorgaande 

5.  Interne 
klachtendienst

Zoals elke instelling van openbaar nut in Brussel 
heeft ook de BGHM een interne klachtendienst. 
Deze dienst ontvangt klachten van iedereen die 
met de BGHM in contact is geweest en betrek-
king hebben op de manier waarop de BGHM 
hem of haar in een specifiek geval heeft behan-
deld. De interne klachtendienst is niet bevoegd 
om beslissingen ten gronde te nemen.

Leden van de interne klachtendienst nemen 
regelmatig deel aan vergaderingen van alle 
interne klachtendiensten van het Gewest. Elk 
jaar moet de dienst een verslag opstellen. Het 
wordt opgenomen in een gewestelijk verslag 
dat aan de Regering wordt voorgelegd en ver-
volgens aan het Parlement wordt toegezonden. 
De samenvatting van het jaarverslag 2020 
van de interne klachtendienst van de BGHM 
vindt u terug op onze website.

jaar (78% in 2019). 84% voelen zich trots over 
het werk dat zij verwezenlijken en de mate van 
vertrouwen van het personeel in de organisatie 
situeert zich op 80%. De BGHM kon dus voor 
het tweede jaar op rij het Great Place to Work 
label behalen.   

D E  B G H M ,  E E N  B R U S S E L S E  I O N 
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https://slrb-bghm.brussels/nl/particulier/wie-zijn-wij/onze-opdrachten/interne-klachtendienst
https://slrb-bghm.brussels/nl/particulier/wie-zijn-wij/onze-opdrachten/interne-klachtendienst
https://slrb-bghm.brussels/nl/particulier/wie-zijn-wij/onze-opdrachten/interne-klachtendienst


De BGHM 
bouwt 

1.   Balans van het Gewestelijk 
Huisvestingsplan en 
de Alliantie Wonen

2.   Inhuldigingen van nieuwe 
woningen in 2020 
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1.  Balans van het Gewestelijk Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen

Om tegemoet te komen aan de groeiende 
vraag naar woningen in Brussel, heeft de rege-
ring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 
2004 het Gewestelijk Huisvestingsplan en in 
2014 de Alliantie Wonen opgestart. Deze plan-
nen hebben als doel de bouw van 8.000 open-
bare woningen voor de BGHM. 

Aan het einde van 2020 waren de 8.538 
woningen geïdentificeerd, verdeeld over 158 
projecten. 

Van deze woningen zijn er: 

• 2.114 opgeleverd

• 979 in aanbouw 

•  4.110 in verschillende voorbereidende 
fasen waarvan er voor 866  wenselijkheids-
studies worden uitgevoerd in het kader van 
de aankoop van projecten

Voortgang van de verschillende projecten op 31 december 2020

25% 
Opgeleverd 

31 projecten
2.114 woningen:
 1.713 sociale
 401 voor bescheiden inkomens

20%
Voorlopige oplevering 
voorzien tegen 2024 
39 projecten
1.670 woningen:
 1.354 sociale
 316 voor bescheiden inkomens

14% 
In ontwikkeling/
geblokkeerd 
26 projecten
1.238 woningen:
 1.059 sociale
 179 voor bescheiden inkomens

41%
Voorlopige oplevering 
voorzien na 2025  
62 projecten
3.516 woningen:
 2.780 sociale
 630 voor bescheiden inkomens
 106 voor middeninkomens

D E  B G H M  B O U W T 

Het totaal aantal geïdentificeerde woningen is 
groter dan de doelstelling van 8.000 woningen 
die door de regering werd vastgelegd. Dit komt 
doordat de projecten die momenteel in pros-
pectie zijn ook worden meegeteld. Het gaat om 
aankoopopportuniteiten die zich in de studie-
fase bevinden. Sommige van deze prospecties 
zullen niet leiden tot concrete projecten. 
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D E  B G H M  B O U W T 

Tussen 15 en 20% 

Tussen 10 en 14%

Tussen 5 en 9%

Tussen 1 en 4%

< 1%

 1090 - Jette
5 projecten

275 woningen

 1210 – Sint-Joost-Ten-Noode
2 projecten
14 woningen

 1000 – Brussel       
 1020 – Laken
 1120 – NOH                 
 1130 – Haren
16 projecten
962 woningen

 1050 - Elsene
10 projecten 

733 woningen

 1083 - Ganshoren
1 project

97 woningen

 1082 - Sint-Agatha-Berchem
6 projecten

240 woningen 

 1140 - Evere
8 projecten
635 woningen

 1030 - Schaarbeek
13 projecten
852 woningen

 1200 - Sint-Lambrechts-Woluwe
7 projecten
565 woningen

 1150 - Sint-Pieters-Woluwe 
3 projecten
35 woningen (Hors D. Bl.)

 1040 - Etterbeek
1 project 
9 woningen

 1160 - Oudergem
2 projecten
102 woningen

 1170 - Watermaal-Bosvoorde
8 projecten
288 woningen

 1180 - Ukkel
8 projecten
382 woningen

 1081 - Koekelberg
1 project

25 woningen

 1080 - Molenbeek
22 projecten

1013 woningen

 1070 - Anderlecht
18 projecten

1 293 woningen

1060 - Sint-Gillis
0 projecten 
0 woningen

 1190 - Vorst
13 projecten

503 woningen

% woningen binnen GHP + AW  
(Behalve het project Witte Dames)Voor meer details over deze balans kan u de stand van zaken op 31 december 2020 raadplegen in bijlage 1.

15

J A A R V E R S L A G  2 0 2 0



2.  Inhuldigingen van nieuwe woningen in 2020 

In 2020 werden er vier projecten opgeleverd 
voor een totaal van 136 woningen: 

•  Raaf in Schaarbeek: 9 sociale woningen 
voor de Schaarbeekse Haard 

•  Léger in Evere: 26 sociale woningen voor 
Everecity

•  Olieslagerij in Vorst: 35 sociale woningen 
voor de Zuiderhaard en 24 woningen voor 
bescheiden inkomens voor de Gemeente 
Vorst

•  Biebuyck in Neder-Over-Heembeek: 
42 sociale woningen voor de Brusselse 
Woning. Het gaat om een sleutel-op-de-
deur aankoop bij een privépartner: door dit 
soort projecten aan te kopen, waarvan de 
vergunningen al werden toegekend, kan het 
woningpark sneller worden uitgebreid. 

R A AF IN SC HA AR B EEK 

O LIES L AG ERIJ IN VO RST 

LÉG ER IN E VER E 

B IEB U YC K IN N EDER- OVER-H EEM B EEK 

D E  B G H M  B O U W T 
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https://slrb-bghm.brussels/nl/professioneel/wie-zijn-wij/onze-projecten/raaf
https://slrb-bghm.brussels/nl/professioneel/wie-zijn-wij/onze-projecten/raaf
https://slrb-bghm.brussels/nl/professioneel/wie-zijn-wij/onze-projecten/olieslagerij-0
https://slrb-bghm.brussels/nl/professioneel/wie-zijn-wij/onze-projecten/leger
https://slrb-bghm.brussels/nl/professioneel/wie-zijn-wij/onze-projecten/biebuyck


De BGHM 
renoveert 

1.   Vierjaarlijkse 
investeringsprogramma’s

2.   Technisch kadaster 

3.   Installatie van zonnepanelen 

4.   PLAGE-programma

5.   EPB-certificatie  

6.   De prijsmonitoring

17

J A A R V E R S L A G  2 0 2 0



De BGHM financiert hoofdzakelijk de reno-
vatiewerken van de OVM’s via vierjaarlijkse 
investeringsplannen. In 2020 waren er vier 
plannen actief, aangevuld met een door de 
BGHM gefinancierd programma van langeter-
mijnleningen.

Renovaties door de OVM’s

De openbare vastgoedmaatschappijen zijn de 
bouwheer van de meeste renovatiewerken aan 
hun woningbestand. De BGHM financiert deze 
werkzaamheden op basis van vierjarige inves-
teringsprogramma’s die door het Gewest zijn 
goedgekeurd.

In 2020 werden er 33 projecten opgeleverd 
voor een totaalbedrag van 38,8 miljoen euro. Het 
gaat om volgende renovaties: 

› Ingrijpende of volledige renovaties:

•  Crickx (Zuiderhaard) : ingrijpende renovatie 
van 4 woningen 

•  Helmet  (Schaarbeekse Haard ) : volledige 
renovatie van 16 woningen 

•  Waver (Logiris) : volledige renovatie van 12 
woningen

•  Albert 1 (Comensia) : volledige renovatie van 
25 woningen

•  Oleander (Everecity) : volledige renovatie 
van 15 woningen

›  Volledige of gedeeltelijke renovatie van 
de buitenschil:

•  Léger (Everecity): renovatie van de 
buitenschil van 39 woningen

•  Vervanging buitenschrijnwerk van 
301 woningen

•  Daken van 1.060 woningen werden 
vervangen en geïsoleerd 

›  Renovatie van technische bestanddelen:

•  Albert 1 (Anderlechtse Haard): 
Gedeeltelijke renovatie van de technische 
installaties en ventilatie van 291 woningen

•  Romeins (Comensia): renovatie van de 
technische installaties en ventilatie van 126 
woningen

•  Conform maken van de 
elektriciteitsinstallaties van 753 woningen

•  Renovatie en/of optimalisatie 
van de verwarmings- en sanitair 
warmwaterinstallaties van 1.343 woningen 

•  Oppuntstelling van de brandveiligheid van 
431 woningen

•  Renovatie van de liften van 1.127 woningen

1.  Vierjaarlijkse investeringsprogramma’s

ALB ERT I  IN AN DER LEC HTLÉG ER IN E VER ECRICK X IN SINT- GILLISO LE AN DERG A AR D IN E VER E

D E  B G H M  R E N O V E E R T 
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Totaal van de goedgekeurde 
voorontwerpen

In 2020 keurde de BGHM 27 voorontwerpen 
goed voor een bedrag van 89,7 miljoen euro. 
Deze werken zijn als volgt opgesplitst:  

 • 523 woningen worden 
volledig gerenoveerd;

 • 286 woningen krijgen een volledige of 
gedeeltelijke renovatie van de buitenschil;

 • 3.779 woningen krijgen een vernieuwing 
van technische bestanddelen.

Renovaties door de BGHM

De beheersovereenkomst van niveau 2, die tus-
sen de BGHM en de OVM’s is gesloten, voorziet 
in de operationele ondersteuning van de BGHM, 
met de mogelijkheid om overeenkomsten met 
de OVM’s te sluiten waarbij het gedelegeerd op-
drachtgeverschap in het kader van de vierjarige 
investeringsprogramma’s voor een of meer pro-
jecten aan de BGHM wordt toegekend.

Totaal van de aanbestedingen 
van werken 

In 2020 keurde de BGHM 31 aanbestedingsre-
sultaten goed voor een bedrag van 64,4 miljoen 
euro. Die werken worden als volgt onderver-
deeld:  

 • 87 woningen worden volledig gerenoveerd;

 • 1.489 woningen krijgen een volledige of 
gedeeltelijke renovatie van de buitenschil;

 • 4.213 woningen krijgen een vernieuwing 
van technische bestanddelen.

89,7 miljoen € 
goedgekeurde voorontwerpen

4.588
betrokken woningen 

64,4 miljoen € 
vastgelegd in renovatie

5.789 
betrokken woningen 

Investeringsprogramma’s en langetermijnleningen Goedkeuringen 2020

2018 - 
2021 

Dit programma van 300 miljoen euro is bedoeld om het patrimonium in 
overeenstemming te brengen met de Huisvestingscode en om de veiligheid 
van de woningen te verbeteren. Het is ook bestemd voor de voorfinanciering 
van studies waarmee tussen 9 en 24 maanden tijd kan worden gewonnen in 
de uitvoering ervan, voor in totaal 97 miljoen euro aan projecten.

8.084.509 €

662 
WONINGEN

2016 - 
2017 bis

Het met de eigen middelen van de BGHM vrijgemaakte programma van 
45,3 miljoen euro betreft renovatiewerken die met veiligheid of comfort te 
maken hebben.   

1.948.595 €

714 
WONINGEN

2014 - 
2017

Dit programma van 300 miljoen euro onderscheidt zich door een meer 
dan opmerkelijke stijging van het budget in vergelijking met de voorgaande 
vierjarenprogramma’s. Het programma werd op 13 februari 2014 door de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurd en is ook anders door 
het aanzienlijke financiële deel dat wordt bestemd voor de bestrijding van 
leegstaande woningen, goed voor een bedrag van 84 miljoen euro.

50.012 .358 €

3.723 
WONINGEN

2010 - 
2013

Dit programma heeft betrekking op een bedrag van 206 miljoen euro. In de 
selectiecriteria werden de ontwerpen van het door de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering goedgekeurde energieprogramma geïntegreerd dat de 
lage-energienorm bij zware renovatie van sociale woningen vooropstelt.

3.770.159 €

410
WONINGEN

Voorgaan-
de pro-
gramma’s

Aan het vierjarenprogramma 2010-2013 voorafgaande programma’s. 630.816 €

280
WONINGEN

Totaal 5.789 
WONINGEN

De cel operationele assistentie (COA) werd op-
gericht om de BGHM de mogelijkheid te bieden 
de uitvoering van de investeringsprojecten van 
de OVM’s te ondersteunen.

In totaal werd het opdrachtgeverschap aan de 
BGHM gedelegeerd voor 16 COA-renovatie-
projecten voor een totaal van 1.249 woningen.

In 2020 werd het volgende resultaat opgetekend: 

 • 120 woningen werden opgeleverd 

 • 547 woningen worden gerenoveerd 

 • 358 woningen zijn het voorwerp van een opdracht van werken 

 • 224 woningen verkeren in voorontwerp 

D E  B G H M  R E N O V E E R T 
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Dankzij Antilope heeft de BGHM een globale 
en volledige kijk op de staat van de woningen in 
de sector. Wanneer de OVM’s hun renovaties 
programmeren en voorstellen kan de BGHM 
aan de hand van het kadaster nagaan of die 
voorstellen relevant zijn ten opzichte van de 
staat waarin het patrimonium van de OVM zich 
bevindt.

Op basis van de verschillende doelstellingen 
en taken uit het samenwerkingsverband, heeft 
de BGHM een actieplan opgesteld dat wordt 
uitgevoerd tussen 2018 en 2022 om deze tool 
te verbeteren. In 2020 is het team Kadaster 
begonnen met vereenvoudigingen van de gege-
vensbank, in voornamelijk de structuur en de 
bibliotheek van eigenschappen van woningen 
en gebouwen. 

Het technisch kadaster is een beheersinstru-
ment voor het patrimonium. Via deze tool kan 
de staat van alle woningen van de OVM’s worden 
opgevolgd aan de hand van al hun parameters. 
Op 31 december 2020 waren er 40.392 wonin-
gen (35.393 appartementen en 627 huizen).

Het technisch kadaster, ook bekend onder de 
naam Antilope, vloeit voort uit een samenwer-
kingsverband tussen het Gewest, de BGHM en 
de OVM’s. Iedere OVM voert haar gegevens 
in en de BGHM kijkt na of deze correct zijn. In 
2020 werden er 665 woningen bezocht door de 
certificateurs van de BGHM, die samen meer 
dan 9.533 eigenschappen verifieerden. Dit is 
een lichte daling tegenover het voorgaande 
jaar, want tijdens de COVID-crisis was het niet 
mogelijk om bewoonde woningen te bezoeken. 

2.  Technisch kadaster

D E  B G H M  R E N O V E E R T 

Het politieke akkoord van 4 december 2015 over 
de ‘burden sharing’ bepaalt dat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest tegen 2020 849 GWh 
aan hernieuwbare energie moet produceren.  

In 2018 kreeg de BGHM het officiële akkoord 
over een investeringsbedrag van 10 miljoen 
euro voor de volledige sector.  Er werd haar ook 
een subsidie toegekend voor de indienstne-
ming van medewerkers die de uitvoering van dit 
project zullen opvolgen: van de studie van de 
installaties tot de oplevering van de werken.  

3.  Installatie van zonnepanelen 

In 2020 heeft de BGHM 330 woningen geïden-
tificeerd die zonnepanelen kunnen krijgen. 
De studieopdracht werd gelanceerd voor het 
expert- en adviesbureau dat dit project zal 
begeleiden. De eerste werven zullen worden 
opgestart begin 2021. 

20

J A A R V E R S L A G  2 0 2 0



D E  B G H M  R E N O V E E R T 

Het PLAGE-programma (Plan voor Lokale 
Actie voor het Gebruik van Energie) werd door 
Leefmilieu Brussel opgestart om, zonder grote 
investeringen, aanzienlijke energiebesparingen te 
verwezenlijken. 

In het kader van het PLAGE-programma van de 
OVM’s, biedt het gewest zowel technische als 
financiële ondersteuning: 

 • Gedeeltelijke financiering van het loon 
van een energieverantwoordelijke

 • Betaling van de kosten van de 
meetuitrustingen van de OVM’s

 • Begeleiding van de OVM’s door 
een extern expertisebureau

 • Organisatie van collectieve vergaderingen 
en opzet van een samenwerkingsnetwerk 
tussen de energieverantwoordelijken

 • Oprichting van een begeleidingscomité 

 • Toegang tot opleidingscycli, tot de 
dienst facilitator van Leefmilieu 
Brussel en tot typebestekken

In 2020 werden deze acties concreet uitge-
voerd. De besparingen waren eind 2020 nog 
niet bekend, deze zullen zich waarschijnlijk situ-
eren tussen 15% en 20% voor de gebouwen die 
binnen dit programma vallen. 

De BGHM besloot een toezicht op de prijzen van 
gegunde bouwwerken in te stellen om een prijsre-
ferentie voor woningbouw-, renovatie- en opknap-
werkzaamheden uit te werken. Het project ging 
in 2018 van start en de eerste cijfers worden in de 
loop van 2021 verwacht.

4.  PLAGE-programma

6.  De prijs- 
monitoring

Volgens de wet moeten alle woningen EPB-
gecertificeerd worden. 

Om de OVM’s te helpen voldoen aan deze wet-
telijke verplichting, beschikt de BGHM over een 
team van zes certificateurs die op het terrein 
gaan en de woningen van de OVM’s certificeren 
voor ze (her)verhuurd worden. In 2020 werden 
zo 856 woningen gecertificeerd. 

Sinds 2012 werden er door de BGHM in totaal 
al 11.344 certificaten opgesteld. Dankzij al deze 
certificaten kon de BGHM een beeld scheppen 
van de energiezuinigheid van het patrimonium 
dat ieder jaar zal worden opgevolgd.  

5.   EPB- 
certificatie   

856
woningen EPB-
gecertificeerd    
in 2020
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De BGHM 
werkt samen

1.   Bouw- en 
renovatiepartners 

2.   Overlegorganen 
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Sociaal Overlegcomité  

Het samenwerkingsverband tussen de BGHM, 
de Huurdersbond en de BFHV (Brusselse 
Federatie van Huurdersverenigingen) verloopt 
concreet via het Sociaal Overlegcomité.  Dit 
comité komt driemaandelijks bijeen en is een 
consultatieplatform voor de sociale huisves-
ting in Brussel.  Tijdens de driemaandelijkse 
vergaderingen bespreken de vertegenwoordi-
gers onderwerpen en problemen in verband 
met huisvesting om zo goed mogelijk te kun-
nen inspelen op de behoeften van de sociale 
huurders. 

D E  B G H M  W E R K T  S A M E N

1.  Bouw- en renovatiepartners 2.  Overlegorganen 

De bouw- en renovatieprojecten geleid door 
de BGHM zijn vaak zeer omvangrijk en com-
plex. Gelukkig kan zij rekenen op de steun 
van de andere gewestelijke operatoren 
voor de verwezenlijking van de doelstellin-
gen van het Gewestelijk Huisvestingsplan, 
de Alliantie Wonen en de vierjarige 
investeringsprogramma’s. 

Deelname aan de technische en adviesco-
mités door het team van de bMa, ontwikke-
ling van gemengde projecten met citydev.
brussels, evaluatie van de brandrisico’s van 
een reeks gebouwen uit de sector door de 
DBDMH, raming van de terreinen door Brussel 
Fiscaliteit,... De voorbeelden van vruchtbare 
samenwerkingen zijn legio. 

In het kader van haar opdrachten van alge-
meen belang is de BGHM actief in verschillende 
overlegorganen. 

Beperkt overlegcomité 

Het doel van het Beperkt Overlegcomité, dat 
wordt voorgezeten door de Voorzitster van 
de Raad van Bestuur van de BGHM, is het 
overleg met de OVM’s te organiseren. Het 
comité is samengesteld uit vertegenwoordi-
gers van de BGHM, van de Staatssecretaris 
voor Huisvesting en van de OVM’s, die wor-
den aangesteld door Fesocolab (Federatie 
van Coöperatieve Huurdersvennootschappen 
te Brussel) en door de VSH (Vereniging voor 
Sociale Huisvesting).  De leden komen één keer 
per maand bijeen.  

Gewestelijk Overlegcomité 

Het Gewestelijk Overlegcomité bestaat 
uit vertegenwoordigers van de BGHM, van 
de Staatssecretaris voor Huisvesting, van 
Fesocolab en van de VSH en uit vertegen-
woordigers van de vzw’s die de 32 projecten 
voor sociale cohesie coördineren (PSC’s). Dit 
comité heeft 14 keer vergaderd in 2020 en 
focuste zijn activiteiten op het opstellen van de 
toekomstige PSC-Overeenkomst 2021-2025. 

Voor haar bouw- en renovatieprojecten werkt 
de BGHM samen met: 

 • de OVM’s

• Perspective.brussels
 - het team van de Bouwmeester (bMa)
 - Maatschappij voor Stedelijke Inrichting 
 - Referent Huisvesting

 • citydev.brussels

 • Urban.brussels

 • Brussel Fiscaliteit

 • Leefmilieu Brussel 

 • Brusselse Hoofdstedelijke Dienst 
voor Brandbestrijding en Dringende 
Medische Hulp (DBDMH)

 • de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn (OCMW’s)

 • Brussel Preventie & Veiligheid

 • Beliris

 • de Beroepsvereniging van de 
Vastgoedsector (BVS)

 • de Confederatie Bouw

 • de Orde van Architecten

 • talrijke vzw’s 
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De BGHM 
ondersteunt

1.   Sociale actie

2.   Adviesraden van 
de Huurders

3.   Programma 101e% 

4.   Appinest.brussels
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1.  Sociale actie

In 2020 bleef de BGHM haar deskundigheid 
en advies over sociale actie verstrekken aan 
OVM’s, maatschappelijk werkers, adviesraden 
van de huurders (ARHUU’s) en projecten voor 
sociale cohesie (PSC’s).

Het kader voor de 32 PSC’s werd door het 
Gewestelijk Overlegcomité vastgesteld in de 
PSC-Overeenkomst 2021-2025, wat betreft de 
verantwoordelijkheden van de medeonderte-
kenaars en de algemene doelstellingen van een 
PSC. In deze overeenkomst wordt ook het kader 
van het PSC-systeem op zowel gewestelijk als 
lokaal niveau herzien, alsook de methoden 
voor evaluatie, subsidiëring en controle van het 
gebruik van de gewestsubsidie. De methodolo-
gische ondersteuning van de actie voor elk PSC 
is bijgewerkt en de basis werd gelegd voor de 
lokale en gewestelijke reporting van de actie in 
het veld. Ook het verwachte einde van de vijfja-
rige overeenkomst werd verduidelijkt. De BGHM 
stond in voor de uitvoering en het toezicht.

Daarnaast stelden de vertegenwoordigers van 
het kabinet van de Staatssecretaris, van de 
OVM’s en van de BGHM een bijzonder bestek 
op. Dat document diende als basis voor de 
OVM’s om, in het kader van de overheidsop-
drachten, de vzw’s aan te wijzen die de PSC’s 
zouden kunnen coördineren. 

De OVM-diensten, de PSC-teams, de ARHUU-
leden en de BGHM-diensten moesten natuur-
lijk ook de gezondheidsvoorschriften naleven, 
terwijl zij het publiek toch een nabije dienstver-
lening bleven aanbieden. 

Individueel maatschappelijk werk

De sociale dienst bestaat uit maatschappelijk 
werkers die door de OVM werden aangewor-
ven en/of door de DMBSH gedetacheerd. Zij 
behandelt de aanvragen van de huurders die 
verband houden met de sociale huisvesting 
en, meer algemeen, met hun persoonlijke en/of 
gezinssituatie. De dienst staat op basis van de 
analyse van de situatie in voor psychosociale 
begeleiding en heroriëntering.

Gezien de lockdownperiode, vonden er twee 
vergaderingen plaats in 2020 over de thema’s 
uithuiszetting en rapportering vanuit het indivi-
dueel maatschappelijk werk op het terrein. 

Collectief maatschappelijk werk

Vanuit de vastgestelde problemen en de prak-
tijken in het veld stellen de maatschappelijk 
werkers aan de bewoners een aanpak voor 
die ieders energie bundelt en samenbrengt. 
Collectieve acties nemen bijvoorbeeld de vorm 
aan van informatie- of overlegvergaderingen 
voor de inrichting van een collectief te beheren 
ruimte of van activiteiten die een beroep doen 
op de creativiteit en het initiatief van vrijwilligers.

In 2020 vonden er vergaderingen en opleidingen 
plaats over de volgende thema’s: 

 • het werkkader in de Groep Collectief 
Maatschappelijk Werk 

 • de indicatoren van de collectieve 
maatschappelijke actie 

 • bezoek van de Anderlechtse Haard 
en voorstelling van de sociale actie 

 • projectbeheer: evaluatie van de actie 

Rekening houdend met de gezondheidsvoor-
schriften die in elke OVM gelden, hebben de 
maatschappelijk werkers van de OVM’s hun 
dienstverlening aan de huurders aangepast en 
een vorm van sociale actie ontwikkeld die aan-
gepast is aan de gezondheidscrisis. Zo konden 
zij blijven voldoen aan de behoeften van de 
bevolking en konden zij blijven zorgen voor een 
band of nieuwe contacten leggen. 

Het vergaderprogramma van de maatschap-
pelijk werkers van de OVM’s die deel uitmaken 
van de Groep individueel maatschappelijk werk 
en de Groep collectief maatschappelijk werk 
werd aangepast aan de mogelijkheden om bij 
de BGHM bijeen te komen, rekening houdend 
met de lockdownperioden.
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Gemeenschappelijk 
maatschappelijk werk

Het gemeenschappelijk maatschappelijk werk 
wordt vooral uitgebouwd aan de hand van de 
actie van de Projecten voor Sociale Cohesie 
in sociale woonwijken. De PSC’s zijn het resul-
taat van een samenwerkingsverband tussen 
een OVM, een vzw en soms een gemeente. Zij 
stimuleren de participatieve dynamiek tussen 
huurders en met de OVM en met de buurtbe-
woners die dat wensen. 

D E  B G H M  O N D E R S T E U N T

26

J A A R V E R S L A G  2 0 2 0



2.  Adviesraden van de Huurders

De Adviesraden van de huurders (ARHUU’s) 
bestaan uit door de sociale huurders verko-
zen leden en formaliseren de dialoog tussen de 
sociale huurders en de OVM’s. Op 31 december 
2019 waren er nog 8 ARHUU’s actief, maar in 
de loop van 2020 is dat aantal naar 6 gedaald. 
Deze nieuwe daling is het gevolg van enkele 
operationele moeilijkheden en houdt geen ver-
band met de context van de coronacrisis.

Die gezondheidscontext en ook de maat-
regelen die ermee gepaard gingen, hadden 
uiteraard wel gevolgen voor de 6 ARHUU’s die 
nog actief zijn. Zij hebben zich moeten aan-
passen, of hebben zichzelf zelfs gedeeltelijk 
opnieuw moeten uitvinden, om te trachten hun 
opdrachten zo goed mogelijk te blijven vervul-
len tijdens de pandemie. 

Dotatie 

Over het geheel genomen bleef de werkings-
dotatie van de ARHUU’s voor 2020 in lijn met 
de toewijzing van de vorige jaren. Deze dota-
tie dient niet alleen om de ARHUU-uitgaven te 
dekken, maar ook de uitgaven van de OVM’s 
die verband houden met het ARHUU-systeem, 
ongeacht of er bij hen een ARHUU werkzaam 
is of niet. De financiële middelen die nodig 
zijn om de ARHUU’s te begeleiden, worden 
ook uit deze dotatie gehaald. In 2020 heeft de 
BGHM deze steun verder gedelegeerd aan ver-
enigingen die zich inzetten voor integratie via 
huisvesting. 

Er waren verkiezingen gepland voor maart 
2021. Om deze voor te bereiden, moesten er 
een aantal fasen van het verloop worden uitge-
voerd en gefinancierd in 2020. Daarom lag de 
dotatie voor 2020 iets hoger dan het bedrag 
voor 2019 (330.000 euro). 

Verkiezingen

De verkiezingen voor de nieuwe huurdersverte-
genwoordigers waren gepland voor maart 2021. 
Als gevolg daarvan ging de verkiezingsproce-
dure, met inbegrip van de fases van de oproep 
tot het indienen van kandidaten, in 2020 van 
start. Wegens de gezondheidscrisis werd de 
procedure eind 2020 echter stopgezet en wer-
den de verkiezingen van 2021 uitgesteld tot een 
nog nader te bepalen datum.  

Dit heeft de BGHM er niet van weerhouden om 
met het Huurderssyndicaat en de BFUH te blij-
ven samenkomen om hun onderlinge overeen-
komst hierover voor het licht te houden.
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3.  Programma 101e% 

Het programma 101e% integreert unieke heden-
daagse kunstwerken in sociale woonwijken en 
verbetert zo het welzijn van de huurders en de 
openbare ruimte. 

De kunstwerken zijn het resultaat van een par-
ticipatief proces en dialoog tussen de kunste-
naar, de bewoners, een plaats en de openbare 
vastgoedmaatschappij.
 
Naast de installatie van deze kunstwerken, 
financiert het 101e% ook de creatie of ontwik-
keling van recreatieve ruimtes in sociale woon-
wijken, onder andere via een pro jectoproep die 
in 2019 werd gelanceerd.

In 2020 liepen er 12 projecten van het 101e%: 

 • Wijk Gelaarsde Kat, inrichting van 
een artistieke, recreatieve speelruimte 
in deze wijk beheerd door ABC

 • Tivoliwijk, kunstproject voor deze wijk 
beheerd door de Lakense Haard, in 
samenwerking met citydev.brussels

 • Brigittinenwijk 2, ingreep van Vincent 
Glowinski en Entropie Production 
op het pleintje van de Brigittinen, 
overeenkomst met de Stad Brussel 
in het kader van het wijkcontract 

 • Voetbalveld, een volledige renovatie 
in de Peterboswijk in Anderlecht 
beheerd door Comensia

 • Kristinawijk, aanleg van een 
ontmoetingsruimte, kinderspelen 

en een petanquebaan in deze wijk 
beheerd door de Brusselse Woning

 • Poort van de Zon, Poort van de 
Aarde, Poort van de Maan, artistieke 
ingreep van Michel Leonardi, Thierry 
Drèze, Jacques Fryns en Dominique 
Lombardo in de Grondelswijk beheerd 
door de de Anderlechtse Haard

 • Het kind in de Modulor : een artistieke 
ingreep van Hervé Paraponaris in de 
Galaxiewijk in Sint-Lambrechts-Woluwe 
beheerd door de Moderne Woning     

 • Helmetwijk, creatie van een 
ontmoetingsplaats binnenin het 
bouwblok van deze wijk beheerd 
door de Schaarbeekse Haard

 • De opening: een stedelijk sociaal 
beeldhouwwerk van het duo Alive 
Architecture en Taktyk in de tuinwijk 
Kapelleveld beheerd door ABC

 • Een tuin onder de sterren, kunstwerk 
van de hand van Marie André, Nicolas 
Kozakis en Eugene Savtizkaya in de 
Stepmanswijk in Koekelberg voor Log’Iris 

 • The open cube : artistieke ingreep van 
Patricia Sonville, Thierry Wieleman en 
Luc Tillé in de Lavoisierwijk beheerd 
door de Molenbeekse Woningen

 • Verzameltuin: een landschappelijk 
kunstwerk voorgesteld door Louise 
Lefebvre, Vincent Confortini en Nina 
de Angelis in de wijk Lennik-Klaver 
beheerd door De Anderlechtse Haard

H E T KIN D IN DE M O DU LO R 

EEN TU IN O N DER DE STER R EN DE OPEN ING

TH E OPEN CU B E 
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Inhuldiging van het 101e% kunstwerk Engelen 
van Vincent Glowinski en Entropie Production

Tijdens de zomermaanden van 2020 legde de beroemde street artist Vincent Glowinski 
de laatste hand aan zijn muurschildering Engelen op de gevel van een sociaal woongebouw 
van de Brusselse Woning. Een actief participatief proces met de 150  huurders en bewo-
ners van de Brigittinenwijk, dat verschillende jaren duurde, leidde tot het ontwerp van de 
muurschildering. 

In oktober 2020 was de OVM Lojega 
de eerste om deze applicatie in te voe-
ren. Haar huurders en werknemers zijn 
Appinest.brussels beginnen testen in 
de pilootfase. De andere OVM’s zullen 
in de loop van 2021 zich bij dit project 
aansluiten.

4.  Appinest.brussels

De BGHM heeft een mobiele applicatie ont-
wikkeld voor de sociale huurders: Appinest. 
Deze app kadert binnen het digitaliseringspro-
gramma van de BGHM en kwam tot stand dank-
zij een partnerschap met Brussel Fiscaliteit. 

Dankzij Appinest.brussels kunnen huurders en 
hun OVM’s sneller en doeltreffender contact 
opnemen met elkaar. De applicatie biedt vele 
mogelijkheden: huurders kunnen technische 
problemen gemakkelijk signaleren, ze kunnen 
de OVM contacteren en een afspraak maken, 
ze kunnen de nieuwtjes van hun OVM en han-
dige tips raadplegen, en ze hebben toegang 
tot de informatie die hen aanbelangt over hun 
woning, gezinssamenstelling, huurprijs enz.

Het is niet de bedoeling om afspraken tussen 
de huurders en de OVM’s te vervangen. Het is 
eerder een extra dienst die hen aangeboden 
wordt op vraag van de sector en die mee zal 
evolueren al naargelang de vraag.
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1.  Openbare vastgoedmaatschappijen

Er zijn 16 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) waarvan het 
patrimonium verdeeld is over de 19 gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Als eigenaars van sociale woningen zijn de OVM’s 
verantwoordelijk voor het verhuren en renoveren van hun vastgoed.

De OVM’s zijn als volgt verdeeld: 

• 2 naamloze vennootschappen: 
 -  De Anderlechtse Haard 
 -  LOG’IRIS

• 10 coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid  
 -  Aan de Rand van het Zoniënwoud
 -  De Brusselse Woning
 -  Lakense Haard
 -  Binhôme
 -  LOJEGA
 -  De Molenbeekse Woningen
 -  De Zuiderhaard
 -  GW van Sint-Joost-ten-Node
 -  De Schaarbeekse Haard 
 -  De Moderne Woning

• 4 coöperatieve huurdersvennootschappen: 
 -  Le Logis-Floréal
 -  Comensia
 -  Everecity
 -  Alliantie van de Brusselse Coöperatieven

Huurderscoöperaties zijn coöperatieve vennootschappen met beperkte 
aansprakelijkheid waarvan je lid moet zijn vooraleer je huurder kan wor-
den. Dit impliceert een redelijke financiële investering waardoor de huur-
der actiever kan deelnemen aan het beheer van de maatschappij. Alle 
coöperanten hebben stemrecht op de algemene vergadering en duiden 
er de bestuurders aan waarvan de meesten huurder zijn. 

D E  B G H M  O M K A D E R T 
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2.  Huurreglementering en huurprijsberekening

OVM’s kunnen drie woningtypes verhuren:

 • sociale woningen

 • woningen voor bescheiden inkomens 

 • woningen voor middeninkomens

De toegangsvoorwaarden voor deze drie 
woningtypes zijn identiek, behalve wat 
het toelatingsinkomen betreft van de 
kandidaat-huurder. 

De OVM’s kunnen slechts een beperkt aantal 
woningen voor bescheiden en middeninko-
mens verhuren. 

In 2020 werden er woningen voor bescheiden 
en middeninkomens verhuurd door 3 OVM’s : 
de Lakense Haard, de Molenbeekse Woningen 
en de Moderne Woning. 

Sociale woningen

De door de huurder betaalde huurprijs wordt 
berekend op basis van de volgende formule:

reële huurprijs = 
basishuurprijs x inkomenscoëfficiënt.   

De basishuurprijs is een percentage van 3 tot 
10% van de geactualiseerde kostprijs van de 
woning. De inkomenscoëfficiënt wordt verkre-
gen door het gezinsinkomen te delen door het 
referentie-inkomen. 

Herziening Jaarlijks.

Huurprijsverminderingen Huurprijsvermindering indien kinderen ten laste en/of 
personen met een handicap in het gezin.

Huurprijsbeperkingen Wanneer een gezin in een aangepaste woning woont (of als het 
aanvaardt om te verhuizen naar een aangepaste woning) zal 
de huur beperkt worden tot 20, 22 of 24 % van het inkomen.

20 % als het inkomen < het referentie-inkomen
22% als het inkomen > het referentie-inkomen maar < het 
toelatingsinkomen van het gezin 
24 % als het inkomen > het referentie-inkomen 

Huurtoeslag voor 
bovenmatige woningen

Een bovenmatige woning omvat minstens 2 slaapkamers 
meer dan wat de wet bepaalt, rekening houdend met de 
gezinssamenstelling. In principe moet de huurder in dat geval 
een huurtoeslag betalen

Huurtoeslag voor 
passiefwoningen, 
lage- en zeer lage-
energiewoningen

Deze huurtoeslag houdt rekening met de energieprestaties van 
de woning.

95% van de inkomsten van deze huurtoeslag moeten gebruikt 
worden voor investeringen die de energiezuinigheid van 
woningen verbetert. 

Verhogingen van 
basishuurprijzen en reële 
huurprijzen

Er werden maatregelen aangenomen om die respectieve 
verhogingen te omkaderen.

Maandelijkse 
solidariteitsbijdrage

Deze bijdrage wordt bij de huurprijs opgeteld en is verschuldigd 
door huurders van wie het gezinsinkomen hoger is dan het 
toelatingsinkomen dat toepasselijk is voor hun situatie.

Huurlasten Staan los van de huurprijs.

Het inkomen van de kandidaat-huurder mag niet hoger zijn dan de in onderstaande tabel vermelde 
bedragen, anders wordt de toekenning van een sociale woning geweigerd. 
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Toelatingsinkomens voor een sociale woning in 2020:

Alleen-
staande

Gezin met 
1 inkomen

Gezin met 
2 inkomens en meer 

23.283,17 €
Vermeerdering voor 
kind(eren) ten laste 25.870,20 € 29.565,98 €

1 kind + 2.217,44 € 28.087,64 € 31.783,42 €

2 kinderen + 4.434,88 € 30.305,08 € 34.000,86 €

3 kinderen + 6.652,32 € 32.522,52 € 36.218,30 €

4 kinderen + 8.869,76 € 34.739,96 € 38.435,74 €

5 kinderen + 11.087,20 € 36.957,40 € 40.653,18 €

6 kinderen + 13.304,64 € 39.174,84 € 42.870,62 €

 • Een kind met een handicap ten laste = 2 kinderen ten laste (2 x 2.217,44 = 4.434,88€)

 • Een meerderjarige met een handicap = 4.434,89 €

Andere gegevens voor 2020 over sociale 
woningen (cijfers op 31/12/2019): 
 • Referentie-inkomen: 20.168,82 €

 • Gemiddelde maandelijkse 
basishuurprijs: 443,78 € 

 • Gemiddelde maandelijkse 
reële huurprijs: 313,78 € 

 • Gemiddelde maandelijkse lasten: 108,51 € 

 • Huurachterstallen: 16.686.698,49 € 

Woningen voor bescheiden en 
middeninkomens

De huurprijs van een woning voor beschei-
den of middeninkomens is niet afhankelijk van 
het inkomen en evolueert niet mee met het 
inkomen.

De huurprijs van een woning voor bescheiden 
inkomens is in principe gelijk aan het bedrag dat 
door de sociale verhuurkantoren (SVK’s) wordt 
gevraagd voor huurders waarvan het inkomen 
hoger is dan het toelatingsinkomen voor een 
sociale woning. De huurprijs wordt jaarlijks op 
1 januari geïndexeerd op basis van de gezond-
heidsindex van de maand augustus.

De huurprijs van een woning voor middeninko-
mens moet in principe begrepen zijn tussen de 
huurprijs die van toepassing is voor een woning 
voor bescheiden inkomens en 6,5% van de 
kostprijs van de woning.

De huurtoeslagen zijn dezelfde als de toesla-
gen die van toepassing zijn op de sociale wonin-
gen.  Er is geen maandelijkse solidariteits-
bijdrage. De huurlasten worden op dezelfde 
manier berekend als voor de sociale woningen 
en staan los van de huurprijs.  

Wat het toelatingsinkomen betreft, moeten 
de netto belastbare inkomsten van het gezin, 
afhankelijk van de gezinssamenstelling, zich 
situeren tussen 100 en 150 % (voor een woning 
voor bescheiden inkomens) of tussen 150 en 
200% (voor een woning voor middeninkomens) 
van het toelatingsplafond dat voor sociale 
woningen geldt. 

Zie huurprijsberekening en meer info over de 
toelatingsinkomens op de website van de 
BGHM.
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3.  Externe audit van de OVM’s 4.  Sociaal afgevaardigden

In mei 2019 besloot de Raad van Bestuur van 
de BGHM om een audit te organiseren bij alle 
openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s), 
met als doel enerzijds hun procedés en interne 
controle te evalueren en anderzijds de sector 
te begeleiden in een verbeterende aanpak.

De audit van de OVM’s maakt deel uit van een 
dynamische toezichtlogica die de BGHM wil 
uitoefenen, eerst via het “klassieke” toezicht 
op de naleving op basis van documenten en 
vervolgens via de evaluatie van de strategische 
plannen en ten slotte via audits ter plaatse. De 
bedoeling van deze audits is om de maatrege-
len te evalueren die de OVM’s hebben geno-
men om hun risico’s te beheersen. 

Alvorens ook echt met deze controles te begin-
nen, moest een tijdschema worden opge-
steld dat rekening hield met verschillende 
parameters:

 • de resultaten van de aanvullende 
opdracht die in het laatste kwartaal 
van 2019 aan de revisoren van de 
verschillende OVM’s is toevertrouwd;

 • de resultaten van de indicatoren 
die aanleiding geven tot 
stimuleringsmaatregelen voor het jaar 2019;

 • de wil om twee OVM’s tegelijk te 
controleren, waarvan één gefuseerd 
en één niet gefuseerd. 

De sociaal afgevaardigden zijn het gezicht van 
de BGHM op het terrein en vertegenwoordigen 
de instelling bij de openbare vastgoedmaat-
schappijen (OVM’s). Hun aanwezigheid en hun 
contact met de huurders zijn kostbaar.

Opdrachten

 • Vereiste aanwezigheid tijdens 
de vergaderingen van de 
beheersinstanties van de OVM’s

 • Controle van de dossiers 
van de kandidaat-huurders 
en van de toewijzingen

 • Controle van procedures betreffende 
de uithuiszettingsberichten

 • Behandeling van de door huurders of 
kandidaat-huurders ingediende klachten

 • Opvolging van de beheersovereenkomsten 
in samenwerking met de cel 
beheersovereenkomsten van de BGHM

 • Redactie van een jaar- en 
halfjaarverslag over hun activiteiten 
en de activiteiten van de OVM’s. Dat 
werkinstrument wordt bezorgd aan de 
Staatssecretaris, de Raad van Bestuur 
van de BGHM en aan de OVM’s en stelt 
de afgevaardigden in staat om eventuele 
problemen bij de maatschappijen 
onder de aandacht te brengen.

 • Controle op de werking van de 
Adviesraden van de Huurders

Op basis hiervan heeft de Raad van Bestuur 
van de BGHM in januari 2020 het tijdschema 
goedgekeurd voor de audit van vier OVM’s per 
jaar. Twee tegelijk om de zes maanden tot 2023. 

De audits van OVM’s Log’Iris en de Moderne 
Woning zijn in 2020 voltooid. De audits van de 
Anderlechtse Haard en ABC zullen in het eerste 
kwartaal van 2021 worden afgerond.

Toewijzingen in 2020

Er werden in het jaar 2020 in totaal 1.685 
woningen toegewezen: 

 • 681 aan nieuwe huurders volgens 
de volgorde van de wachtlijst

 • 444 aan bestaande huurders voor een 
mutatie (een verhuis van een onaangepaste 
woning naar een woning die is aangepast 
aan de gezinssamenstelling)

 • 240 aan bestaande huurders voor 
een transfer (een verhuis omwille van 
bijvoorbeeld renovaties of ernstige 
gezondheidsproblemen)

 • 228 woningen zijn toegewezen 
volgens overeenkomsten

 • 93 woningen zijn toegewezen via een afwijking

 • 14 woningen zijn door de gemeentes 
overgemaakt aan de OVM’s (deze zijn 
al bewoond en tellen dus niet mee in 
het totaalcijfer van de toewijzingen) 

Nieuwe huurders 40%

Mutatie of transfer 41%

Overeenkomsten 13%

Afwijking 5%

Toewijzing aan OVM 1%
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Behandeling van klachten

De sociaal afgevaardigden staan rechtstreeks 
in contact met de werkelijkheid op het terrein 
en kijken verder dan de administratieve dos-
siers om te peilen naar wat er precies op het 
spel staat. Zij luisteren naar de kandidaat-huur-
ders en huurders en behandelen de klachten. 
Dat onderstreept de menselijke dimensie van 
hun werk.

In 2020 hebben de sociaal afgevaardigden 102 
klachten behandeld. Dit zijn er 19 minder dan 
het jaar ervoor. 

5.  Meervoudige inschrijving

Dankzij het programma van de meervoudige 
inschrijving is de kandidaat-huurder met één 
enkele inschrijving bij een maatschappij (refe-
rentie-OVM) meteen ook geldig ingeschreven 
bij alle andere maatschappijen van zijn keuze 
(tweedelijns-OVM’s).

Met dat doeltreffende instrument kan ook het 
jaarlijkse aantal kandidaat-huurders bepaald 
worden en kan de evolutie ervan worden 
onderzocht.

E VO LUTIE VAN H E T A ANTAL K AN DIDA AT-H U U R DERS

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

30.219 29.415
30.826 32.358 33.006

36.867 37.825 38.928
41.461

44.332
42.540

45.742
48.804

43.170
45.987

48.675 49.816

In 2020 hadden: 

 • 1 OVM meer dan 5.000 kandidaten

 • 5 OVM’s tussen 4.000 en 5.000 kandidaten

 • 4 OVM’s tussen 3.000 en 4.000 kandidaten

 • 5 OVM’s tussen 1.000 en 3.000 kandidaten 

 • 1 OVM minder dan 1000 kandidaten

Voor meer details kan u de verslagen van de kandidaat-huurders en inschrijvingen consulteren in de  bijlage 2 . 

Op 31 december 2020 stonden er 49.816 per-
sonen ingeschreven op de wachtlijst voor een 
sociale woning. 
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De BGHM 
inspireert

1.   Kenniscentrum

2.   Evenementen voor 
kennisuitwisseling

3.   Publicaties

4.   Sociale media

5.   Animatiefilmpjes
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1.  Kenniscentrum 2.  Evenementen voor 
kennisuitwisseling

Het is de ambitie van de BGHM om uit te 
groeien tot een leerinstantie, een kenniscen-
trum en een doorgeefluik van informatie bin-
nen de Brusselse sociale huisvestingssector. 
De OVM’s hebben te kennen gegeven dat zij 
een betere uitwisseling van kennis in de sec-
tor wensen, en daarom heeft de BGHM hiervan 
een prioriteit gemaakt. 

Het hoofddoel is op lange termijn minder 
afhankelijk te worden van externe informatie-
bronnen, aangezien de BGHM en de OVM’s 
reeds over eigen knowhow beschikken. 

Daarom stelt de BGHM op haar extranet, het 
platform van het kenniscentrum, een schat aan 
informatie ter beschikking over de sociale huis-
vestingssector. Sinds februari 2020 heet dat 
platform Artemis.

Om kennisuitwisseling te bevorderen binnen 
de sector van de sociale huisvesting, orga-
niseert de BGHM regelmatig evenementen 
bestemd voor professionals uit de sector. Op 
de Middagen voor sociale huisvesting, het 
jaarlijks colloquium en andere evenementen 
komen experts telkens een bepaald thema 
toelichten. 

Omwille van de sanitaire beperkingen die zijn 
ingetreden in maart 2020 was het uiteraard niet 
mogelijk om mensen fysiek samen te brengen. 
Er zijn dus veel minder evenementen doorge-
gaan dan gepland. 

Het platform is een belangrijke stap in de digi-
taliseringsstrategie van de BGHM. Via Artemis 
hebben de OVM’s toegang tot: 

 • de verschillende studies, balansen en 
analyses betreffende de sector

 • de typedocumenten die nodig zijn voor 
de voorbereiding van specifieke dossiers

 • informatie over beste praktijken die 
door alle OVM’s worden toegepast 

 • alle toepasselijke omzendbrieven 
van de BGHM

 • een privé-gedeelte waar OVM’s 
informatie kunnen vinden die 
specifiek op hen betrekking heeft

Er loopt nog een project om ervoor te zorgen 
dat het extranet in de toekomst nog beter 
inspeelt op de verwachtingen en behoeften 
van de OVM’s.

Volgende evenementen werden georganiseerd 
in 2020: 

 • 14 januari: Middag van de sociale huisvesting: 
De cel externe audit van de BGHM 

 • 20 januari: Uitzonderlijke conferentie 
over klimaatverandering door Pr. 
Jean-Pascal van Ypersele

 • 20 februari: Middag van de 
sociale huisvesting: Het digitaal 
kennisplatform van de BGHM 

 • 18 november: Voorstelling van de 
nieuwe applicatie Appinest voor 
de OVM’s (online evenement)

 • 9 december: Jaarlijks colloquium van 
de BGHM (online evenement)

D E  B G H M  I N S P I R E E R T

37

J A A R V E R S L A G  2 0 2 0



3.  Publicaties 4.  Sociale media

Doorheen het jaar 2020 heeft de BGHM aller-
lei publicaties, persberichten en nieuwsbrie-
ven gerealiseerd om haar verschillende doel-
groepen te informeren over haar activiteiten en 
projecten: 

 • 3 uitgaves van het magazine Contour

 • 7 persberichten

 • 8 digitale externe nieuwsbrieven

 • 4 nieuwsbrieven voor de 
gebruikers van Artemis

 • Het BGHM Jaarverslag 2019

Via Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn 
en Youtube informeert de BGHM haar vol-
gers over haar projecten, evenementen en 
jobaanbiedingen. 

Hier slaagt zij steeds beter in, want tussen 1 
januari en 31 december 2020 is haar bereik 
doorheen al deze kanalen aanzienlijk gestegen: 
 

51,3% meer volgers op Linkedin 
(van 1176 naar 1780). Publicaties 
werden 87.136 keer bekeken.

21,7% meer “Likes” op Facebook 
(van 547 naar 666). 2.032 reacties 
op de 93 publicaties. Publicaties 
werden 47.830 keer bekeken. 

324 volgers en 669 reacties op 
Instagram. Publicaties werden 
9.604 keer bekeken.

27,4% meer volgers op Twitter 
(van 121 naar 165). Publicaties 
werden 80.259 keer bekeken.

D E  B G H M  I N S P I R E E R T

A ANTAL VO LG ERS

A ANTAL KEER DAT PU B LIC ATIES WER DEN B EKEKEN
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https://slrb-bghm.brussels/sites/website/files/publications/documents/contour_8_fr_web_0.pdf
https://slrb-bghm.brussels/sites/website/files/publications/documents/contour_10_07_fr.pdf
https://slrb-bghm.brussels/sites/website/files/publications/documents/contour_9_fr_web_az.pdf


5.  Animatiefilmpjes

Om (kandidaat-)huurders toegang te geven tot nuttige en 
begrij pelijke informatie, is de BGHM begonnen met het ontwik-
kelen van animatiefilmpjes over verschillende thema’s in 2020. 
Deze filmpjes worden gemaakt in nauwe samenwerking met de 
OVM’s. 

D E  B G H M  I N S P I R E E R T

Zich inschrijven voor een woning bij een OVM Hoe vermijdt u vocht in uw woning? Hoe voorkomt u brand?

In 2020 vonden drie filmpjes de weg naar hun doelpubliek: 

 • Zich inschrijven voor een woning bij een 
openbare vastgoedmaatschappij

 • Hoe vermijdt u vocht in uw woning?

 • Hoe voorkomt u brand?

Deze reeks animatiefilmpjes zal in 2021 nog worden uitgebreid. 
Alle filmpjes zijn beschikbaar op het YouTubekanaal van de 
BGHM. 
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https://www.youtube.com/watch?v=DN8dEjp1guA
https://www.youtube.com/watch?v=XltscSiaaOI
https://www.youtube.com/watch?v=d0dsK2He50o
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwSMyMpIZnSk5J1KiXZAWyfH4ltruS0Yh
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwSMyMpIZnSk5J1KiXZAWyfH4ltruS0Yh
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financiert
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2.  Uitgaven
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uitstaande vastleggingen

4.  Rentabiliteit van de OVM’s
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1.  Ontvangsten 2.  Uitgaven

De BGHM heeft in 2020 voor 256.725.880 
euro aan middelen ontvangen. 65 % van deze 
ontvangsten zijn afkomstig van het gewest via 
werkings- en investeringssubsidies en terug-
vorderbare voorschotten.

In 2020 beschikte de BGHM over een uitgavenbe-
groting (vereffeningen) van 376.103.000 euro. De 
uitvoering van de begroting bedraagt 301.971.080 
euro. De uitvoeringsgraad (80,29%) ligt bedui-
dend hoger dan het voorgaande jaar (71,09% in 
2019). De onderbenutting is voornamelijk te vin-
den bij de begrotingskredieten (voorschotten aan 
de OVM voor de diverse programma’s), aangezien 
deze voor een belangrijk deel provisioneel zijn. Als 
we deze kredieten neutraliseren bedraagt de uit-
voeringsgraad 94,71%%.

Sinds 2002 stortte het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest volgende bedragen aan de BGHM voor 
de financiering van de sociale huisvesting: 

 • 1,091 miljard euro voor 
klassieke programma’s 

 • 182,9 miljoen euro voor het 
Gewestelijk Huisvestingsplan (GHP) 
en de Alliantie Wonen (AW)

De BGHM heeft in 2019 voor 278.673.051 euro 
vastgelegd op een totale vastleggingsbegroting 
van 396.486.000 euro. 

Opdrachten

Rekening houdend met de belangrijkste 
opdrachten van de BGHM wordt de begroting 
2020 als volgt uitgesplitst (met telkens de ver-
melding van de belangrijkste uitgave binnen 
deze opdracht):

O NT VANGSTEN 2020 IN M€

¡ 5,42 Mio €  Huur en andere eigen 
opbrengsten

¡ 18,42 Mio €  Kosten en 
intrestlasten OVM

¡ 80,32 Mio €  Werkingsubsidies 
vanwege de GOB

¡ 61,31 Mio €  Investeringssubsidies 
vanwege de GOB

¡ 22,38 Mio €  Opbrengst ingevolge 
afstand van gebouwen

¡ 43,87 Mio €  Aflossingen leningen 
OVM en Woningfonds

¡ 25,00 Mio €  Terugvorderbare 
voorschotten ontvangen 
van de GOB

Opdracht 1
Algemene uitgaven – 6,66% 
of 20,1 miljoen euro

In 2020 werd 11.964.788 euro aan bezoldigingen betaald 
of 59,5% van de werkingsuitgaven. 998.250 euro werd 
besteed aan ontwikkelingen voor de applicatie Appinest. De 
beheersovereenkomst niveau 2 bepaalt dat de OVM’s met een 
positief saldo op de rekening courant hier een vergoeding voor 
krijgen van 2%. In 2020 bedroeg dit 2.870.552 euro.

Opdracht 2
Specifieke uitgaven – 10,84% 
of 32.73 miljoen euro 

30.237.450 euro schuld werd afgelost en 2.447.708 euro aan 
intresten betaald.  

Opdracht 3
Investeringsuitgaven – 49,98% 
of 150,93 miljoen euro

De BGHM financierde de OVM’s ten belope van 125.536.723 euro 
in het kader van de investeringsplannen, het Gewestelijk 
Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen. Daarnaast heeft de 
BGHM zelf 25.390.546 euro betaald aan bouwkosten voor het 
GHP en de AW terwijl er voor 57.225.612,65 werd aanbesteed.

Opdracht 4
Patrimoniumbeheer – 10,52% 
of 31,75 miljoen euro

De BGHM heeft in 2020 een aankoop van terreinen en gebouwen 
voor eigen rekening verricht voor een bedrag van 31.026.680 
euro (project Ariane).

Opdracht 5
Opdrachten sociaal beleid  – 
22,01% of 66,45 miljoen euro

In 2020 kende de BGHM een solidariteitstoelage van 
36.068.874 euro toe aan OVM’s met een structureel 
maatschappelijk tekort. Dat bedrag dekt 75% van de 
maatschappelijke tekorten van de OVM’s. 

D E  B G H M  F I N A N C I E R T
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3.  Financiering van de investeringen 
en uitstaande vastleggingen

Het bedrag van de uitstaande verplichtingen 
van de BGHM en is een belangrijke graadme-
ter voor de vooruitgang van de verschillende 
renovatieprogramma’s want hieronder ver-
staat men het verschil tussen het vastgelegde 
bedrag van het programma en het veref-
fende, betaalde bedrag met verwijzing naar het 
programma.

Voor het Gewestelijk Huisvestingsplan (GHP) 
en Alliantie Wonen (AW) geeft het uitstaand 
bedrag geen juiste weergave van de reële voor-

uitgang op het terrein en de inspanningen die 
worden geleverd. De uitgaven/subsidies wor-
den in principe enkel maar uitgekeerd op het 
einde van de werven in tegenstelling tot de 
subsidies en voorschotten van de renovatie-
programma’s die gebeuren op basis van de 
vooruitgangstaten.

Het uitstaand bedrag voor de verschillende 
investeringsprogramma’s gefinancierd met 
gewestelijke middelen is in 2020 gedaald met 
8,14% of 130.648.082 euro.

  Oorspronkelijke 
vastlegging 2019 2020 Verschil % Uitgevoerd

Vierjarenplannen  1.301.670.000 677.800.951 607.924.823 -  69.876.128 -10,31% 53,30%

2002-2005 198.310.000            7.187.604           6.493.943 -  693.661 -9,65% 96,73%

2006-2009 201.000.000         20.037.311         17.524.571 -  2.512.741 -12,54% 91,28%

2010-2013 206.000.000         80.046.129         65.814.603 -  14.231.526 -17,78% 68,05%

2014-2017 300.000.000       205.209.671       175.812.799 -  29.396.871 -14,33% 41,40%

2016/2017 bis 96.360.000         68.507.164         62.884.937 -  5.622.226 -8,21% 34,74%

2018-2021 300.000.000       296.813.072       279.393.969 -   17.419.103 -5,87% 6,87%

Bouwprogramma’s 1.038.000.000 928.165.267 867.393.314 -  60.771.954 -6,55% 16,44%

AW 598.000.000       576.568.150 569.486.019,80 -   7.082.130 -1,23% 4,77%

GHP 440.000.000       351.597.118 297.907.293,71 -   53.689.824 -15,27% 32,29%

Totaal      1.605.966.218    1.475.318.136 - 130.648.082 -8,14%  

D E  B G H M  F I N A N C I E R T
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4. Rentabiliteit van de OVM’s

De BGHM stelt jaarlijks een verslag op over de 
evolutie van de financiële en boekhoudkundige 
situatie van de OVM’s. Aan de hand van die ana-
lyse kan de evolutie van de rekeningen-courant 
beter begrepen worden, kunnen de resultaten 
van de OVM’s onderzocht worden en is het 
mogelijk om iedere OVM met het gemiddelde 
van de sector te vergelijken.

Uit het verslag onthouden wij vooral de vol-
gende conclusies:

 • De gewone rekening-courant van de OVM’s 
liet tijdens het dienstjaar 2019 opnieuw 
een lichte vooruitgang optekenen. Alle 
activa waarover de OVM’s op 31 december 
2019 bij de BGHM beschikken, zijn van 
31,8 miljoen euro naar 32,2 miljoen euro 
gestegen, een vooruitgang met 1,27%. 
Bovendien zijn de totale activa, d.w.z. 
binnen en buiten de BGHM, ook gestegen 
tot 98,720 miljoen euro in 2019.

 • De sector is nog steeds winstgevend. In 2019 
werd er een geconsolideerd nettoresultaat 
van 4,7 miljoen euro gerealiseerd tegenover 
8,9 miljoen euro in 2018, een sterke 
daling van 47,25%. Het nettoresultaat 
per OVM bedraagt gemiddeld 296.566 
euro (tegenover 562.254 euro in 2018). 
Bijgevolg daalde het gemiddeld resultaat 
per woning van 226 euro naar 119 euro.

 • In 2019 bedroeg de bijdrage van 
de huurders, d.w.z. de som van de 
huuropbrengsten en de lasten, gemiddeld 
440,95 euro per woning en per maand. Dit 
betekent dat de huurders voor 77,7 % van 
de bedrijfsinkomsten van de OVM’s zorgen. 
Als wij hierbij de door het Gewest gestorte 
gewestelijke solidariteitstoelage (GST) en 
de post met de andere opbrengsten erbij 
optellen, krijgen we een totaalbedrag van 
567,31 euro aan gemiddelde maandelijkse 
exploitatieopbrengsten per woning. 
Tegelijkertijd bedragen de gemiddelde 
maandelijkse exploitatiekosten per woning 
559,58 euro. De grootste kostenpost 
is die van de aflossingen, goed voor 
gemiddeld 164,12 euro per woning en 
per maand, ofwel 29,33%. De op één na 
grootste post zijn de personeelskosten, 
namelijk 164,12 euro of 29,22%.

De updating voor het dienstjaar 2020 zal 
beschikbaar zijn na de afsluiting van alle jaarre-
keningen van de OVM’s.

D E  B G H M  F I N A N C I E R T
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5. Budget 2020 (in duizenden euro’s)

UITGAVEN Budget Vereffening

Opdracht 01 Algemene uitgaven € 23.123.000 € 20.103.534

Bezoldigingen voor het personeel € 13.028.000 € 11.964.788

Interesten op rekeningen-courant € 3.000.000 € 2.870.552

Sociaal voorzorgsfonds € 394.000 € 362.678

Software en IT € 685.000 € 433.499

Appinest € 1.000.000 € 998.250

Iristeam € 475.000 € 427.921

Studies, audit, kadaster € 967.000 € 897.533

Diverse belastingen € 780.000 € 482.545

Opleidingen € 236.000 € 120.763

Publiciteit en communicatie € 245.000 € 145.336

Andere lopende uitgaven voor personeel en goederen en 
diensten € 2.313.000 € 1.399.669

Opdracht 02 Specifieke uitgaven € 32.770.000 € 32.732.146

Interesten op de gewestelijke schuld € 2.460.000 € 2.447.708

Aflossingen op de gewestelijke schuld € 30.240.000 € 30.237.450

Opdracht 03 Investeringsuitgaven € 219.802.000 € 150.927.269

Interesten op kredieten van het GHP € 1.100.000 € 1.044.767

Aflossingen op kredieten van het GHP € 2.567.000 € 2.567.000

Toegekende investeringssubsidies € 66.557.000 € 60.299.063

Bouwkosten GHP € 28.545.000 € 25.390.546

Toegekende voorschotten op investeringen** € 121.033.000 € 61.625.893

Opdracht 04 Patrimoniumbeheer € 32.377.000 € 31.754.953

Onderhoud en renovatie lokalen en uitrustingen € 1.277.000 € 728.273

Aankoop terreinen en gebouwen € 31.100.000 € 31.026.680

Opdracht 05 Opdrachten sociaal beleid € 68.031.000 € 66.453.180

 Stimulansen voor de OVM’s € 4.830.000 € 4.353.281

Projecten voor sociale cohesie € 2.889.000 € 2.659.579

DMBSH € 3.314.000 € 3.314.000

HDL € 40.000 € 19.305

Solidariteitstoelage € 36.070.000 € 36.068.874

Pilootprojecten € 35.000 € 35.000

Kapitaaldeelname OVM’s € 784.000 € 0

Compensatie OV en grote gezinnen € 19.639.000 € 19.637.993

ARHUU € 430.000 € 365.147

ALGEMEEN TOTAAL € 376.103.000 € 301.971.080

*     Ingevolge de opmerking van het Rekenhof worden de uitgaven op de rekening courant niet meer budgettair 

aangerekend

**  Buffers voorzien om de overschakeling SAP te verzekeren

D E  B G H M  F I N A N C I E R T
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INKOMSTEN Budget Vereffening

Opdracht 01 Algemene financiering € 18.851.000 € 18.369.493

Expertisepool € 1.120.000 € 1.025.068

Werkingssubsidies € 16.397.000 € 16.097.000

Appinest € 1.225.000 € 1.151.400

Andere € 109.000 € 96.025

Opdracht 02 Specifieke financiering € 61.771.000 € 62.367.152

Interesten op begrotingskredieten € 18.080.000 € 18.237.640

Aflossingen op begrotingskredieten € 43.506.000 € 43.505.895

Subsidie FCCB € 0 € 0

terugbetalingen subsidies € 0 € 80.309

Opdracht 03 Investeringsfinanciering € 141.457.000 € 86.278.230

Investeringssubsidies € 66.457.000 € 61.278.230

Voorschotten op investeringen € 75.000.000 € 25.000.000

Opdracht 04 Patrimoniumbeheer € 41.348.000 € 27.625.135

Huuropbrengsten € 5.348.000 € 5.248.378

Levering projecten € 36.000.000 € 16.072.948

Opdracht 05 Opdrachten sociaal beleid € 63.852.000 € 62.085.870

Subsidies GOB voor DMBSH € 3.314.000 € 3.256.200

Subsidies GOB en Brussel Preventie & Veiligheid voor projecten 
voor sociale cohesie € 3.538.000 € 2.884.099

Kapitaaldeelname OVM’s via BGHM door GOB € 784.000 € 0

Subsidies GOB voor solidariteitstoelage € 36.070.000 € 36.068.874

Subsidies GOB voor OV en grote gezinnen € 19.639.000 € 19.501.894

Subsidies GOB voor pilootprojecten en ADL € 77.000 € 68.237

ALGEMEEN TOTAAL € 327.279.000 € 256.725.880

ALGEMEEN RESULTAAT -€ 48.824.000 -€ 45.245.201

RESULTAAT CODES 0, 8 EN 9 -€ 35.651.000 -€ 25.563.708

RESULTAAT EXCLUSIEF CODES 0,8 EN 9 -€ 13.173.000 -€ 19.681.493

D E  B G H M  F I N A N C I E R T
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Bijlagen

1.   Gewestelijk 
Huisvestingsplan 
en Alliantie Wonen: 
Stand van zaken op 
31 december 2020

2.   Verslagen kandidaat-
huurders en 
inschrijvingen 
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1.  Gewestelijk Huisvestingsplan en Alliantie Wonen: 
Stand van zaken op 31 december 2020

Doelstelling PRL/AH

8.000 woningen

Geïdentificeerde woningen
Op 31 december 2020

8.538 woningen

Opgeleverde woningen
Voor mei 2019

1.633 woningen

Op 31 december 2020

2.114 woningen 
(+ 481 woningen)

VASTSTELLING op  31/12/2020 op 30/09/2020

Geïdentificeerde woningen
Waarvan GHP

Waarvan AW
Opgeleverde woningen 

Waarvan oplevering na mei 2019
Woningen in opbouw

8.538
3.320
5.218

2.114
481

979

8.423
3.320
5.103

1.978
354

VERWACHTINGEN 

Oplevering mei 2019 – mei 2024
Waarvan oplevering in 2021

Start van de werken voor mei 2024

2.151
440

1.309

2.427

743

DOELSTELLINGEN 2024                                                                                                                                 op  31/12/2020 Noodplan 
Huisvesting

Oplevering voor mei 2019
Oplevering mei 2019 – mei 2024
Start van de werken voor mei 2024

5.093 
1.633
2.151

1.309

5.433 
1.633

2.500
1.300

B I J L A G E N

47

J A A R V E R S L A G  2 0 2 0



Tabellen GHP/AW – Voortgang
Opgeleverde woningen

GHP/AW     Project     Gemeente Sociale 
woningen

Woningen voor 
bescheiden inkomens

Woningen voor midden‑
inkomens aan 33,33% Totaal

GHP HUIDEVETTERS Brussel 4 0 0 4
GHP PLUIM Brussel 8 0 0 8
GHP ZINNIK Brussel 6 0 0 6
GHP MODELWIJK 1-2 Laken 142 0 0 142
GHP MODELWIJK BIS Laken 68 0 0 68
GHP GAUCHERET Schaarbeek 25 0 0 25
GHP PLANTEN Schaarbeek 15 0 0 15
GHP REYERS (gegroepeerde opdracht - PPP) Schaarbeek 84 0 0 84
GHP ERNOTTE  (gegroepeerde opdracht) Elsene 232 84 0 316
GHP LENNIK (gegroepeerde opdracht - PPP) Anderlecht 200 0 0 200
GHP ITTERBEEK Anderlecht 36 0 0 36
GHP METTEWIE Molenbeek 58 0 0 58
GHP LAVOISIER (gegroepeerde opdracht) Molenbeek 54 35 0 89
GHP COGNASSIER Sint-Agatha-Berchem 30 0 0 30
GHP GERANCE/TERMONDE (gegroepeerde opdracht) Sint-Agatha-Berchem 75 0 0 75
GHP LAHAYE Jette 0 65 0 65
GHP STIENON Jette 80 0 0 80
AW PARK RESIDENTIE (OVM) Jette 32 0 0 32

GHP VERSAILLES (gegroepeerde opdracht) Neder-Over-Heembeek 58 0 0 58
GHP HEERLIJKHEID (gegroepeerde opdracht - PPP) Haren 25 0 0 25
GHP BOURDON (gegroepeerde opdracht - PPP) Ukkel 34 34 0 68
GHP MOENSBERG  (gegroepeerde opdracht - PPP) Ukkel 38 6 0 44
GHP STOKKEL Sint-Lambrechts-Woluwe 70 30 0 100
GHP GEMEENTE Saint-Josse 5 0 0 5
GHP TIVOLI (Citydev) (promotieopdracht) Laken 126 0 0 126
AW MODELWIJK 18 A 22 (OVM) Laken 96 63 0 159

GHP RAAF Schaarbeek 9 0 0 9
GHP COMPAS (Citydev) - promotieopdracht Anderlecht 0 60 0 60
AW BIEBUYCK Neder-Over-Heembeek 42 0 0 42

GHP LEGER Evere 26 0 0 26
GHP OLIESLAGERIJ Vorst 35 24 0 59

  1713 401 0 2.114
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GHP/AW Project Gemeente Sociale woningen
Woningen voor 

bescheiden 
inkomens

Woningen voor 
middeninkomens 

aan 33,33%
Totaal

AW MENSLIEVENDHEID (D&B) Brussel 15 0 0 15

AW MODELWIJK PAVILJOENEN Laken 20 0 0 20

AW LES PIERRERIES Laken 82 0 0 82

AW RAAF 15-17 Schaarbeek 18 0 0 18

GHP GILISQUET Schaarbeek 8 0 0 8

GHP VOLTA III Elsene 24 0 0 24

GHP LENNIK NOORD Anderlecht 0 18 0 18

GHP GRYSON-CITYCAMPUS Anderlecht 70 0 0 70

GHP CANDRIES Molenbeek 26 0 0 26

GHP LEMAIRE Molenbeek 31 0 0 31

AW EMAILLERIE Molenbeek 38 0 0 38

AW M-SQUARE Molenbeek 34 0 0 34

GHP NEEP Koekelberg 25 0 0 25

AW SPIEGEL Jette 86 0 0 86

GHP ARTEMIS Evere 0 96 0 96

AW EVEREAST  gebouw C wood Evere 54 0 0 54

GHP STRIJDROS Evere 100 30 0 130

GHP AARTSHERTOGEN ZUID Watermaal-Bosvoorde 0 59 0 59

GHP SILENCE Ukkel 15 0 0 15

AW LIBRIS (Driesstraat) Vorst 53 0 0 53

AW BERVOETS Vorst 38 0 0 38

AW BRONNEN  (DELTA) Vorst 39 0 0 39

  776 203 0 979

Woningen in opbouw
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2.  Verslagen kandidaat-huurders en inschrijvingen 

Overzicht toewijzingen (Uitleg van de soorten toewijzingen op de volgende pagina)

Totaal Register
Afwijking 

(Art. 
11/33)

Art. 
12/34

Art. 
13/35

Art. 13 
bis/36

Art. 
14/37

Art. 
7.7/32.

§1.7

Art. 14
ter/12

herhuisv.

Art. 14/12 
transfer Mutatie Transfert Andere

2011 2.254 1194 143 51     18   608 240

% 100 53 6 2     1   27 11

2012 3.053 1721 131 53     66   772 310

% 100 57 4 2     2   25 10

2013 2.579 1534 95 58     73   589 230

% 100 59 3 2     3   22 11

2014 2.354 1343 106 37     79   615 174

% 100 57 5 2     3   26 7

2015 2.135 1122 89 36     170   502 216

% 100 53 4 2     8   23 10

2016 1.993 1036 85 14 49 29 62 84 474 160

% 100 52% 4% 1% 2% 1% 3% 4% 24% 8%

2017 2.008 1026 105 0 53 44 51 119 464 137 9

% 100 51 5 0 3 2 3 6 23 7 0

2018 1.937 849 111 0 58 57 72 217 387 140 46

% 100 44 6 0 3 3 4 11 20 7 2

2019 2273 976 105 0 59 60 92 2 160 189 473 145 12

% 100 43 5 0 3 3 4 0 7 8 21 6 1

2020 1685 681 93 0 62 75 77 14 78 98 366 141 14

% 100 40 5 0 4 4 5 1 5 6 22 8 1
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Register: 

Toewijzing op basis van de volgorde van de lijst 
(rekening houdend met de anciënniteit van de 
aanvraag en de voorkeurrechten).

Afwijkingen: 

A.  toewijzing in afwijking van de volgorde van 
de lijst omwille van buitengewone en drin-
gende omstandigheden. Vereist een met 
redenen omklede beslissing van de OVM op 
basis van een dossier en na akkoord van de 
sociaal afgevaardigde. 

  Wettelijke basis: artikel 33 van het BBHR 
van 26 september 1996 (voormalig artikel 
11)

B.  toewijzing van nieuwe woningen in het 
kader van een met de BGHM onderhandeld 
programma. 

  Wettelijke basis: artikel 34 van het BBHR 
van 26 september 1996 (voormalig artikel 
12)

Toewijzingsovereenkomsten: 

A.  toewijzing van een sociale woning aan kan-
didaat-huurders die worden voorgesteld en 
begeleid door het OCMW waarmee de OVM 
een overeenkomst van prioritaire toewij-
zing heeft gesloten.  

  Wettelijke basis: artikel 35 van het BBHR 
van 26 september 1996 (voormalig artikel 
13)

B.  prioritaire toewijzing van een sociale woning 
aan kandidaat-huurders die het slachtoffer 
zijn van partner- en/of intrafamiliaal geweld 
die worden voorgesteld en begeleid door 
« de sociale actor » waarmee de OVM een 
overeenkomst heeft gesloten, zegge een 
door de GGC of de COCOF erkend tehuis 
dat opvang biedt aan personen die het 
slachtoffer zijn van partner- of intrafamili-
aal geweld.

  Wettelijke basis: Artikel 36 van het BBHR 
van 26 september 1996 (voormalig artikel 
13 bis)

C.  prioritaire toewijzing van een sociale 
woning in het kader van de volgende 3 situ-
atietypes, krachtens een overeenkomst 
die gesloten werd tussen een OVM en de 
BGHM, aan: 

 -  kandidaat-huurders die worden voor-
gesteld en begeleid door elke openbare 
of privé-instelling of vereniging die ijvert 
voor sociale integratie waarmee de OVM 
een overeenkomst voor de prioritaire 
toewijzing van woningen heeft gesloten. 

 -  kandidaat-huurders wier gezinsinkomen 
het toelatingsinkomen voor een sociale 
woning met niet meer dan 3.695,78 euro 
(bedrag 2020) overschrijdt (als de over-
eenkomst tussen de OVM en de BGHM 
dit bepaalt)

Toelichting van de types toewijzingen

 -   kandidaat-huurders die beantwoorden 
aan de criteria bepaald in de overeen-
komst tussen de OVM en de BGHM (spe-
cifieke toewijzingsdoelstelling zonder 
een beroep te doen op een openbare of 
private partner)

  Wettelijke basis: Artikel 37 van het BBHR van 
26 september 1996 (voormalig artikel 14).

Ouderen: 

Toewijzing in afwijking van de volgorde van de 
lijst in het kader van woningen die specifiek 
werden ontworpen voor oudere personen die 
een specifieke dienstverlening genieten.  
Wettelijke basis: Artikel 32, §1, 7° van het BBHR 
van 26 september 1996 (voormalig artikel 7, 7°).

Herhuisvestingsplan:

Toewijzing, in het kader van een door de BGHM 
goedgekeurd plan, aan huurders van een OVM 
die hun woning moeten verlaten omdat er wer-
ken in moeten worden uitgevoerd. Het plan 
omvat de herhuisvestingsstrategie en de even-
tuele overeenkomsten met andere OVM’s om 
de huurders die betrokken zijn bij het herhuis-
vestingsplan geheel of gedeeltelijk prioritair op 
te vangen. 
Wettelijke basis : artikel 12 van het BBHR van 26 
september 1996 (voormalig artikel 14ter). 

Mutatie: 

Verhuizing van een woning die, wat het aantal 
slaapkamers betreft, onaangepast is aan de 
gezinssamenstelling van de huurder naar een 
woning die aangepast is volgens de definitie 
bepaald in artikel 3 van het BBHR van 26 sep-
tember 1996. 
Wettelijke basis: Artikel 140, 7° van de Brusselse 
Huisvestingscode en artikel 7 van het BBHR van 
26 september 1996.
Transfer: Verhuizing van een woning die, wat 
het aantal slaapkamers betreft, aangepast is 
aan de gezinssamenstelling van de huurder 
naar een andere aangepaste woning omwille 
van uiteenlopende redenen.
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Evolutie van het aantal toewijzingen per jaar  
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Aantal kandidaten 

Jaar Aantal actieve kandidaten 
op 1 januari

Aantal kandidaten op 31 december 
(geschrapte dossiers inbegrepen)

2004 21.906 30.219

2005 21.327 29.415

2006 23.343 30.826

2007 25.029 32.358

2008 26.050 33.006

2009 30.207 36.867

2010 31.140 37.825

2011 33.900 38.928

2012 36.167 41.461

2013 37.050 44.332

2014 35.758 42.540

2015 39.939 45.742

2016 43.345 48.804

2017 37.903 43.170

2018 41.292 45.987

2019 44.307 48.675

2020 46.962 49.816

2021 48.355

Redenen van schrapping
Aantal schrappingen

2016 2017 2018 2019 2020

Kandidatuur niet bevestigd met 
hernieuwingsprocedure 8.506 12 6 1 19

Weigering van of geen antwoord op voorstel van 
een toewijzing 227 255 349 256 27

Toewijzing van een woning 1.246 1.267 1.117 1.224 88

Weigering van of geen antwoord op definitieve 
toewijzing 264 191 / 108 897

Inbreuk op voorwaarde over eigendom 30 7 24 7 115

Adreswijziging niet gemeld 297 0 3 0 15

Verzaking 174 73 118 68 0

Overschrijding van het toelatingsinkomen 80 46 / 0 180

Inbreuk op voorwaarde over wettig verblijf 9 6 3 2 0

Verwerping door de referentiemaatschappij 5 3 3 0 8

Fraude 0 0 1 0 0

Andere 59 16 56 18 0

Totaal 10.897 1.876 1.680 1.713 1.349

Schrappingen 
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  Totaal Sociale 
indicator

Huurprijs-
indicator

Technische 
indicator

2008 413 100 291 22

2009 140 87 24 28

2010 199 148 23 28

2011 245 189 37 19

2012 252 196 26 30

2013 308 228 44 36

2014 283 150 110 23

2015 152 108 22 22

2016 239 197 28 14

2017 168 108 14 46

2018 167 110 19 38

2019 121 76 29 24

2020 102 62 14 26

Aantal klachten door kandidaat-huurders en huurders

Jaar Aantal inschrijvingen

2008 7.064

2009 6.811

2010 6.698

2011 7.691

2012 7.507

2013 7.353

2014 6.689

2015 5.824

2016 5.421

2017 5.113

2018 4.807

2019 4.477

2020 2.938

Op een totaal van 49.816 referentiedossiers voor de volledige sector, behandelen drie 
OVM’s minder dan 3% van de dossiers als referentie-inschrijving. De OVM’s die meer 
dan 8% van de referentiedossiers behandelen zijn: LOJEGA, de Schaarbeekse Haard, 
de Molenbeekse Woningen, BinHôme, de Anderlechtse Haard en de Brusselse Woning.
Er zijn 408.490 dossiers ingeschreven als tweedelijnsinschrijving. 

Inschrijvingen
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Oorsprong van het inkomen van alle leden van 
het gezin van de kandidaat-huurders

Aard van het inkomen Aantal

Geen 15.998

Loontrekker 14.244

Zelfstandige 544

Pensioen 2.983

Werkloosheidsuitkering 12.790

Ziekenfonds 5.312

Handicap 1.738

Leefloon 14.799

Ander 310

Het aantal inkomens per gezin

Aantal inkomens Aantal

0 2.003

1 42.189

2 5.405

3 191

4 25

5 3

Eigenschappen kandidaat-huurders 2020

Woonplaats

89% van de kandidaten woont in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 

Aantal slaapkamers rekening houdend met de ruim-
telijke afwijking

Aantal slaapkamers Aangepaste woning

0 506

1 21.893

2 12.576

3 8.869

4 4.054

5 1.433

6 395

>6 90

Totaal 49.816
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Onze actualiteit 
vindt u terug op 
www.bghm.brussels

Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij
Jourdanstraat 45-55
1060 Brussel
www.bghm.brussels
T +32 2 533 19 11
bghm@bghm.brussels

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
Yves Lemmens, Directeur-generaal 
Jourdanstraat, 45-55 - 1060 Brussel

Concept en redactie 
BGHM, communicatiedienst
comm@bghm.brussels

Lay-out 
polygraph.be

Foto’s 
 SLRB 
Isopix 
www.detiffe.com 
Cloud Machine 
Yan Krukov - Pexels

https://slrb-bghm.brussels/fr
http://www.bghm.brussels
http://www.bghm.brussels
mailto:bghm%40bghm.brussels?subject=
mailto:comm%40bghm.brussels?subject=
http://www.polygraph.be
http://www.detiffe.com

	Table des matières
	Avant-propos
	La SLRB, 
un OIP bruxellois
	OIP 1
	OIP 2
	OIP 3
	OIP 4
	OIP 5

	La SLRB construit
	construit 1
	construit 2

	La SLRB rénove
	rénove 1
	rénove 2
	rénove 3
	rénove 4
	rénove 5
	rénove 6

	La SLRB collabore
	collabore 1
	collabore 2

	La SLRB soutient
	soutient 1
	soutient 2
	soutient 3
	soutient 4

	La SLRB encadre
	encadre 1
	encadre 2
	encadre 3
	encadre 4
	encadre 5

	La SLRB inspire
	inspire 1
	inspire 2
	inspire 3
	inspire 4
	inspire 5

	La SLRB finance
	finance 1
	finance 2
	finance 3
	finance 4
	finance 5

	Annexes
	annexe 1
	annexe 2


	Bouton 11: 
	Bouton 12: 
	Bouton 33: 
	Bouton 61: 
	Bouton 70: 
	Bouton 75: 
	Bouton 76: 
	Bouton 77: 
	Bouton 78: 
	Bouton 73: 
	Bouton 79: 
	Bouton 80: 
	Bouton 109: 
	Bouton 1010: 
	Bouton 82: 
	Bouton 83: 
	Bouton 65: 
	Bouton 69: 
	Bouton 66: 
	Bouton 67: 
	Bouton 68: 
	Bouton 62: 
	Bouton 63: 
	Bouton 64: 
	Bouton 45: 
	Bouton 46: 
	Bouton 47: 
	Bouton 48: 
	Bouton 59: 
	Bouton 50: 
	Bouton 49: 
	Bouton 60: 
	Bouton 23: 
	Bouton 26: 
	Bouton 29: 
	Bouton 30: 
	Bouton 25: 
	Bouton 24: 
	Bouton 27: 
	Bouton 28: 
	Bouton 31: 
	Bouton 32: 
	Bouton 34: 
	Bouton 35: 
	Bouton 36: 
	Bouton 37: 
	Bouton 38: 
	Bouton 39: 
	Bouton 8: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Bouton 9: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Bouton 10: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Bouton 13: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Bouton 14: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Bouton 15: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Bouton 16: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Bouton 17: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Bouton 18: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Bouton 19: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Bouton 20: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Bouton 21: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Bouton 22: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 

	Bouton 40: 
	Bouton 41: 
	Bouton 42: 
	Bouton 43: 
	Bouton 44: 
	Bouton 51: 
	Bouton 52: 
	Bouton 111: 
	Bouton 53: 
	Bouton 57: 
	Bouton 54: 
	Bouton 55: 
	Bouton 56: 
	Bouton 58: 
	Bouton 84: 
	Bouton 85: 
	Bouton 86: 
	Bouton 89: 
	Bouton 87: 
	Bouton 88: 
	Bouton 90: 
	Bouton 94: 
	Bouton 91: 
	Bouton 92: 
	Bouton 93: 
	Bouton 110: 
	Bouton 95: 
	Bouton 99: 
	Bouton 96: 
	Bouton 97: 
	Bouton 98: 
	Bouton 100: 
	Bouton 101: 
	Bouton 104: 
	Bouton 102: 
	Bouton 103: 
	Bouton 105: 
	Bouton 106: 
	Bouton 107: 
	Bouton 108: 


