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INLEIDING 

De Brusselse Woning streeft ernaar om een ambitieuze en eigentijdse onderneming te zijn. Via dit 

jaarverslag wordt ons de mogelijkheid gegeven om te pronken met de elementen die uitgerold 

worden om de ons toevertrouwde opdracht te vervullen. 

Zonder uitputtend te zijn, vermelden we: 

 De invoering van een politiek van communicatie en transparantie ten aanzien van de 

beheersorganen en de voogdij via nieuwe communicatiemiddelen; 

 De beheersing van de praktijken van overheidsopdrachten om onze renovatiewerven te 

versnellen; 

 De invoering van een onderhoudsbeleid voor de gemeenschappelijke delen van onze 

gebouwen; 

 De definitie van beheersindicatoren die het bestuur van de onderneming en de invoering van 

een strenge beheerscontrole mogelijk maken om ons toe te laten onze financiële middelen 

efficiënter te gebruiken; 

 De ontwikkeling van nieuwe benaderingswijzen, zowel bij het in goede staat herstellen van 

de woningen als in het kader van de voorstellen van toewijzing; 

 Het opnieuw definiëren van de HR-politiek via de ontwikkeling van de competenties van onze 

medewerkers. 

Bovendien gaan we op de ingeslagen weg verder voor wat betreft het financieel herstelbeleid, de 

versterking van onze "cliëntgerichte" aanpak of nog ons energiebeleid. 

Bogend op de gebouwde funderingen kunnen wij nieuwe uitdagingen aannemen. 

Het investeringsprogramma is aanzienlijk: meer dan 200 miljoen euro worden gewijd aan de 

renovatie van ons patrimonium. Ook de toekomst is veelbelovend dankzij het "Speciaal Klimaat" 

investeringsplan voor een bedrag van 74 miljoen euro, dat in het tweede semester van 2019 

gelanceerd werd. Om helemaal volledig te zijn, mogen we de rehabilitatie van de Papenvestsite niet 

vergeten, voor een totaal budget van 73,5 miljoen euro, dat zijn concretisering nadert met de 

afronding van de eerste administratieve stappen, zoals de aanduiding van het team van ontwerpers.  

Voortwerken aan het financieel herstel is één van de voornaamste bekommernissen van de Brusselse 

Woning. Met opnieuw een positief resultaat aan het eind van het jaar 2019, wordt een achtste 

opeenvolgend boekjaar in het groen afgesloten. 

Het financieel evenwicht is broos en vergt een doorlopende aandacht, daarom werd 2019 gemarkeerd 

door de implementatie van een politiek van versterkte beheerscontrole via een budgetconstructie die 

het gehele Directiecomité van de Brusselse Woning responsabiliseert. 

De ter beschikking van de huurders gestelde tool is zeker nog voor verbetering vatbaar, meer 

bepaald in termen van communicatie, maar, zonder valse bescheidenheid, biedt het prestaties 
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waarop zowel de medewerkers als de nieuwe Raad van Bestuur, die zijn functies opgenomen heeft 

in september 2019, fier kunnen zijn. 

Ik zal mij, met de steun van de teams, elke dag inspannen om de Brusselse Woning tot een 

referentiemaatschappij in de sociale huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 

maken! 

Lionel GODRIE 
Directeur-generaal 
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1. BEHEERSVERSLAG 2019 

 In te dienen documenten  

In overeenstemming met het Vennootschappenwetboek, zullen het verslag van de commissaris, het 

beheersverslag en het verslag over de bezoldiging van de bestuurders neergelegd worden bij de 

Nationale Bank van België, samen met de jaarrekeningen. 

"Geachte dames, geachte heren, 

In overeenstemming met het Vennootschappenwetboek stellen wij u het beheersverslag van onze 

vennootschap voor het boekjaar 2019 voor en leggen we u de op 31 december 2019 afgesloten 

jaarrekeningen ter goedkeuring voor". 

Bespreking van de resultaten  

Voor het verstreken dienstjaar heeft de Brusselse Woning een nettowinst van 817.713,66 € geboekt, 

tegen 174.164,89 € in 2018. 

  2018 2019 

Netto bedrijfsresultaat (70/64) 275.519,00 € 1.048.216,84 € 

Financieel resultaat (75/65) 297.528,76 € 448.244,76 € 

Uitzonderlijk resultaat (76/66) -  € -  € 

Opnemingen/overboekingen uitgestelde belastingen 
(78/68)) 

-29.432,40 € -31.142,54 € 

Belastingen (77/67) 179.589,03 € -65.758,53 € 

Opnemingen/overboekingen belastingvrije reserves 

(789/689) 
-549.039,50 € -581.846,87 € 

Resultaten van het dienstjaar (70/67) 174.164,89 € 817.713,66 € 

 

De tabellen met de resultatenrekeningen (inclusief de cijfers van het Volledig Lokaal Strategisch Plan 

"VLSP") en de balans zijn opgenomen in bijlage van het verslag. 
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 Evolutie van het netto jaarresultaat 2010 –2019 (Code 70/67)  

 

 

 Evolutie van het overgedragen resultaat 2010 – 2019 (Code 

140/141 balans)  
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 BRUTO BEDRIJFSRESULTATEN  

Code 70000: huur sociale woningen (+ 6% / - 0% Vlsp) 

De herziening van de huurprijzen is een operatie die de maatschappijen een zekere 

manoeuvreerruimte biedt die toelaat om hun inkomsten bij te stellen in functie van de uitgaven, en 

dit binnen het wettelijk en reglementair kader. 

 

In 2015 (vóór de verrichtingen i.v.m. de fusies) bedroeg het jaarlijks bedrag van de basishuurprijzen 

van de sociale woningen (bruto huurprijzen exclusief sociaal tekort) 13.890.662 € en in 2019 

bedraagt het 24.076.569 €.   

De reële huurprijzen zijn geplafonneerd naar aanleiding van het mechanisme van huurberekening 

dat rekening houdt met de inkomsten van de huurders en de gezinssamenstellingen. De wetgeving 

stelt een reeks plafonds op die de reële huurprijzen niet mogen overschrijden. De impact op de 

werkelijke huurprijzen vertegenwoordigt dus niet dezelfde verhouding als de evolutie van de 

basishuurprijzen. 
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Code 70010 tot 30: andere huurprijzen (- 1% / -3% Vlsp)   

Het bedrag van de andere huurprijzen bedraagt 1.242.185 € en is als volgt opgesplitst: 

 Huur winkels, kelders en dergelijke         602.210 €  

 Huur garages/parkings         541.251 €  

 Huur daken (GSM-antenne)           98.723 €  
 

 

 (De berekeningsmethode uit het Vlsp kwam overeen met de eenvoudige indexering van de andere 

huurprijzen van het jaar 2018). 

Code 70: 1 Verlies van sociale en privé basishuurprijzen (onbewoonde en onbewoonbare 

woningen) (+ 12% / +10% Vlsp)  

Het financieel verlies door de leegstand van sociale en privé woningen bedroeg 2.421.287 € tegen 

2.162.723 € in 2018. 

In 2019 vertegenwoordigen de financiële verliezen voor onbewoonde sociale woningen 

(huurleegstand, overige) 0,64% van de basishuurprijzen van de woningen. Deze verliezen zijn te 

wijten aan: 

 uitzettingen, 

 mutaties, transfers, 

 opzeggingen huurders en maatschappij, 

 uittredingen zonder opzeg, 

 overlijdens, 

 andere. 

In 2019 bedragen de financiële verliezen voor niet-bewoonbare sociale woningen (verbonden aan 

complexen die een renovatie ondergaan en omvattende ook de onbewoonbare woningen) 7,21% van 

de basishuurprijzen van de sociale woningen. 

Huurprijzen 
winkels, kelders 

en andere
48%

Huurprijzen 
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44%
Huur prijzen 
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De woningen die onbewoonbaar zijn door werven volgen de evolutie van de planning van de lege 

woningen wegens werken en werven.?  

 

(De projectie van de verliezen van basishuurprijzen voor niet-bewoning van de sociale woningen uit 

het VLSP is afkomstig uit het investerings- en huurbeheerplan; verliezen minder hoog ten opzichte 

van de reële cijfers van 2019). 

De financiële verliezen verbonden aan de "privé" woningen vertegenwoordigen 42,68% van de 

basishuurprijzen van de "privé" woningen vs 41,07% in 2018 (stabiliteit). 

 

 

Code 702: Netto sociale kortingen (+ 11% / Vlsp + 5%)  

Het totaal bedrag van het sociaal tekort (verschil tussen het bedrag van de basishuurprijzen van de 

woningen en dat van de reële huurprijzen van de bewoonde sociale woningen, exclusief 
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solidariteitstoelage) van het jaar 2019 bedraagt 7.148.779 € (6.415.159 € in 2018), wat 32% van 

de basishuurprijzen van de bewoonde sociale woningen van het jaar 2019 vertegenwoordigt (31% 

in 2018); het verschil van 1% leidt tot een gevoelige stijging van het sociaal tekort 2019 (+ 

733.620 €).  

Over het jaar 2019 is de gemiddelde inkomenscoëfficiënt van de huurders nog steeds lager dan 1, 

wat betekent dat de inkomens van onze huurders lager zijn dan het referentie-jaarinkomen dat 

meegedeeld werd door de BGHM (19.888,39 € voor het jaar 2019). 

(Het Vlsp hield rekening met het percentage van het jaar 2018, een methodologie om het bedrag 

van het sociaal tekort te ramen). 

  2018 2019 

Basishuurprijzen van de sociale woningen      22.666.687,80 €       24.076.569,54 €  

Verlies van basishuurprijzen soc. won. voor niet-
bewoning 

-     1.646.551,17 €  -     1.891.142,01 €  

(A) Basishuurprijzen van de bewoonde sociale woningen      21.020.136,63 €       22.185.427,53 €  

(B) Sociaal tekort        6.415.159,50 €         7.148.779,28 €  

Ratio (B)/(A)                  0,31 €                    0,32 €  

(houdt geen rekening met de solidariteitsbijdrage)     

 

De financiering van dit sociaal tekort naar rato van 75% (5.361.584 €) via de storting van de 

Gewestelijke Solidariteitstoelage (code 73) zal pas tegen het einde van het jaar 2020 plaatsvinden.  

Code 703/7 : voorzieningen huurlasten en diverse bijdragen (+ 1% / -1% Vlsp)  

De rubriek 'voorzieningen huurlasten & diverse bijdragen' evolueert in functie van de jaarlijkse 

kostprijs van de huurlasten, de lasten voor energieverbruik (ten laste van de huurders), de 

huurvoorzieningen die in de rekeningen geïnjecteerd worden en de bijdragen voor kabeltelevisie 

(bedrag van de bijdragen minder hoog in 2019 vs 2018). 

Het bedrag van de regularisatie van de afrekeningen van de lasten 2019 (provisies, min huurlasten 

min raming van de verliezen aan huurlasten wegens niet-bewoonde woningen en min regularisatie 

van het vorige boekjaar) wijst een globaal bedrag in het voordeel van de huurders aan. Op 

31/12/2019 is het regularisatiebedrag geboekt als negatieve opbrengst onder rubriek 707. 

Code 709 : solidariteitstoelage (+ 11% / +15% Vlsp)  

Deze post evolueert naargelang de hoogte van de inkomsten van een deel van onze huurders. 
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Enkele belangrijke cijfers:  

    2018 2019 

Code 70  Omzet  20.769.746 €   21.244.854 €  

Code 70000  Basishuurprijzen van de sociale woningen  22.666.688 €   24.076.570 €  

Code 701  
Verliezen basishuurprijzen sociale woningen niet-
bewoning 

   1.646.551 €     1.891.142 €  

Code 702  Netto sociale kortingen    6.415.160 €     7.148.779 €  

Code 73  Solidariteitstoelage    4.329.566 €     4.810.679 €  

 

 
 
Code 72 : geproduceerde vaste activa (- 31% / -28% Vlsp)  

De geproduceerde vaste activa is een boekhoudkundig begrip dat een maat is voor het werk dat de 

vennootschap voor eigen rekening heeft uitgevoerd, in dit geval en hoofdzakelijk de prestaties die 

op de werven uitgevoerd worden door ons Departement Investeringen.  Deze prestaties, geëvalueerd 

in EUR, worden geboekt op de activa van de balans en als opbrengst op de resultatenrekeningen 

(compenseert gedeeltelijk de loonkosten van het Departement Investeringen). Deze rubriek omvat 

ook de valorisatie van de werken voor het in goede staat herstellen van de woningen die uitgevoerd 

worden door de Technische Regie naar rato van 25%. 

In 2019 hebben wij in de berekening van de geproduceerde vaste activa een kleinere loonmassa 

(nieuwe verdeelsleutel van de prestaties van de Directeur van de Technische Pool (1/3 in investering 

in plaats van 3/3 voordien).   

Het percentage van de prestaties op werven die in 2019 opgenomen zijn in geproduceerde vaste 

activa bedraagt 75,54% tegen 85,63% in het Vlsp. 

(Het bedrag uit het Vlsp is gebaseerd op de gegevens van het jaar 2018 (-) 70.000 €, wat 

overeenkomt met het door de Bghm gesubsidieerde bedrag voor 1 VTE "Investering" 

(voltijdsequivalent) en opgenomen als bedrijfssubsidie (telt 74 andere bedrijfsopbrengsten), waarbij 

het totaal geïndexeerd wordt). 
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Code 74: andere bedrijfsproducten (+ 37% / +32% Vlsp)  

De andere bedrijfsopbrengsten houden rekening met de terugvordering van kosten van huurders/derden 

(privélasten, kosten van aangetekende brieven, huurschade, enz.), administratieve kosten, terugbetalingen van 

schadegevallen, de stimulans beheersovereenkomst, de terugvorderingen op het vlak van onroerende 

voorheffing, diverse andere bedrijfsopbrengsten en het bedrag van de aanwervingspremies. 

(De variatie met het bedrag uit het Vlsp is afkomstig van elementen die niet beschikbaar waren bij de uitvoering 

van de projecties, namelijk: 

     Over het boekjaar 2019, boeking van de exploitatiesubsidies, stimulans wijkcontract  

     200.000 €, energiepremie 200.000 €  en stimulans beveiliging 49.951 €.  

     Over het boekjaar 2019, regularisatie onroerende voorheffing 2018 (kwijt te schelden fout van Brussels       

     Fiscalité), 335.305 € en terugbetaling van de opcentiemen op onroerende voorheffing via de    

     Bghm 306.653 € (+ 103.558 €)). 

Over het dienstjaar 2019, vermindering van de andere bedrijfsopbrengsten in verband met het einde van de 

regularisaties verbonden aan de fusie. 

Aard van de opbrengsten 2018 2019 

Exploitatiesubsidies: aanwervingspremies (1) 623.383,41 € 639.867,94 € 

Exploitatiesubsidies: Bim - index bodempremie/Leefmilieu 
Brussel 

4.564,30 € 0,00 € 

Exploitatiesubsidie: Stimulans beheerovereenkomst 147.216,50 € 171.337,10 € 

Exploitatiesubsidie: Stimulans wijkcontract 0,00 € 200.000,00 € 

Exploitatiesubsidie: Energiepremies 0,00 € 212.869,46 € 

Exploitatiesubsidie: Stimulans beveiliging Stad Brussel 0,00 € 49.951,41 € 

Meerwaarde op verkoop materiële vaste activa 1.886,96 € 0,00 € 

Inning huurschuldvorderingen 12.471,63 € 9.409,15 € 

Terugvordering administratieve kosten 312.386,61 € 333.992,25 € 

Terugvordering onderhoudskosten 92.828,47 € 95.531,22 € 

Terugvordering huurschade 41.484,99 € 48.103,59 € 

Terugvordering badges 6.966,84 € 1.173,72 € 

Terugvordering onderhoudskosten regie 16.760,88 € 31.677,49 € 

Terugvordering onroerende voorheffing 257.020,80 € 641.957,68 € 

Terugvordering energiefacturen 5.875,47 € 0,00 € 

Terugvordering plaatsbeschrijving 0,00 € 16.720,00 € 

Vergoeding Nhw, ingebrekestelling, enz. 8.225,00 € 19.801,10 € 

Terugvordering ter beschikking gesteld personeel - 
syndicus 

6.391,66 € 12.650,51 € 

Terugvordering kosten geschillen -2.099,40 € 0,00 € 

Vergoedingen schadegevallen 115.410,86 € 67.237,94 € 

Terugvordering sociale kosten 7.316,41 € 6.601,61 € 

Diverse andere bedrijfsopbrengsten (2) 260.294,27 € 61.734,43 € 

 

Totaal 
 

1.918.385,66 € 2.620.616,60 € 
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 (1) Exploitatiesubsidies: aanwervingspremies 2018 2019 

Aanwervingspremies Actiris 533.383,41 € 546.167,94 € 

Aanwervingspremies Win-WIN uitkeringen 0,00 € 3.700,00 € 

Subsidie Bim  20.000,00 € 20.000,00 € 

Aanwervingspremies Bghm 70.000,00 € 70.000,00 € 

Totaal 623.383,41 € 639.867,94 € 

 

(2) Diverse andere bedrijfsopbrengsten 2018 2019 

Terugvordering Voordelen alle aard/maaltijdcheques 33.004,02 € 11.226,28 € 

Rechtzetting vorige dienstjaren 31.081,08 € 3.513,80 € 

Rechtzetting huurprijzen vorige dienstjaren (Proximus, 
Fabelec, Stad Brussel Antwerpsestw.) 

23.594,23 € 2.581,65 € 

Regularisatie/terugvordering op uit de vennootschap 
gehaald patrimonium wegens fusie/splitsing 

160.114,52 € 44.412,64 € 

Terugvordering Syndicus/werkkapitaal 4.449,56 € 0,00 € 

Andere regularisaties 8.050,86 € 0,00 € 

Totaal 260.294,27 € 61.734,37 € 

 

Het bedrag van de terugvorderingen van de administratieve kosten omvat de terugbetaling via de BGHM 

van 50% van de aan Stad Brussel betaalde vergoedingen (annuïteit project Middelweg 110.706 € en 

Molenblok 180.590 €). 

De door de verzekeringsmaatschappijen terugbetaalde bedragen variëren elk jaar in functie van de 

opgetreden schadegevallen. 

Code 60 : bevoorrading & goederen (- 4% / - 24% Vlsp)  

Deze rubriek schommelt in functie van de aankopen van stockgoederen die tijdens het jaar verbruikt 

worden en omvat hoofdzakelijk de aankoop van leveringen die nodig zijn voor de Technische regie. 

(Het Vlsp omvatte een verhoging van de stocks verbonden aan de bevoorrading voor de stocks van 

de lokalen Technische Regie).  
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Code 61 : geleverde diensten en diverse goederen (- 5% / - 1% Vlsp) 

Code 610: algemene administratie (- 51% / - 4% Vlsp)  

Algemene administratiekosten 2018 2019 

Leveringen voor kantoor, informatica en andere 43.343 € 60.218 € 

Post, telefonie en internet 135.274 € 128.819 € 

Verplaatsingskosten/express brieven 917 € 289 € 

Documentatie/wettelijke publicaties/bijdragen 14.443 € 22.456 € 

Huurprijzen, huurlasten, verhuiskosten 656.736 € 0 € 

Sociaal secretariaat 32.331 € 33.182 € 

Architecten/deskundigen 7.605 € 19.799 € 

Revisors 23.969 € 21.780 € 

Informaticaprestaties 138.544 € 109.131 € 

Advocaten/advies & vertalingen 23.193 € 50.946 € 

Diverse beheerskosten 20.825 € 19.892 € 

Diverse administratiekosten/Sociale begeleiding 251.685 € 196.581 € 

Totaal  1.348.866 € 663.094 € 

 

De Brusselse Woning heeft haar boekhoudplan bijgesteld naar aanleiding van de vraag van de BGHM 

voor alle OVM's van het Brussels Gewest. 

Deze aanpassing heeft een impact op de opsplitsing van de rubrieken zoals die van de algemene 

administratie. 

Het bedrag van de huurkosten is nul in 2019 wegens de opvolging van de herziening van het 

boekhoudplan van de Brusselse Woning-Bghm, de huurkosten zijn geboekt onder rubriek 611 van 

het boekhoudkundig plan (dat dus stijgt in 2019). 

De rubriek van de informaticakosten wordt hieronder opgesplitst en omvat niet het onderhoud van 

de informatica = code 613.

 

B2bits Solutions
76%

Ordiges
16%

Iristeam
7%

Computerland
1%

Algemene administratiekosten- Informatica 2019
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In 2019 stijgt de rubriek advocaten, advies, vertalingen ten opzichte van 2018, ten gevolge van 

extra advies voor 20.784 € (advies strategisch plan). 

De opsplitsing van het bedrag van de sociale begeleiding en diverse administratiekosten van het jaar 

2019 is als volgt: 

Diverse administratiekosten/Sociale begeleiding 2018 2019 

Diverse sociale beg. en participatief budget  98.106 € 753 € 

Sociale beg. Versailles Seniors 40.000 € 40.000 € 

Sociale beg. - projectoproep  26.831 € 32.361 € 

Diverse administratiekosten 4.719 € 2.926 € 

Externe communicatie/krant/enz. 24.539 € 33.430 € 

Kosten verbonden aan inhuldigingen, expo's, 
huurdersvergaderingen... 

6.276 € 3.674 € 

Huurders (premies, enz.) 46.662 € 76.652 € 

Giften/Nieuwjaarsgeschenken 0 € 2.560 € 

Verhuisdozen 0 € 4.225 € 

Overige 4.552 € 0 € 

 251.684,97 € 196.581,10 € 

 

Code 6110+6112 : werken ten laste van de O.V.M. (+ 8% / + 2%)  

Kosten voor onderhoud en herstellingen in onze gebouwen. 

Om een volledig beeld te hebben van de kostprijs van de in onze gebouwen uitgevoerde onderhouds- 

en herstellingswerken dient er ook rekening te worden gehouden met de werken die uitgevoerd 

werden door onze Technische Regie, de werken die uitgevoerd werden naar aanleiding van 

plaatsbeschrijvingen en andere van het onderhoudsplan die opgenomen zijn in investeringen, de 

terugbetalingen die ontvangen werden van de verzekeringsmaatschappijen ten gevolge van de 

diverse schadegevallen in de gebouwen, en met de doorfacturatie van privélasten en huurschade die 

als opbrengsten geboekt werden in de loop van 2019. 
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Onderhouds- & herstellingskosten gebouwen (exclusief 
afrekeningen van gemeenschappelijke lasten) 

2018 2019 

Rubrieken van de lasten 61 via onderaannemers     

Werken ten laste van de Ovm (inclusief huurprijzen erfpacht en 
andere huurprijzen) 

2.585.348 € 3.273.609 € 

Onderhoudsplan werken voor in goede staat herstellen van de 
woningen (75% ten laste) 

1.025.584 € 616.540 € 

Privéwerken die doorgefactureerd moeten worden aan derden 97.039 € 114.272 € 

Totaal 3.707.972 € 4.004.421 € 

Rubrieken van de lasten 60 + 62 via Technische Regie      

Valorisatie prestaties werken ten laste van de Ovm 785.246 € 736.992 € 

Valorisatie prestaties werken ten laste van de Ovm in goede staat 
herstellen van de woningen 75% 

260.805 € 127.689 € 

Valorisatie prestaties privéwerken die doorgefactureerd moeten 
worden aan derden 

18.598 € 33.225 € 

Totaal 1.064.649 € 897.906 € 

Rubrieken van de investeringen 22     

Onderhoudsplan - Werken voor het in goede staat herstellen van de 
woningen onderaannemers 25% 

341.861 € 205.513 € 

Onderhoudsplan - Werken voor het in goede staat herstellen van de 
woningen Regie 25% 

86.935 € 42.563 € 

Onderhoudsplan - andere werken 299.998 € 189.549 € 

Totaal 728.795 € 437.625 € 

Rubrieken van de opbrengsten 74     

Terugbetalingen verzekeringen (gebouwen) -100.755 € -59.087 € 

Doorfacturatie privélasten & huurschade -151.074 € -192.032 € 

Totaal -251.829 € -251.119 € 

Kosten (+) investeringen (-) opbrengsten 5.249.586 € 5.088.834 € 

Rubrieken in goede staat herstellen & andere onderhoudsplan      

Werken voor in goede staat herstellen van de woningen rubriek 61 + 
22 onderaannemer + Regie 

1.715.186 € 992.306 € 

Onderhoudsplan - andere werken 299.998 € 189.549 € 

Totaal 2.015.184 € 1.181.855 € 
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Vaststelling van een grote vermindering van het bedrag van de kosten voor het in goede staat 

herstellen van de woningen tussen twee verhuringen vs 2018, prestaties uitgevoerd door de externe 

onderaannemers en ook door de Technische regie. 

De rubriek van de werken ten laste van de O.V.M. omvat sinds 2019 ook de huur en de sociale lasten 

van de hoofdzetel (herziening van het boekhoudplan - overdracht van 6105 naar 611). 

Het deel Departement "Onderhoud" van het Jaarverslag 2019 omvat de analyse van de onderhouds- 

en herstellingskosten voor onze gebouwen. 

Code 612 : verbruikskosten (- 8% / -10%)  

De kosten voor energieverbruik ten laste van de Brusselse Woning en ten laste van de huurders 

evolueren in functie van de verbruiken (volgens de weersomstandigheden) en de energieprijs.  De 

kosten voor abonnementen op kabeltelevisie variëren naargelang het aantal aansluitingen op de 

kabeltelevisie (verandering operator).  

 

  2018 2019 

Water 1.248.022 € 1.141.571 € 

Gas 1.037.225 € 1.023.650 € 

Elektriciteit 477.264 € 537.899 € 

Huisbrandolie 243.168 € 207.555 € 

Kabeltelevisie 532.474 € 353.079 € 

Totaal 3.538.153 € 3.263.753 € 

 

 

1
.2

4
8

.0
2

2
 €

1
.0

3
7

.2
2

5
 €

4
7

7
.2

6
4

 €

2
4

3
.1

6
8

 €

5
3

2
.4

7
4

 €

1
.1

4
1

.5
7

1
 €

1
.0

2
3

.6
5

0
 €

5
3

7
.8

9
9

 €

2
0

7
.5

5
5

 €

3
5

3
.0

7
9

 €

verbruikskosten

2018

2019



  p. 22 

 

 

Code 613 : kosten voor materieel & machines (+ 6% / + 19% Vlsp) 

  2018 2019 

Kostprijs van de kopieermachines 62.041 € 45.216 € 

Onderhoud/huur Bancontact-toestellen 4.179 € 4.205 € 

Onderhoud/huur drinkfonteinen 413 € 814 € 

Onderhoud/huur vouwmachine 2.151 € 5.490 € 

Onderhoud/herstelling koffieapparaten 0 € 336 € 

Onderhoud/herstelling volgnummersystemen 1.815 € 1.488 € 

Onderhoud Installaties, machines 1.111 € 2.609 € 

Onderhoud en divers rollend materieel 16.697 € 17.337 € 

Onderhoud en herstellingen fietsen 124 € 0 € 

Onderhoud en herstellingen elektrische auto's 0 € 533 € 

Onderhoud tijdsbeheer 1.947 € 1.978 € 

Onderhoud telefonie 365 € 5.925 € 

Huur sanitaire toestellen 4.646 € 4.862 € 

Huur materieel cafetaria 5.844 € 5.703 € 

Huur rollend materieel 75.654 € 72.181 € 

Huur planten/deurmatten 169 € 38 € 

Bijdragen/onderhoud informatica 43.639 € 55.660 € 

Parking/taxi's 607 € 316 € 

Klein gereedschap 382 € 10.725 € 

Totaal 221.785 € 235.416 € 
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Verschillen van 27% minder op de kostprijs van kopieermachines en 27% meer op de kostprijs van 

de softwarelicenties tussen 2019 en 2018. 

De post huur rollend materieel omvat het gehele voertuigenpark: in 2019, daling van de post met 

6%. 

De rubrieken Huur rollend materieel en Kostprijs van de kopieermachines vertegenwoordigen samen 

bijna 50% van de rubriek Kosten voor Materieel en Machines en de Softwarelicenties 24% (waarvan 

73% voor Ordiges). 

 

(De geraamde projecties in het Vlsp gingen uit van een grotere daling van de kosten voor informatica 
en rollend materieel). 

Code 614 : verzekeringen (+ 6% / 0% Vlsp)  

De premie 2019 "Verzekeringen gebouwen" evolueert in functie van de actualisatie van de naar 

boven herziene waarde van het verzekerd kapitaal. 
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Code 615 : kosten van geschillen (- 9% / - 16% Vlsp)  

De kosten van akten en geschillen zijn voornamelijk de kosten verbonden aan huurderdossiers die 

overgemaakt worden aan advocaten/deurwaarder en beheerd worden door het Departement 

"Geschillen" van de Brusselse Woning. Deze post evolueert naargelang het aantal dossiers dat in 

behandeling is.  Het Departement Geschillen beschikt over een juriste; deze functie leidt tot een 

vermindering van de kosten van geschillen.    

  2018 2019 

Deurwaarders 43.691 € 24.012 € 

Advocaten 98.850 € 97.249 € 

Gerechtskosten en certificaten 3.032 € 10.524 € 

Totaal 145.572 € 131.784 € 

 

 (De geraamde projecties in het Vlsp hielden rekening met een gemiddelde evolutie die geleid heeft 

tot hogere bedragen in vergelijking met 2019).  

 

 

Code 616 : diverse kosten (- 36% / + 7% Vlsp) 

  2018 2019 

Brandstof 32.501 € 29.635 € 

Auteursrechten 110 € 60 € 

Representatiekosten & studiereizen 36.845 € 14.528 € 

Totaal 69.457 € 44.224 € 

 

De representatiekosten waren in 2018 hoger dan in 2019 wegens kosten verbonden aan de 

pensionering van de vroegere Algemeen Directeur.  
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Deze rubriek omvat ook de brandstofkosten, de representatiekosten (dienstlunches, cateringkosten 

van het Beheerscomité/de Raad van Bestuur) en de studiereis naar Parijs die in 2019 georganiseerd 

werd (HLM congres). 

(De projecties uit het Vlsp voorzagen geen zakenreis in 2019 en minder hoge brandstofkosten). 

 

Code 617 : uitzendkrachten en dienstverlening (- 18% / + 1% Vlsp)  

De kosten voor uitzendkrachten en dienstverlening variëren elk jaar naargelang de behoeften van 

de Departementen van de Brusselse Woning; in 2019 werden er geen kosten van uitzendkrachten 

geboekt, enkel kosten van diensten voor het Operationeel Departement.  

  2018 2019 

Uitzendkrachten 31.490 € 0 € 

Dienstenprestaties - Regie 5.730 € 12.501 € 

Dienstenprestaties -  Conciërges/Kantonniers 157.540 € 147.392 € 

Totaal 194.761 € 159.892 € 
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Code 618 : bestuurders (+ 3% / - 6% Vlsp)  

De evolutie van het bedrag van de emolumenten en sociale bijdragen van de mandatarissen is 

verbonden aan de aanwezigheden van de bestuurders op de zittingen van de Raad van Bestuur. 

Code 62 : sociale lasten (- 1% / - 5% Vlsp)  

Het bedrag van de personeelskosten houdt rekening met de personeelsbewegingen (in- en 

uitdiensttredingen), de index, valorisaties, enz. 

In het dienstjaar 2019 wordt een lichte daling van de personeelskosten geregistreerd ten opzichte 

van 2018. 

Merk op dat in 2018 loonkosten van twee Algemeen Directeurs ingeboekt werden tijdens de 

overgangsperiode vóór de pensionering. 

Het totaal van de andere onverdeelde kosten is in 2019 verminderd ten opzichte van 2018.  

Ter herinnering: de loonkosten omvatten bepaalde kosten die geneutraliseerd zijn in de opbrengsten 

(code 72: Geproduceerde vaste activa en code 74: Andere bedrijfsopbrengsten): 

 geproduceerde vaste activa: 584.529 €, 

 aanwervingspremies: 639.868 €, 

 andere (vermindering personeelskosten onder rubriek 74): 11.226 €. 

Ratio 2018 = personeelskosten/omzet + GST + andere bedrijfsopbrengsten, namelijk:  

 30,35% (29,43% rekening houdend met de geproduceerde vaste activa). 

Ratio 2019 = personeelskosten/omzet + GST + andere bedrijfsopbrengsten, namelijk:  

 28,36% (27,80% rekening houdend met de geproduceerde vaste activa). 

Verbetering van de ratio op 31/12/2019. 

Andere ratio's: 

Jaren 
% Personeelskosten/privé & soc. 

basishuurprijzen  

2015 31,79% 

2016 34,21% 

2017 33,66% 

2018 34,28% 

2019 32,12% 
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Bedienden    5.177.264 € 

Brutolonen 3.946.962 €   

Vaa  13.161 €   

RSZ werkgeversbijdrage 880.422 €   

   4.840.545 € 

Diverse kosten  336.719 € 

     

Groepsverzekering bedienden 209.233 €   

Maaltijdcheques 97.155 €   

Vergoedingen werkgevers 26.948 €   

Tot. aftrek VAA  -20.250 €   

Dotatie-terugname vakantiegeld 23.634 €   

   

Arbeiders   2.429.470 € 

Brutolonen 1.671.164 €   

RSZ werkgeversbijdrage 604.132 €   

   2.275.295 € 

Diverse kosten  154.175 € 

     

Groepsverzekering arbeiders 79.836 €   

Maaltijdcheques 66.135 €   

Tot. aftrek VAA  -37.046 €   

Vergoedingen werkgevers 37.095 €   

Dotatie-terugname vakantiegeld + Bijdrage vakantiegeld 8.154 €   

   

Niet-verdeelde kosten   526.554 € 

   

Totaal   8.133.288 € 

 

 

64%

30%

6%

Personeelskosten - Code 62

Bedienden Arbeiders Niet-verdeelde kosten
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Niet-verdeelde kosten 2018 2019 

Hospitalisatie-, groeps- en aanvullende verzekeringen 261.539 € 276.561 € 

Opleiding personeel 63.917 € 47.926 € 

Selectie personeel 53.769 € 32.899 € 

Begeleiding personeel (psychologisch-ontslag) 6.391 € 5.639 € 

Medisch onderzoek/vaccins/Syndicale premies 14.769 € 19.943 € 

Kantine/Onderhoud kantoor & andere 20.876 € 26.937 € 

Dranken personeel 3.381 € 3.807 € 

Werkkledij 13.042 € 13.450 € 

NMBS-MIVB-Parkeerplaatsen voor het personeel 65.769 € 69.157 € 

Studiedag-Dag buitenactiviteit en personeelsfeest 28.285 € 30.234 € 

Totaal 531.739 € 526.554 € 

 

De informatie over de politiek van sociaal overleg en andere "sociale" elementen van de Brusselse 

Woning zijn opgenomen in het Jaarverslag 2019 - Departement "Human Resources". 

(De projecties in het Vlsp werden gemaakt op basis van de informatie die meegedeeld werd door het 

Departement Human Resources). 

Code 64 : andere bedrijfskosten (+ 13% / +8% Vlsp)  

Het bedrag dat geboekt is als kosten "onroerende voorheffing" dient exclusief sociale kortingen te 

worden verstaan. Het bedrag van deze last evolueert in functie van de index en de herwaarderingen 

van de kadastrale inkomens. 

Aanslagbiljetten (AB) voor onroerende voorheffingen van het jaar 2018 werden verkeerdelijk aan de 

Brusselse Woning overgemaakt door Brussels Fiscaliteit.   Deze AB's werden in de boekhouding 

opgenomen in rubriek 64 onroerende voorheffing en in code 74 andere bedrijfsopbrengsten 

(kwijtschelding te voorzien), verrichting niet voorzien in het Vlsp (informatie niet beschikbaar).  

Deze rubriek vertegenwoordigt 91% van de andere bedrijfskosten. 

De andere bedrijfskosten omvatten het bedrag van de oninvorderbare vorderingen (gegevens 

opgenomen in de boekhouding van 2019 door de cel Geschillen). Deze bedragen 154.985 € tegen 

153.925 € voor het vorige dienstjaar. In 2019 wordt dus een stabiliteit geregistreerd van de in 

onverhaalbaarheidstellingen van schuldvorderingen op vertrokken sociale huurders, waarvan het 

bedrag goedgekeurd is door de voogdij. 
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Het bedrag van de regularisaties op vroegere dienstjaren vermindert met meer dan 25% in 2019.  

Bruto onroerende voorheffingen  
  

Belastingpercentage op het geïndexeerd kadastraal inkomen (index 2019 = 1,823 / 2018 = 

1,7863) 
▪ Sociale woningen 32,31%   
▪ Gewone goederen 50,49%   

 

  2018 2019 

Onroerende voorheffingen 1.997.342 € 2.293.531 € 

Verkeersbelastingen 2.180 € 2.281 € 

Diverse belastingen & Gemeente- en gewestbelastingen  6.622 € 6.756 € 

Boetes 993 € 1.491 € 

Minderwaarden/realisatie van materiële vaste activa 0 € 9.150 € 

Minderwaarden/realisatie van handelsvorderingen 153.925 € 154.985 € 

Regularisatie vroegere dienstjaren en andere 76.615 € 57.833 € 

Btw op financiële leasing 0 € 291 € 

Totaal  2.237.677 € 2.526.319 € 

   
Detail regularisatie vroegere dienstjaren en andere 2018 2019 

Rechtzetting huur/afrekeningen huurlasten en andere vroegere dienstj. 30.477 € 37.622 € 

Kabeltelevisie vroegere dienstj. 2.037 € 0 € 

Sociaal/fiscaal 1.165 € 3.489 € 

Rechtsplegingsvergoedingen 0 € 1.440 € 

Overboeking mazouttanks 1.618 € 0 € 

Circularisatie leveranciers 40.696 € 12.294 € 

Btw op leasing 138 € 0 € 

Andere rechtzettingen 485 € 2.988 € 

Totaal 76.615 € 57.833 € 

   

Andere bedrijfskosten 2018-2019 (excl. onroerende voorheffing) 2018 2019 

Regularisatie vroegere dienstjaren en andere 76.615 € 57.833 € 

Minderwaarden op realisaties van handelsvorderingen 153.925 € 154.985 € 

Minderwaarden op realisaties materiële vaste activa 0 € 9.150 € 

Boetes 993 € 1.491 € 

Diverse belastingen & Gemeente- en gewestbelastingen 6.622 € 6.756 € 

Verkeersbelasting 2.180 € 2.281 € 
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 NETTO BEDRIJFSOPBRENGSTEN 

Code 630 : afschrijvingen op vaste activa (+ 15% / - 1% Vlsp)  

De jaarlijkse afschrijvingskost evolueert in het bijzonder in functie van de voltooiing van bepaalde 

werven. Investeringen in renovatiewerven worden afgeschreven over 33 jaar of 20 jaar naargelang 

de terugbetalingsduur van de budgettaire kredieten die afgesloten werden om genoemde 

renovatiewerken te financieren.  

De onderstaande tabel vermeldt de bewegingen van investeringen en afschrijvingen op immateriële 

en materiële vaste activa die geacteerd werden in 2019: 

 

 

 

 

  

 

76.615 €

153.925 €

993 €

6.622 €

2.180 €

€57.833 

€154.985 

€1.491 

€6.756 

€2.281 

Regularisatie vroegere dienstjaren en andere

Minderwaarden op realisaties van
handelsvorderingen

Boetes

Diverse belastingen & Gemeente- en
gewestbelastingen

Verkeersbelasting

Andere bedrijfskosten 2018-2019 (excl. onroerende voorheffing)

2018 2019
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Kenmerken Vaste activa Afschrijvingen NBW 

Naam Rekening Aankopen 1/1 
Aankopen 

2019 
Desaffecties/ 

overboekingen 
Aankopen 

31/12/2019 
Afschrij-

vingen 1/1 
Geboekt 

2019 
Desaffecties/ 

overboekingen 
Afschrijvingen 
31/12/2019 

31-12-19 

Verhuis  Kosten 44.643,52 0,00 0,00 44.643,52 44.643,52 0,00 0,00 44.643,52 0,00 

Applicatiesoftware 840.529,62 18.401,08 -21.252,60 837.678,10 749.733,38 23.951,87 -12.792,14 760.893,11 76.784,99 

Ecologische elektriciteit 
certificaten 

2.847,00 -2.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Terreinen 230.986,59 0,00 0,00 230.986,59 0,00 0,00 0,00 0,00 230.986,59 

Constructies en renovaties 172.278.891,23 37.754.519,92 0,00 210.033.411,15 57.946.537,33 4.933.022,99 0,00 62.879.560,32 147.153.850,83 

Onderhoudsplan in g.s. 
herstellen woningen  

9.085.969,90 248.076,53 0,00 9.334.046,43 7.686.161,85 233.400,43 0,00 7.919.562,28 1.414.484,15 

Onderhoudsplan 
reno/rehabilitatie  

14.271.188,41 189.548,83 0,00 14.460.737,24 4.815.150,54 512.342,54 0,00 5.327.493,08 9.133.244,16 

Garages, boxes 2.388.737,09 506.519,67 0,00 2.895.256,76 967.277,36 54.147,40 0,00 1.021.424,76 1.873.832,00 

Administratieve gebouwen-
werkplaatsen 

1.136.737,92 589.530,52 0,00 1.726.268,44 712.710,07 40.538,49 0,00 753.248,56 973.019,88 

Handelsgebouwen 172.831,84 472.348,91 0,00 645.180,75 63.613,33 14.792,96 0,00 78.406,29 566.774,46 

Verwarmingsinstallatie 14.677.565,90 1.044.760,06 0,00 15.722.325,96 10.960.447,17 566.309,69 0,00 11.526.756,86 4.195.569,10 
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Kenmerken Vaste activa Afschrijvingen NBW 

Naam Rekening Aankopen 1/1 
Aankopen 

2019 
Desaffecties/ 

overboekingen 
Aankopen 

31/12/2019 
Afschrij-

vingen 1/1 
Geboekt 

2019 
Desaffecties/ 

overboekingen 
Afschrijvingen 
31/12/2019 

31-12-19 

Installatie liften 8.158.393,57 229.982,50 0,00 8.388.376,07 3.438.035,23 318.976,13 0,00 3.757.011,36 4.631.364,71 

Elek. install. - in overeenstemming 
brengen 

463.914,71 21.400,58 0,00 485.315,29 7.816,65 24.177,82 0,00 31.994,47 453.320,82 

Andere uitrustingen 402.238,17 65.752,69 0,00 467.990,86 367.542,00 8.297,15 0,00 375.839,15 92.151,71 

Toegangswegen en parking 809.212,23 -515.238,37 0,00 293.973,86 22.506,11 12.715,37 0,00 35.221,48 258.752,38 

Andere zakelijke rechten 1.175.690,58 0,00 0,00 1.175.690,58 320.018,00 35.626,99 0,00 355.644,99 820.045,59 

Machines en werfmaterieel 343.745,16 812,12 0,00 344.557,28 305.914,88 13.085,16 0,00 319.000,04 25.557,24 

Containers 62.771,49 0,00 0,00 62.771,49 51.049,94 2.728,84 0,00 53.778,78 8.992,71 

Kantoormeubilair 566.032,89 45.873,10 0,00 611.905,99 463.857,99 21.886,51 0,00 485.744,50 126.161,49 

Kantoormaterieel 223.930,29 965,74 -800,00 224.096,03 206.045,27 7.465,32 -110,03 213.400,56 10.695,47 

Informaticamateriaal 519.391,34 67.301,86 0,00 586.693,20 411.800,73 52.598,58 0,00 464.399,31 122.293,89 

Beveiligings- & bewakingsmaterieel 158.932,01 0,00 0,00 158.932,01 158.932,01 0,00 0,00 158.932,01 0,00 
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Kenmerken Vaste activa Afschrijvingen NBW 

Naam Rekening Aankopen 1/1 
Aankopen 

2019 
Desaffecties/ 

overboekingen 
Aankopen 

31/12/2019 
Afschrij-

vingen 1/1 
Geboekt 

2019 
Desaffecties/ 

overboekingen 
Afschrijvingen 
31/12/2019 

31-12-19 

Telefonie 6.078,56 2.734,81 61.582,57 70.395,94 5.942,01 13.345,35 34.913,60 54.200,96 16.194,98 

Uitrusting cafetaria 5.531,58 2.314,00 0,00 7.845,58 5.125,99 281,25 0,00 5.407,24 2.438,34 

Rollend materieel 238.164,02 25.179,98 0,00 263.344,00 201.756,70 14.954,95 0,00 216.711,65 46.632,35 

Gebouwen in 
finan.huur/erfpacht 

7.432.768,55 0,00 0,00 7.432.768,55 2.782.300,89 124.532,16 0,00 2.906.833,05 4.525.935,50 

Installaties mach ger. financ. 
huur 

610.453,02 0,00 0,00 610.453,02 610.453,02 0,00 0,00 610.453,02 0,00 

Meubilair en roll. mat. in 
financ. huur 

168.531,32 48.820,02 -61.582,57 155.768,77 120.508,43 11.203,24 -34.913,60 96.798,07 58.970,70 

Overige materiële vaste 
activa  

1.399.071,32 72.521,60 0,00 1.471.592,92 387.123,54 51.912,76 0,00 439.036,30 1.032.556,62 

Kantoorinrichting 1.416,11 0,00 0,00 1.416,11 13,37 157,35 0,00 170,72 1.245,39 

Totaal 237.877.195,94 40.889.279,15 -22.052,60 278.744.422,49 93.813.017,31 7.092.451,30 -12.902,17 100.892.566,44 177.851.856,05 

   40.867.226,55    7.079.549,13    
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Code 631/4 : waardeverminderingen op stocks en op handelsvorderingen (- 38% / - 21% Vlsp)  

De waardeverminderingen op handelsvorderingen betreffen onbetaalde huurbedragen waarvan 

onzeker wordt of die nog geïnd zal kunnen worden. Het bedrag van deze schuldvorderingen wordt 

verminderd in functie van coëfficiënten die vastgesteld worden door de BGHM (zie onderstaande 

tabel). 

Het debetsaldo van de rekeningen van onze sociale en privéhuurders op 31/12/2019 bedraagt 

812.907 € tegen 1.065.639 € in 2018, een aanzienlijke vermindering in 2019.  (De projecties in het 

Vlsp voorzagen niet zo'n vermindering). 

De vermindering van de huurvorderingen heeft een directe impact op het geboekte bedrag van de 

waardeverminderingen op huurvorderingen van het jaar 2019. 

Het bedrag van de waardeverminderingen op huurvorderingen (cumul van de jaarlijkse dotaties die 

opgenomen zijn in de balans) bedraagt 301.129 € tegen 401.411 € op 31/12/2018. De 

huurachterstand is dus voor 37% gedekt.  

SOCIALE HUURDERS-DEBITEUREN 744.021,78 €     

Vertrokken huurders: 253.217,58 €     

periodes bedragen % 
 

waardevermindering  

+ 1 jaar 144.842,75 € 100,00%          144.842,75 €  

6-12 maanden 49.778,64 € 50,00%            24.889,32 €  

0 maanden 58.596,19 € 0,00%                       -   €  

Totaal 253.217,58 €          169.732,07 €  

Aanwezige huurders : 490.804,20 €     

periodes bedragen % 
 

waardevermindering  

+ 1 jaar 45.201,76 € 100,00%            45.201,76 €  

6-12 maanden 159.059,55 € 25,00%            39.764,89 €  

0 maanden 286.542,89 € 0,00%                       -   €  

Totaal 490.804,20 €            84.966,65 €  

PRIVÉHUURDERS-DEBITEUREN 68.885,04 €     

Vertrokken huurders: 11.254,51 €     

periodes bedragen % 
 

waardevermindering  

+ 1 jaar 10.508,80 € 100,00%            10.508,80 €  

6-12 maanden 85,57 € 50,00%                  42,79 €  

0 maanden 660,14 € 0,00%                       -   €  

Totaal 11.254,51 €            10.551,59 €  

Aanwezige huurders: 57.630,53 €     

periodes bedragen % 
 

waardevermindering  

+ 1 jaar 29.191,93 € 100,00%            29.191,93 €  

6-12 maanden 26.747,61 € 25,00%              6.686,90 €  

0 maanden 1.690,99 € 0,00%                       -   €  

Totaal 57.630,53 €            35.878,83 €  

Totaal waardevermindering sociale & 
privé huurders op 31/12/2019 

           301.129,14 €  
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De analyse van de huurachterstand is opgenomen in het Jaarverslag 2019 - Sociaal Departement - 

Geschillen. 

Er werd geen enkele waardevermindering op stocks geboekt in 2019. 

Code 635/9 : voorzieningen voor risico's en kosten (- 18% / -53% Vlsp)  

Het bedrag van de voorziening voor groot onderhoud wordt bepaald volgens specifieke regels die 

opgesteld worden door de BGHM en gemeenschappelijk zijn voor de O.V.M.'s. Een dubbele regel is 

van toepassing, namelijk: een minimale jaarlijkse dotatie van 0,5% van de geactualiseerde kostprijs 

van de gebouwen en een totale voorziening van minimum 1,5% van de geactualiseerde kostprijs van 

de gebouwen. 

Het bedrag van de voorziening voor groot onderhoud (GOV) varieert ieder jaar in functie van de 

geactualiseerde waarde van de gebouwen van ons vastgoedpatrimonium "GKW". 

Op 31/12/2019 bedraagt de dotatie (positieve kosten) 2.133.645 € (de jaarlijkse dotatie beantwoordt 

aan geen enkele overboeking van liquide middelen) en de besteding/de terugname van de 

voorziening (negatieve kosten) 1.785.285 €, hetzij een ongunstige impact van 196.665 € op het 

netto bedrijfsresultaat van het jaar 2019 tegen 195.229 € in 2018. 

Voorziening voor groot onderhoud en herstellingen (GOV) 
  

Geactualiseerde waarde van de woningen    426.728.933 €    

Minimaal aan te leggen voorziening 1,50%      6.400.934 €    

Saldo voorziening GOV op 01/01/2019        6.204.269 €    

Dotatie voorziening GOV  2019 0,50%      2.133.645 €  

 196.665 €  Opnemingen voorzieningen GOV 2019   -    1.785.285 €  

Terugname voorzieningen GOV 2019   -       151.695 €  

Saldo voorziening GOV op 31/12/2019        6.400.934 €    
 

(De GOV projecties die berekend zijn in het Vlsp op basis van de informatie van het Departement 

Investeringen voorzagen een hogere geactualiseerde waarde van de woningen). 

Voorziening geschillen werven: in 2018 had de Brusselse Woning een dotatie van 30.000 € geboekt 

volgens de aanwijzingen van het Departement "Investeringen" van de Brusselse Woning (complex 

Blaes/Spiegel probleem leidingen (bruin water) 

Boeking in 2019 van een bijkomende voorziening van 13.150 € over dit zelfde geschil en gebruik van 

de voorziening voor 25.000 € (negatief saldo als kosten van 11.850 €). 
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 FINANCIËLE RESULTATEN  

Code 75/65   

De financiële kosten schommelen hoofdzakelijk wegens de intresten en kosten verbonden aan de 

diverse budgettaire kredieten en voorschotten die de Brusselse Woning heeft afgesloten en die nodig 

waren voor de financiering van de geplande renovatiewerken op onze diverse sites, alsook de 

financiële kosten die geboekt werden op de rekening-courant BGHM.  De financiële opbrengsten 

schommelen hoofdzakelijk wegens het bedrag van de subsidies die overgeboekt werden naar 

financiële opbrengsten op hetzelfde ritme als de afschrijving van de investeringen die verkregen 

werden dankzij deze subsidies en de vrijstelling van financiële kosten die op de rekening-courant 

BGHM geboekt werden. 

 Financiële opbrengsten 

Financiële opbrengsten (Code 75 +10% / + 3% Vlsp)  2018  2019  

Intresten op r-c Bghm 80 € 80 € 

Intresten op r-c gewestelijke solidariteitstoelage "GST" 36.198 € 97.997 € 

Vrijstelling intresten debiteuren (jaar n-1) op r-c Bghm 555.216 € 405.784 € 

Subsidies overboeking naar resultaten 1.571.258 € 1.882.265 € 

Intresten subsidies Gewest Marollen 27.075 € 25.946 € 

Diverse financiële opbrengsten en intresten overige 34 € 36 € 

Totaal  2.189.861 € 2.412.108 € 

 

 

Intresten op r-c 

Bghm

0,003%

Intresten op r-c 

gewestelijke 

solidariteitstoelage 
"GST"

4%

Vrijstelling intresten 

debiteuren (jaar n-1) op r-c 

Bghm…

Subsidies overboeking naar 

resultaten

78%

Intresten subsidies 

Gewest Marollen

1,0757%

Diverse financiële 

opbrengsten en intresten 

overige…

Financiële opbrengsten 2019
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100% van de jaarlijkse intresten debiteurs in r-c (negatief) BGHM zullen door de BGHM teruggegeven 

worden als aanvullende stimulans. Deze clausule is voorzien in de beheerovereenkomst 

"Stimulansmechanisme", op voorwaarde dat: 

 het balansresultaat van de O.V.M. gehandhaafd blijft of verbeterd wordt ten opzichte van het 

vorige dienstjaar, 

 de O.V.M. alle verplichtingen (nakoming van de financiële verplichtingen bij de BGHM) heeft 

vervuld met betrekking tot de stortingen op haar rekening-courant, 

 er elk jaar een verslag wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de BGHM, waarin 

deze twee criteria vermeld worden voor elke O.V.M., en dat de O.V.M.'s aanduidt die 

aanspraak kunnen maken op deze stimulans. De O.V.M. aan dewelke deze stimulans wordt 

toegekend en die betrekking heeft op de debetintresten over het vorige dienstjaar krijgt deze 

intresten uiterlijk terug op 31 december van het lopende dienstjaar. 

Tijdens het jaar 2019 heeft de Brusselse Woning gevraagd om de intresten op de r-c BGHM van 2018 

af te schaffen. 

De BGHM heeft een bedrag van 405.784 € gestort (geboekt als financiële opbrengst).  

Financiële kosten (Code 65 +4% / + 1% Vlsp)  2018 2019 

Intresten op opnemingen en op kredieten Bghm      1.476.900 €       1.507.051 €  

Intresten op rekening-courant debiteur Bghm         405.784 €          444.399 €  

Intresten & kosten op financiële huur en andere financiële kosten            9.649 €           12.414 €  

Totaal    1.892.333 €    1.963.863 €  
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Volgens de vervalboeken van de annuïteiten die door de BGHM opgesteld werd op 31/12/2019, 

bedragen de intresten en lastenpercentages, die het jaar 20209? tot 2060 dekken, 28.459.515 €. 

Het bedrag van het kapitaal voor deze zelfde periode bedraagt 115.745.162€, wat een 

annuïteitenbedrag van 144.204.677€ geeft. 

Het bedrag van de annuïteiten die verschuldigd zijn op de budgettaire kredieten wordt elk jaar 

geboekt op de creditzijde van onze gewone rekening-courant BGHM, bij dewelke een jaarlijkse intrest 

van 2% komt (financiële kost van 444.399 € op 31/12/2019), berekend op het saldo van onze 

lopende rekening BGHM.  

De evolutie van de r-c BGHM over de laatste vijf jaar verloopt als volgt: 

 

De Brusselse Woning heeft aan de BGHM de opbrengst gestort van de nodige huurprijzen om het 

totale bedrag te dekken van de annuïteit die verschuldigd is voor het jaar 2019, namelijk 

5.375.918 € tegen 5.076.492 € in 2018 (via onze Belfius bankrekening + bestemming van een deel 

van de Gewestelijke Solidariteitstoelage).   

De voor 2020 voorziene annuïteit bedraagt 6.210.923 € (+ 835.005 € ten opzichte van 2019, wat 

zal leiden tot grotere betalingen die in de kaspositie uitgevoerd zullen moeten worden over 2020). 

Sinds het dienstjaar 2010 dekt de Brusselse Woning de totaliteit van de verschuldigde annuïteit.  

In 2009 en 2008 vertegenwoordigde het gestorte bedrag slechts 68% van de verschuldigde annuïteit. 

In 2007: 60,81% en in 2006: slechts 17,34%. 

 UITZONDERLIJKE RESULTATEN 

Geen bewegingen in uitzonderlijke resultaten tijdens het dienstjaar 2019.

-21.568.277 €

-23.254.279 €

-22.314.988 € -22.240.493 €

-21.281.002 €

2015 2016 2017 2018 2019
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 BELASTINGEN/OPNEMINGEN EN OVERBOEKING NAAR DE 

UITGESTELDE BELASTINGEN EN DE BELASTINGVRIJE RESERVES 

Code 67/77 : Belastingen op het resultaat (- 137% / + 12% Vlsp)  

Deze rubriek betreft de geraamde belasting in 2019 (belastingen, bijdrage op het bedrag van de 

voordelen in natura woningen) en de regularisatie van verschuldigde belastingen over het vorige 

dienstjaar. 

Tijdens 2018 had de Brusselse Woning een vrij grote ontheffing geboekt (tegen de belasting van het 

jaar 2016). De inkohiering vermeldde het normale belastingpercentage in plaats van het verlaagde 

percentage dat voorzien is voor sociale huisvesting (boeking onder code 77 regularisatie van gestorte 

verschuldigde belastingen). 

67/77 Belasting op het resultaat 2019 

Geraamde fiscale lasten          73.412 €  

Regularisatie gestorte verschuldigde belastingen -      7.654 €  

Totaal         65.759 €  

 

 (Het belastbaar resultaat van het dienstjaar 2019 is hoger dan datgene dat geraamd werd in het 

Vlsp 430.225 €). 

Code 68/78 : opneming en overboeking naar de uitgestelde belastingen  

Volgens de fusie die op 1/1/2016 heeft plaatsgevonden, omvat de overboeking van de actief- en 

passiefelementen van de cvba GEBRUWO naar de rekeningen van de Brusselse Woning de waarden 

zoals afgesloten op 31/12/2015 van rubriek 1682 "uitgestelde belastingen" en 1321 "belastingvrije 

reserves". 

Initieel vonden voor deze twee posten verrichtingen plaats in de rekeningen 2015 van de cvba 

GEBRUWO ten gevolge van de gerealiseerde meerwaarde (8.293.176 €) op de uitwisseling van 

vastgoedpatrimonium tussen GEBRUWO en de O.V.M. Comensia (ex. Assam). Het bedrag van de 

meerwaarde werd in het resultaat geneutraliseerd door de overboeking van het bedrag ervan naar 

de uitgestelde belastingen (code 680 resultaat en 1682 passiefzijde van de balans) en overdracht 

naar de belastingvrije reserves (code 689 resultaat en 1321 van het passief), gespreide-

belastingregeling voor de gerealiseerde meerwaarde. 

De gerealiseerde meerwaarde wordt gespreid belast op voorwaarde dat de realisatiewaarde 

hergebruikt wordt voor afschrijfbare investeringen  Dit stelsel stelt de betaling van de belasting op 

de meerwaarde (belastingspercentage van 5,10 %) uit en spreidt ze over verscheidene jaren, in 

verhouding tot de afschrijvingen met betrekking tot de als hergebruik gedane investeringen. De 
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jaarlijkse opneming (opbrengsten code 780) wordt op hetzelfde ritme gerealiseerd als de afschrijving 

van het voor wederbelegging gebruikte actief. 

De wederbelegging die door GEBRUWO beschouwd werd, is de waarde van het vastgoedpatrimonium 

die ontvangen werd van Comensia (ex. Assam) op 31/8/2015, gevaloriseerd op 9.950.000 € 

(afschrijfbare constructies 8.291.667 €, terreinen 1.658.333 €, over 33 jaar lineair afgeschreven 

constructies). 

 

De volgende overboekingen werden op 31/12/2019 geïntegreerd in de resultatenrekeningen (code 

680/689 belastingen) van de Brusselse Woning: 

Tijdens het boekjaar 2019 heeft de vennootschap een herinvestering van 858.333 € gerealiseerd, 

geïntegreerd in de rekeningen onder code 689 overboekingen naar de belastingvrije reserves voor 

814.558 € (858.333 € X 94,90%) en onder code 680 overboeking naar uitgestelde belastingen voor 

43.775 € (858.333 € X 5,10%). 

De volgende opnemingen werden op 31/12/2019 geïntegreerd in de resultatenrekeningen (code 78 

opbrengsten) van de Brusselse Woning: 

Quotiteit van de belastbare meerwaarde (Q):   

Q = P x A/V 

P =  het bedrag van de meerwaarde     8.293.176 €  

A =  de afschrijvingen van de nuttige vervangingsactiva        297.180 €  

V = 
de prijs van de realisatie op de te hergebruiken 
vergoeding 

    9.950.000 €  

Q = 8.293.176 x 297.180/9.950.000       247.695 €  

 

Het bedrag van 247.695 € is voor 12.632 € (5,10% "belastingpercentage") opgenomen als opneming 

op de uitgestelde belastingen (code 780) en voor 235.063 € (94,90%) als opneming op de 

belastingvrije reserves (code 789). 

Code 689 "overboeking naar de belastingvrije reserves" omvat op 31/12/2019 ook de jaarlijkse 

verhoging van de aftrek (20%) die toegelaten is in het kader van de beroepsuitgaven verbonden aan 

elektrische auto's (voor 120% aftrekbare fiscale kosten), 2.351 €. 
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 KASPOSITIETABEL 

Nettobedrijfskapitaal, nettobedrijfskapitaalbehoefte en nettokaspositie 

Rubrieken van de balans 
Code van de 
balans  

2018 2019 

Netto bedrijfskapitaal (A)   -      16.109.502 €  -      15.278.867 €  

Vastliggend kapitaal        159.441.623 €       181.109.123 €  

Eigen vermogen 10/15        51.078.192 €         62.717.929 €  

Voorzieningen en uitgestelde belastingen 16          6.826.187 €           7.042.144 €  

Schulden op meer dan een jaar 17      101.537.244 €       111.349.049 €  

- Uitgebreide vaste activa        175.551.125 €       196.387.990 €  

Vaste activa 20/28      174.001.051 €       194.826.146 €  

Vorderingen op meer dan een jaar 29          1.550.074 €           1.561.845 €  

-Behoefte aan netto bedrijfskapitaal (B)   -        1.547.692 €  -        1.808.954 €  

Vlottende bedrijfsactiva          10.731.248 €         12.563.286 €  

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3             188.069 €              190.528 €  

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41        10.259.672 €         11.691.628 €  

Overlopende rekeningen op de actiefzijde 490/1             283.507 €              681.130 €  

-Niet-financiële schulden op korte termijn          12.278.940 €         14.372.240 €  

Schulden op meer dan een jaar die binnen 
het jaar vervallen 

42          3.892.780 €           4.602.749 €  

Handelsschulden 44          6.719.429 €           6.107.127 €  

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen 
en sociale lasten 

45          1.013.793 €           2.984.897 €  

Ontvangen vooruitbetalingen op 
bestellingen 

46 
                      -   

€  
                      -   

€  

Overige schulden 47/48             595.116 €              569.996 €  

Overlopende rekeningen op de passiefzijde 492/3               57.822 €              107.471 €  

= Nettokaspositie (C) = (A) - (B)   -      14.561.810 €  -      13.469.914 €  

Geldbeleggingen 50/53 
                      -   

€  
                      -   

€  

Liquide middelen 54/58          7.678.914 €           7.811.088 €  

Financiële schulden op korte termijn 43 -      22.240.723 €  -      21.281.002 €  

= Nettokaspositie (50/58+43)   -      14.561.810 €  -      13.469.914 €  
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Het bedrijfskapitaal is een geldbedrag dat constant beschikbaar is om de lopende uitgaven van de 

vennootschap te dekken. Het netto bedrijfskapitaal (NBK) is nog altijd negatief ondanks een 

verbetering in 2019. Het passief op lange termijn (dat het gecumuleerd boekhoudkundig verlies van 

meer dan 13 miljoen omvat) dekt het actief op lange termijn niet. De vennootschap beschikt niet 

over een marge die kan dienen voor de financiering van ons tekort in r.c. BGHM (= -21.281.002 € 

op 31/12/2019). 

 

 

In het verleden heeft financiering via onze r-c BGHM geleid tot een negatief saldo in kas (= saldo 

tussen de Financiële schulden op korte termijn "r-c BGHM & te betalen bankkosten code 43" en de 

beschikbare waarden "saldo bankrekeningen + r-c Gst" code 54/58").  

Sinds enkele jaren is er echter een positieve vooruitgang te zien van het saldo in r-c BGHM en van 

de kas (excl. r-c BGHM): 

2016

-13.907.843 €

2017

-17.978.552 € 2018

-16.109.502 €
2019

-15.278.867 €

Bedrijfskapitaal 2016-2019
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Op 31/12/2019 volstaat ons beschikbaar kapitaal (gewone zichtrekeningen) zonder de gewone 

rekening-courant BGHM (die negatief is) voor de betaling van onze derden (excl. leveranciers 

"werven" die door de BGHM betaald worden via de budgettaire kredieten). 

De behoefte aan bedrijfskapitaal (BBK) vertegenwoordigt het bedrag dat de vennootschap moet 

financieren om de kasbehoefte te dekken die resulteert uit de verschillen tussen de inningen en de 

uitbetalingen afkomstig van de gewone activiteit van de vennootschap (de uitbating). 

De berekening van de BBK houdt rekening met het saldo van de handelsschulden, en dus ook met 

het openstaande bedrag van de facturen van leveranciers "werven", dat 3.068.105 € bedraagt, tegen 

4.385.313 € op 31/12/2018. Er dient aan te worden herinnerd dat de betaling van dit type van 

2016

-15.317.441 €

2017

-16.547.969 € 2018

-14.561.810 €
2019

-13.469.914 €

Kaspositie 2016-2019 (+ tekort in r.c. BGHM)

2016

7.936.838 €

2017

5.767.019 €

2018

7.678.914 €

2019

7.811.088 €

Kaspositie 2016-2019 (excl. r-c BGHM)
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facturen van leveranciers "werven" via de budgettaire kredieten loopt, subsidies BGHM (externe 

instelling). 

 

De algemene liquiditeitsratio meet of de tegoeden op korte termijn (vlottende activa) toelaten om 

de kortlopende verplichtingen te voldoen (niet-vastliggend kapitaal, dus inclusief de r-c BGHM). 

Idealiter zouden de liquiditeitsratio's hoger moeten zijn dan 1: 

"formule = (29/58-29)/(42/48+492/3)"  

 

 

 

De liquiditeitsratio in strikte zin (cf. ratio van de vorige tabel van dewelke men de minst liquide 

elementen van de vlottende activa aftrekt, namelijk: de voorraden, de bestellingen in uitvoering en 

de overlopende rekeningen). 

"formule = (40/41+50/53+54/58)/(42/48)"  

2016

0,58 2017

0,49

2018

0,53

2019

0,55

Brede liquiditeitsratio
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Op 31/12/2019 kwam 21,90% (tegen 22,70% in 2018) van de financiële schulden (annuïteiten 

BGHM) van de Brusselse Woning overeen met de bedragen van de leningen die vóór 1983 

gerealiseerd werden (leningen NFH). 

Op 100% van de jaarlijkse kosten 2019 voor intresten en kostenlast op voorschotten BGHM (totaal  

460.563 €) en opgenomen op het jaarlijks overzicht, had 30,77% (tegen 32,59% in 2018) betrekking 

op dit type van leningen. 

 

Verhoging van de eigen middelen tijdens het dienstjaar 2019 (bedrag van het vermogen, de reserves, 

de overgedragen resultaten en de subsidies), deze bedragen 62.717.929 € tegen 51.078.192 € in 

2018. 

De eigen middelen verhogen hoofdzakelijk tijdens het dienstjaar 2019 ten gevolge van de integratie 

van het bedrag van de toegekende subsidies, de vermindering van het overgedragen verlies (positief 

resultaat in 2019) en de herkapitalisatie door de Stad Brussel (1e schijf bestemd voor de financiering 

van de investeringsprojecten). 

 

 

2016

0,57 2017

0,48

2018

0,52

2019

0,57

liquiditeitsratio in strikte zin

2016

0,57 2017

0,48

2018

0,52

2019

0,57

liquiditeitsratio in strikte zin
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Evolutie van het jaarlijks bedrag van de toegekende subsidies (werven): 

 

 

 

Subsidies 31-12-18 31-12-19 
Bewegingen 

2019 

Beliris 2.026.546,36 € 2.026.546,36 € 0,00 € 

Stedenbouwkundige lasten 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 

Divers 192.144,65 € 192.144,65 € 0,00 € 

Trekkingsrechten 5.352.741,83 € 5.550.024,79 € 197.282,96 € 

Energiepremies 427.334,06 € 427.334,06 € 0,00 € 

Regies Wijken 148.744,00 € 148.744,00 € 0,00 € 

Subsidies eigen middelen 
vierjarenplan 

2.421.009,23 € 2.422.680,88 € 1.671,65 € 

Subsidies eigen middelen dringende 
aankopen 

328.724,83 € 328.724,83 € 0,00 € 

FOD 22.539.576,38 € 22.539.576,38 € 0,00 € 

Subsidies Oorspronkelijk plan 20.211.910,57 € 22.956.099,88 € 2.744.189,31 € 

Subsidies Huisvestingsplan 0,00 € 9.041.096,74 € 9.041.096,74 € 

Subsidies Stad 1.012.609,04 € 756.962,11 € -255.646,93 € 

Subsidies Stad/Gewest 9.198.351,02 € 9.007.887,77 € -190.463,25 € 

Subsidies Kunstwerken 90.890,17 € 175.201,77 € 84.311,60 € 

Totaal 64.450.582,13 € 76.073.024,22 € 11.622.442,09 € 

 

  

2016

13.229.619 €

2017

4.422.498 €

2018

5.749.415 €

2019

11.622.442 €

Jaarlijkse subsidies
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 ANDERE ELEMENTEN VAN HET BEHEERSVERSLAG 

 Perspectieven 

De politiek van de Brusselse Woning om de huuropbrengsten te optimaliseren is om de 

basishuurprijzen van de sociale woningen te blijven verhogen volgens de regels voor de regeling van 

de huurprijs. 

Het bedrag van de financiële kosten evolueert hoofdzakelijk in functie van de financiële kosten 

verbonden aan de budgettaire kredieten en het bedrag van de intresten uit de gewone r-c BGHM. 

Het herstel van de vennootschap heeft zich o.a. gebaseerd op intern werk gericht op de organisatie, 

teneinde de procedures en de prestaties van de diverse Departementen van onze onderneming te 

verbeteren. 

De invoering van Beheerscontrole in onze onderneming zou nog moeten bijdragen aan het verbeteren 

van de beheersprestaties van de Brusselse Woning (bepaling van de optimalisatiezones en 

ontwikkeling van aanbevelingen). 

Een piste voor verbetering van het bedrijfskapitaal en de kaspositie van de Brusselse Woning zou 

zijn om de financiële kosten op de BGHM leningen die van vóór 1983 dateren te annuleren.  

De eigen middelen van de Brusselse Woning zouden geleidelijk moeten verbeteren door de beslissing 

van de Stad Brussel om de Brusselse Woning op een sterke en ambitieuze wijze te ondersteunen via 

een uitzonderlijke subsidie om investeringsprojecten over een periode van zes jaar te financieren. 

 Bestemming van het resultaat 

Het resultaat van het dienstjaar leidt tot een te bestemmen winst van 817.713,66 € tegen 

174.164,89 € in 2018. Het overgedragen verlies van het vorige dienstjaar bedroeg 13.704.823,37 €. 

De Brusselse Woning stelt voor om in overeenstemming met de door de BGHM opgestelde bepalingen 

121.424,52 € te bestemmen als beschikbare reserves (overboeking van 95% van de theoretische 

solidariteitstoelage van dienstjaar 2019) en om het saldo over te dragen, hetzij een over te dragen 

verlies van 13.008.534,23 €. 

 Voornaamste risico's en onzekerheden 

Beheer van de financiële risico's, indicatie over het gebruik van de financiële instrumenten door de 

vennootschap. 

Berekening van de huurprijzen: 

De beheerovereenkomst BGHM 2017-2022 kondigt de herziening van de berekening van de 

huurprijzen en huurlasten aan, die strenger zou kunnen zijn (financiële impact). 
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Beheersindicatoren  

Beheerovereenkomst BGHM 2017-2022: 

Beheersindicatoren - Lijst van de geselecteerde indicatoren en berekeningswijze: 

 CATEGORIE 1: RESULTATEN EN FINANCIEEL EVENWICHT (10% VAN DE ENVELOPPE VAN STIMULANSEN) 

Resultaat van het batige boekjaar (5% van de enveloppe van stimulansen). 

Verbetering van het saldo op rekening-courant BGHM met min 3% (5% van de enveloppe van de 

stimulansen). 

 CATEGORIE 2: HUURBEHEER (20% VAN DE ENVELOPPE VAN DE STIMULANSEN) 

Resultaatsverliezen verbonden aan huurvorderingen (10% van de enveloppe van de stimulansen). 

Verlies van basishuurprijzen toe te schijven aan niet-bewoning in percentage van basishuur (10% 

van de enveloppe van de stimulansen). 

 CATEGORIE 3: EVOLUTIE VAN DE WERKINGSKOSTEN VAN DE O.V.M. (5% VAN DE ENVELOPPE VAN DE 

STIMULANSEN) 

Evolutie van de werkingskosten verbonden aan het aantal werknemers (2,5% van de enveloppe van 

stimulansen). 

Evolutie van de werkingskosten verbonden aan de andere administratieve en beheerskosten per 

woning (2,5% van de enveloppe van stimulansen). 

 CATEGORIE 4: ONDERHOUD VAN HET HUURWONINGENBESTAND EN KWALITEIT VAN DE WERKEN VOOR HET IN 

GOEDE STAAT HERSTELLEN TUSSEN TWEE VERHURINGEN (10% VAN DE ENVELOPPE VAN STIMULANSEN) 

Nettokostprijs van het onderhoud per woning (5% van de enveloppe van de stimulansen). 

Algemene kwaliteit van de werken voor het in goede staat herstellen tussen twee verhuringen (5%). 

 CATEGORIE 5: VORDERING VAN DE RENOVATIEPROGRAMMA'S (25% VAN DE ENVELOPPE VAN DE STIMULANSEN) 

Evolutie van het gebruik van de financiële middelen: 

 percentage van verbruik van de voorschotten die toegekend werden in het kader van de 

diverse vierjarenprogramma's (percentage geëvalueerd voor elk vierjarenprogramma 

afzonderlijk) (10% van de enveloppe van de stimulansen); 

 vorderingspercentage van de investeringsplannen op basis van de IGP (15% van de 

enveloppe van de stimulansen). 

 Niet-financiële prestatie-indicatoren  

Voornaamste indicatoren voor prestaties van niet-financiële aard met betrekking tot de activiteit van 

de onderneming, meer bepaald informatie over omgevings- en personeelskwesties: 
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 strategische risico's (interne, lokale, globale omgeving), 

 sociale risico's, 

 milieurisico's. 

 Deze vermeldingen in het beheersverslag hebben geen betrekking op onze onderneming. 

 Belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar 

hebben plaatsgevonden 

De coronavirusepidemie (Covid-2019), die zich na de afsluitingsdatum van het dienstjaar heeft 

voorgedaan, noodzaakt geen aanpassing van de balans of de resultatenrekening van het afgesloten 

dienstjaar. 

Deze gebeurtenis zou een weerslag kunnen hebben op de resultaten van het boekjaar 2020, maar 

manifest niet beduidend. 

 Informatie over omstandigheden die een aanzienlijke invloed 

zouden kunnen hebben op de ontwikkeling van de onderneming  

Herinnering van de informatie uit het beheersverslag van het jaar 2016, te weten: 

In het kader van de rationalisatie van de sociale huisvestingssector heeft het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest een ordonnantie gestemd met het oog op de organisatie van het fusieproces voor de gehele 

sector, die van 32 O.V.M.'s naar 16 O.V.M.'s gaat in het Brussels Gewest (hergroepering van de 

O.V.M.'s). Het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist om zijn sociale 

woningenbestand opnieuw op de entiteiten van de Brusselse Woning en de Lakense Haard te 

centreren, met de bedoeling schaalbesparingen te doen zonder afbreuk te doen aan de tewerkstelling 

en de handhaving van de collectieve en individuele rechten van het personeel. 

Het organisatieschema van de nieuwe structuur van de Brusselse Woning is gericht op de Front Office 

en Back Office beroepen, met het accent op de ontwikkeling van de Kwaliteit (klantgerichtheid) en 

de Energieprestatie. 
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Na afloop van de fusie en rekening houdend met de nieuwe onroerende aankopen, zien de cartografie 

en het aantal sociale woningen van de Brusselse Woning er als volgt uit: 

Patrimonium Brusselse Woning 
Ligging 

1000 1120 1130 Totalen 

- Brusselse Woning 2.523 27 81 2.631 

- Assam 123 0 0 123 

- Gebruwo 143 796 0 939 

- Sorelo 228 0 17 245 

Totaal Brusselse Woning 3.017 823 98 3.938 

 

 Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling 

De onderneming heeft geen onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. 

 Bijkantoren 

De vennootschap heeft geen bijkantoren. 

 Overgedragen verliezen 

Ondanks het feit dat uit de balans een overgedragen verlies blijkt, verantwoordt de adviseur, conform 

artikel 96 – 6 van het Wetboek van vennootschappen, de toepassing van de waarderingsregels in de 

veronderstelling van continuïteit door: 

 het feit dat materiële vaste activa (gebouwen) grote latente meerwaarden in zich sluiten, 

 de aard van het sociale doel en de sector, 

 het feit dat ons eigen vermogen ruimschoots positief is, 

 het feit dat onze capaciteit om de terugbetalingsvoorwaarden van de BGHM voorschotten na 

te leven intact is, 

 onze capaciteit om financieringen/subsidies voor de noodzakelijke ontwikkeling van ons 

vastgoedpatrimonium te verkrijgen, 

 de erkenning van de maatschappij door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. 

 alle gegevens die volgens het wetboek van vennootschappen in 

dit verslag moeten worden opgenomen 

Alle gegevens zijn in het beheersverslag opgenomen. 

 Gebruik van financiële instrumenten 

Dit heeft geen betrekking op de vennootschap. 
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 Verantwoording van de onafhankelijkheid en deskundigheid op 

het gebied van boekhouding en audit van ten minste één lid van 

het auditcomité 

Dit heeft geen betrekking op de vennootschap. 

 Overige informatie 

Nihil.  
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 RESULTATENREKENINGEN 
Aard Codes Resultaten Vlsp Resultaten 

    31-12-18 11-07-05 31-12-19 

VERKOPEN EN PRESTATIES 70/74   27.866.105,47 €    29.462.103,08 €    29.260.678,53 €  

Omzet 70   20.769.746,36 €    21.853.617,81 €    21.244.853,94 €  

Basishuurprijzen 700      23.923.388,17 €       25.289.121,28 €       25.318.754,25 €  

Sociale woningen 70000      22.666.687,80 €       24.007.286,90 €       24.076.569,54 €  

Overige 70010 tot 30        1.256.700,37 €         1.281.834,38 €         1.242.184,71 €  

Verliezen basishuurprijzen 701 -      2.162.722,96 €  -      2.200.495,24 €  -      2.421.286,87 €  

Netto sociale kortingen 702 -      6.415.159,50 €  -      6.788.735,80 €  -      7.148.779,28 €  

Voorzieningen huurlasten & diverse bijdragen 703/4/5/7        5.309.188,38 €         5.442.811,13 €         5.368.413,50 €  

Solidariteitstoelage 709           115.052,27 €            110.916,44 €            127.752,34 €  

Geproduceerde vaste activa 72           848.407,85 €            809.544,16 €            584.529,02 €  

Gew. solidariteitstoelage 73        4.329.565,60 €         4.811.369,63 €         4.810.678,97 €  

Andere bedrijfsopbrengsten 74        1.918.385,66 €         1.987.571,48 €         2.620.616,60 €  

KOSTPRIJS VAN DE VERKOPEN EN 

PRESTATIES 
60/64 - 27.590.586,47 €  - 28.913.314,03 €  - 28.212.461,69 €  

Bevoorradingen en goederen 60 -         330.229,79 €  -         417.350,64 €  -         315.923,59 €  

Diverse diensten en goederen 61 - 10.587.324,21 €  - 10.149.163,90 €  - 10.059.946,71 €  

Algemene administratie 610 -      1.348.865,51 €  -         637.762,05 €  -         663.093,86 €  

Werken ten laste van de OVM 6110+6112 -      3.707.971,74 €  -      3.913.825,00 €  -      4.004.420,90 €  

Werken ten laste van de huurders 6111 -      1.104.735,21 €  -      1.126.829,91 €  -      1.286.355,54 €  

Verbruiken 612 -      3.538.153,32 €  -      3.644.297,92 €  -      3.263.753,05 €  

Materieel en machines 613 -         221.785,00 €  -         197.554,95 €  -         235.416,10 €  

Verzekeringen 614 -         228.095,58 €  -         242.790,55 €  -         242.240,49 €  

Kosten van akten en geschillen 615 -         145.572,29 €  -         156.403,49 €  -         131.784,40 €  

Divers 616 -           69.456,53 €  -           41.479,33 €  -           44.223,55 €  

Uitzendkrachten/dienstenprestaties 617 -         194.760,62 €  -         157.750,96 €  -         159.892,21 €  

Bestuurder 618 -           27.928,41 €  -           30.469,75 €  -           28.766,61 €  

Personeelskosten 62 -   8.202.014,62 €  -   8.549.642,99 €  -   8.133.288,15 €  

Afschrijvingen 630 -   6.170.459,93 €  -   7.188.095,88 €  -   7.092.451,30 €  

Verm. waarde op voorraden & sociale 
vorderingen  

631/4         162.347,59 €          126.963,20 €          100.281,50 €  

Voorzieningen voor risico's en kosten 635/9 -      225.228,65 €  -      396.005,93 €  -      184.814,59 €  

Andere bedrijfskosten  64 -   2.237.676,86 €  -   2.340.017,89 €  -   2.526.318,85 €  

Onroerende voorheffing 64000 -      1.997.341,52 €  -      2.092.679,03 €  -      2.293.530,71 €  

Overige 64-64000 -         240.335,34 €  -         247.338,86 €  -         232.788,14 €  

BEDRIJFSRESULTAAT 70/64         275.519,00 €          548.789,04 €      1.048.216,84 €  

Financiële opbrengsten 75     2.189.861,27 €      2.485.699,77 €      2.412.108,00 €  

Andere financiële opbrengsten 75-75100-753        2.189.861,27 €         2.485.699,77 €         2.412.108,00 €  

Financiële kosten 65 -   1.892.332,51 €  -   1.940.248,80 €  -   1.963.863,24 €  

Intresten op rekening-courant BGHM 65009 -         405.783,84 €  -         450.000,00 €  -         444.398,60 €  

Intresten op leningen BGHM 6500-65009 -      1.476.899,52 €  -      1.480.406,67 €  -      1.507.050,80 €  

Andere financiële kosten 6502 -             9.649,15 €  -             9.842,13 €  -           12.413,84 €  

BEDRIJFSRESULTAAT VOOR BELASTING  70/65         573.047,76 €      1.094.240,01 €      1.496.461,60 €  

Uitzonderlijke opbrengsten 76                         -   €                          -   €                          -   €  

Uitzonderlijke kosten 66                         -   €                          -   €                          -   €  

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR VOOR 

BELASTING 
70/66         573.047,76 €      1.094.240,01 €      1.496.461,60 €  

Onttrekking aan uitgestelde belastingen 780           11.367,60 €            12.814,78 €            12.632,46 €  

Overboekingen naar uitgestelde belastingen 680 -        40.800,00 €  -        43.698,01 €  -        43.775,00 €  

Belasting op het resultaat 67/77         179.589,03 €  -        58.461,79 €  -        65.758,53 €  

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 70/67         723.204,39 €      1.004.894,98 €      1.399.560,53 €  

Onttrekking aan belastingvrije reserves 789         211.526,51 €          238.455,46 €          235.062,74 €  

Overboekingen naar belastingvrije reserves 689 -      760.566,01 €  -      813.125,78 €  -      816.909,61 €  

TE BESTEMMEN RESULTAAT VAN HET 

BOEKJAAR  
70/67         174.164,89 €          430.224,67 €          817.713,66 €  
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 BALANS 

  BALANS NA WINSTVERDELING       

  ACTIEF Codes Boekjaar 2018 Boekjaar 2019 

  Vaste activa 20/28    174.001.050,82 €     194.826.145,81 €  

I. Oprichtingskosten 20                       -   €                        -   €  

II. Immateriële vaste activa 21             93.643,24 €              76.784,99 €  

III. Materiële vaste activa 22/27      173.845.887,32 €       194.742.115,56 €  

  Terreinen en constructies 22      137.944.542,50 €       171.797.396,38 €  

  Materieel & machines 23/27       35.901.344,82 €        22.944.719,18 €  

IV. Financiële vaste activa 28             61.520,26 €                7.245,26 €  

          

  Vlottende activa   29/58       19.960.235,76 €       21.936.219,05 €  

V. Vorderingen op meer dan een jaar 29         1.550.074,13 €          1.561.844,63 €  

  Handelsvorderingen 290                       -   €                        -   €  

  Overige vorderingen 291         1.550.074,13 €          1.561.844,63 €  

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 3            188.068,71 €             190.528,19 €  

  Bevoorradingen en leveringen 30            188.068,71 €             190.528,19 €  

VII.  Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41       10.259.671,94 €        11.691.627,85 €  

  Handelsvorderingen 400/409            865.162,65 €             632.392,18 €  

  Vorderingen op het Gewest 413         3.593.014,53 €          4.601.220,17 €  

  Overige vorderingen 41X         5.801.494,76 €          6.458.015,50 €  

VIII.  Geldbeleggingen 51/53                       -   €                        -   €  

IX. Liquide middelen 54/58         7.678.913,76 €          7.811.088,48 €  

X. Overlopende rekeningen 490/1            283.507,22 €             681.129,90 €  

  Totaal der activa   20/58     193.961.286,58 €     216.762.364,86 €  
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  PASSIVA Codes Boekjaar 2018 Boekjaar 2019 

   Eigen vermogen  
 10 tot 

15  
 51.078.192,12 €       62.717.929,46 €  

I. Dotaties inbreng en giften in kapitaal 10            744.671,22 €          1.244.671,22 €  

II. Herwaarderingsmeerwaarden 12                       -   €                        -   €  

III. Reserves 13         9.820.074,47 €        10.523.345,86 €  

IV. Overgedragen resultaat 14 -     13.704.823,37 €  -     13.008.534,23 €  

V. Investeringssubsidies 15       54.218.269,80 €        63.958.446,61 €  

VII.  Voorzieningen voor risico's en kosten 16         6.826.187,19 €          7.042.144,32 €  

   Schulden   17/49  
   136.056.907,27 

€  
   147.002.291,08 €  

VIII.  Schulden op meer dan een jaar 17 
     101.537.243,66 

€  
     111.349.049,36 €  

  Financiële schulden 170/7 
     101.366.718,06 

€  
     111.191.104,85 €  

  
     Schulden voor huurfinanciering en 
soortgelijke 

172                       -   €              38.462,48 €  

       Overige leningen 174/177 
     101.366.718,06 

€  
     111.152.642,37 €  

  Overige schulden 178/179            170.525,60 €             157.944,51 €  

IX. Schulden op ten hoogste een jaar 42/48       34.461.842,06 €        35.545.770,93 €  

  
Schulden op meer dan een jaar die binnen het 
jaar vervallen 

42         3.892.779,97 €          4.602.749,05 €  

  Financiële schulden 43       22.240.723,32 €        21.281.002,11 €  

  Handelsschulden 44         6.719.429,35 €          6.107.126,88 €  

  
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en 
sociale lasten 

45/48         1.608.909,42 €          3.554.892,89 €  

X. Overlopende rekeningen 492/3             57.821,55 €             107.470,79 €  

  Totaal der passiva 10/49  193.961.286,58 €     216.762.364,86 €  

 

 BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 

  Bestemmingen en onttrekingen Codes Boekjaar 2018 Boekjaar 2019 

  Te bestemmen verliessaldo ( - ) 69/70 -     13.595.523,72 €  -     12.887.109,71 €  

      Te bestemmen winst van het boekjaar 70/66            174.164,89 €             817.713,66 €  

      Te verwerken verlies van het boekjaar ( - ) 66/70                       -   €                        -   €  

  
    Overgedragen verlies van het vorige boekjaar 
( - ) 

690 -     13.769.688,61 €  -     13.704.823,37 €  

  Toevoegingen aan het eigen vermogen  691/2 -         109.299,65 €  -         121.424,52 €  

     aan de wettelijke reserve 690                       -   €                        -   €  

     aan de overige reserves 6921 -         109.299,65 €  -         121.424,52 €  

  Over te dragen resultaat    -   13.704.823,37 €  -   13.008.534,23 €  

    Over te dragen verlies 793 -     13.704.823,37 €  -     13.008.534,23 €  
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2. DIRECTIESECRETARIAAT 

Naar aanleiding van de benoeming van Lionel GODRIE als Algemeen Directeur werd er beslist om 

een directiesecretaresse aan te werven die rechtstreeks verbonden is aan de Algemene directie. 

Tot dat moment werden de algemene secretariaatsopdrachten immers uitgevoerd door een VTE van 

het departement "Communicatie en Kwaliteit", in parallel met andere taken zoals leveringen, 

inkomende post… 

In deze context is een directiesecretaresse in dienst getreden op 1 april 2019. 

 Opdrachten  

 Secretariaat van de Algemene directie 

 Beheer van de agenda; 

 Beheer van de telefoons (prioriteit toekennen aan de vragen, waarschuwen over dringende 

gevallen…); 

 Verwerking van de post: opstelling, antwoord, opvolging…; 

 Beheersorganen (Directiecomité, Raad van Bestuur, Beheerscomité…); 

 Invoering van verslagen en voorbereiding van nota's; 

 Voorbereiding van de dossiers die tijdens de zitting overhandigd moeten worden; 

 Organisatie en logistiek van de vergaderingen. 

 Administratief beheer van alle types documenten (Notulen, 

verslagen, PV…) 

 Opstelling, nalezing, lay-out. 

 Interface tussen de Algemene Directie en de diverse 

departementen 

 Tussenpersoon tussen de Directeur en de departementen om de uitwisseling van informatie 

te vergemakkelijken.  

 Organisatie van evenementen 

 Dag buitenactiviteit; 

 Maaltijden van het personeel; 

 …
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3. "FINANCIEEL" DEPARTEMENT 

 Algemene organisatie  

 

Financieel departement 

Het Financieel departement is een beetje de 
dienst voor preventie van de financiële 

risico's van de vennootschap Zijn rol bestaat 
erin te helpen bij het nemen van 

strategische beslissingen en bij de planning, 
in samenwerking met de Algemene Directie

De competenties die nodig zijn voor de uitvoering 
van de taken van het Financieel Departement 
zijn:

.Onder druk kunnen werken wegens de vaak niet-
reduceerbare termijnen

. Een transversale visie op de onderneming 
hebben (financiën, boekhouding, reglementair, 
fiscaal, sociaal...)

. Een analytische geest hebben, zeer nauwgezet 
zijn, over knowhow en integriteit beschikken

. Over scherp organisatorisch talent beschikken

1 Directrice en 1 Adjunct-Directrice 

Voornaamste opdrachten:

. Dagelijks beheer van het Financieel 
Departement 

. De boekhouding van de vennootschap 
controleren

. De verplichte boekhoudkundige en fiscale d 
ocumenten opstellen

. Toezien op het goed beheer van de kaspositie

. Hulp bij het nemen van beslissingen

. De capaciteit om de schulden van de 
vennootschap terug te betalen controleren

. Diverse opdrachten (financieel, fiscaal, 
budgettair, basishuurprijzen en andere)

. Een wachtdienst verzorgen op de 
activiteitensector van de vennootschap

. Communiceren met de externe diensten in 
verband met de financiën (revisors, BGHM, Fod, 
banken, enz.) en interne diensten (andere 
Departementen, Raad van Bestuur, enz.)

. Behandeling van de betalingsbestanden door 
de Adjunct-Directrice 

4 medewerksters

Voornaamste opdrachten:

. De aard van de taken van de administratieve en 
boekhoudingsmedewerksters kan velerlei zijn en op 
verscheidene fronten gericht, vaak in teams:

. Dagelijks ophalen van de boekhoudkundige 
verrichtingen, inkomende stromen (verwerking van 
de facturen van leveranciers), 
kaspositieverrichtingen, invoering van de lonen, 
betaling en verplichtingen in verband met de BTW, 
beheer van de vaste activa 

. Help bij de voorbereiding van de afsluitingen, de 
financiële projecties

. Help bij de voorbereiding van de sleutelcijfer 
indicatoren 

. Maandelijkse tabel kaspositie                                                                                              
Opvolging en analyse van de tabellen van het 
energieverbruik met het oog op de jaarlijkse 
afrekening van de lasten 

. Diverse statistieken

. Medewerking aan audits en dergelijke

Administratief werk

Perspectieven:

Zoals aangekondigd werd de budgetoefening van 
de kosten 2020 voor elk departement in 2019 
uitgevoerd door de Departementsdirecteurs met 
de hulp van de 3 referentiepersonen bij Financiën.

De integratie van de Beheerscontrole in onze 
onderneming zou nog moeten bijdragen aan de 
verbetering van de beheersprestaties van elk 
departement.
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Het Financieel Departement heeft enkele veranderingen ondergaan tijdens het jaar 2019: 

Aan één persoon van het Financieel Departement werd de post van Adjunct-Directrice toevertrouwd 

omwille van zijn engagement binnen de onderneming en het opnemen van opdrachten van grotere 

omvang die een hoger bekwaamheidsniveau en een grotere verantwoordelijkheid vergen. 

Vermindering van de arbeidsduur van één persoon die overgeschakeld is naar een 4/5 werkregime 

in plaats van een voltijdse tewerkstelling. 

Dit aanwezigheidstekort van één dag per week heeft geleid tot een onevenwicht in termen van 

taakverdeling binnen het departement.  

De overvloed aan taken binnen het departement en het genoemde tekort hebben geleid tot een nood 

aan bijkomend personeel naar rato van 1/2 VTE (voltijdsequivalent) in het Financieel departement. 

De oplossing werd intern gevonden. Eén senior persoon die actief was bij het Boekhoudkundig Beheer 

van de Huurders werd eind 2019 (als voltijdse kracht) in het Financieel Departement geïntegreerd. 

Zijn arbeidsduur wordt voortaan voor de helft gewijd aan taken voor Financiën en voor de helft aan 

het beheer van de afrekeningen van de verbruiken (vroeger was deze opdracht toegewezen aan het 

Boekhoudkundig Beheer Huurders). 

Tijdens het jaar 2019 werd telewerk (in testmodus) ingevoerd voor 3 personen binnen het 

departement Financiën. 

 

Enkele statistieken: 

Statistieken invoering facturen en 
creditnota's 

2018 2019 Evolutie 

Voorlopige technische facturen et creditnota's 5.611 6.064 8% 

Definitieve technische facturen et creditnota's 5.091 5.178 2% 

Facturen en creditnota's energie 3.067 3.143 2% 

Facturen en creditnota's investeringen 530 405 -24% 

Administratieve facturen en creditnota's 2.200 2.297 4% 

Totaal 16.499 17.087 4% 
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4. DEPARTEMENT "HUMAN RESOURCES" 

 Inleiding 

De visie van de Brusselse Woning omvat het ontwikkelen van strategieën van prestaties en efficiëntie 

binnen elk van haar departementen, om naar uitmuntendheid te streven in het kader van haar 

opdrachten van openbare dienstverlening. De rol van het Departement "Human Resources" is 

essentieel om deze visie zo goed mogelijk te realiseren en de transversale communicatie tussen 

diensten en processen te verbeteren, en ervoor te zorgen dat de medewerkers hun bekwaamheden 

tijdens hun hele carrière bij de onderneming kunnen ontwikkelen: previsioneel beheer van de jobs, 

aanwerving, opleiding, politiek van prestaties via doelstellingen, enz.  

 Opdrachten 

De opdracht van het Departement "Human Resources" is het implementeren van een reeks 

praktijken om de menselijke middelen die bij de activiteit van de onderneming betrokken zijn te 

leiden, te mobiliseren en te ontwikkelen.  

De directie van de Human Resources voert haar opdrachten en functies uit in samenwerking met de 

andere directies in een logica van door de onderneming vastgelegde doelstellingen.  

Voor deze functie kunnen talrijke taken geïdentificeerd worden, o.a.:  

 de personeelsadministratie, 

 het beheer in de ruime zin (dit dekt drie domeinen), 

 de verbetering van de werkomstandigheden. 

Via deze opdrachten loopt het beheer van de Human Resources dat bij de Brusselse Woning 

ontwikkeld wordt verplicht via een duidelijke visie van een integratiepolitiek en van respect voor de 

mens.  

De Brusselse Woning zet zich in om de pariteit en de gelijkwaardigheid bij haar personeel zo veel 

mogelijk te respecteren.  

 Organisatie van het Departement 

Het Departement bestaat uit 3 VTE en 1 4/5 tewerkgestelde bediende. Elke medewerker neemt de 

opdrachten verbonden aan het dagelijks beheer van het Departement voor zijn rekening. 
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 Organogram 

Op 31 december 2019 bestaat het personeel uit: 
 

 

een totaal van 154 personeelsleden voor alle statuten samen, waarvan er echter 134 rechtstreeks 

door de O.V.M. betaald worden (78 bedienden en 56 arbeiders). 

 Loonuitgaven 

Het budget verbonden aan de loonmassa bedraagt 7.895.643 € 

Daarbij komen andere indirecte uitgaven, zoals verplaatsingskosten, een dag buitenactiviteit, 

personeelsfeest... voor een bedrag van 237.645,49 €. 
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 Mobiliteit 

De overgrote meerderheid van onze werknemers zijn afkomstig van Brussel. 
 

 
 
 
De Brusselse Woning hanteert een zeer duidelijk mobiliteitsbeleid, zowel door het actieplan voor 

woon-werkverkeer (schema van de vervoermiddelen voor woon-werkverkeer): 

 gratis openbaar vervoer, 

 betaling van 50% van de parkeerkosten aan het vertrekstation, 

 terbeschikkingstelling van een parkeerplaats bij carpooling van minimum 3 personen… 

als voor de beroepsverplaatsingen door te investeren in rollend materieel met een lage milieu-impact, 

zoals het ter beschikking stellen van: 

 elektrische fietsen, 

 elektrische auto's, 

 tickets openbaar vervoer. 
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 Leeftijdspiramide  

 

De leeftijdspiramide laat ons toe om: 

 de demografische situatie van de onderneming te visualiseren, 

 na te denken over het beheer van het personeel: aanwervingen, vertrekken, beheer van de 

werktijden, beheer van het personeelsverloop…, 

 te anticiperen op evoluties in termen van jobs en bekwaamheden, 

 … 

Het hogere aantal werknemers ouder dan 45 jaar is waarschijnlijk te verklaren door de verandering 

van de pensioneringsvoorwaarden: de personeelsleden moeten langer werken dan vroeger. De 

evolutie van de maatschappij volgt deze tendens: mensen studeren langer, stichten een gezin op 

oudere leeftijd of hertrouwen, personen ouder dan 60 jaar willen langer actief blijven. 

Concreet is er weinig evolutie ten opzichte van het vorige jaar, de meerderheid van het personeel is 

tussen 45 en 54 jaar oud, wat gelijk is aan 31% van de totale bevolking van de maatschappij. Voor 

de 3 andere leeftijdsschijven zijn de variaties zeer gering en liggen de aantallen zeer dicht bij elkaar, 

behalve de schijf van min-25-jarigen, die slechts 1 werknemer telt en de schijf "gepensioneerden" 

die 2 werknemers telt. 

De Brusselse Woning tracht zo veel mogelijk een goede pariteit tussen mannen en vrouwen na te 

leven. Deze pariteit is echter niet homogeen als men de verdeling van de geslachten per beroep 

bekijkt. De verdeling van het personeel volgens statuut en geslacht (actieve contracten op 31 

december 2019) bedraagt 21% vrouwen met een "Arbeidersstatuut" tegen 79% mannen met een 

"Arbeidersstatuut". Wat het bediendenstatuut betreft, is de verdeling volgens geslacht 68% vrouwen 

tegen 32% mannen. 

De Brusselse Woning blijft toezien op de handhaving van deze pariteit tussen mannen en vrouwen. 
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 Tijdskrediet  

De overgrote meerderheid van de personeelsleden werkt voltijds (± 88%). 

In 2019 hebben 20 personeelsleden genoten van de toepassing van Collectieve Arbeidsovereenkomst 

nr. 77 bis en 103, die de wettelijke basis van het tijdskrediet definiëren. Dat aantal, dat hoger is dan 

de vorige jaren, valt ten dele te verklaren door de stijging van het aantal geboortes onder de 

personeelsleden van de Brusselse Woning, wat tot meer aanvragen van ouderschapsverlof leidt. 

Tijdens het jaar 2019 werden er vervangingscontracten opgesteld om medewerkers te vervangen 

die arbeidsongeschikt waren door langdurige ziekte, bevallingsverlof of ouderschapsverlof, alsook 

kortlopende contracten van bepaalde duur voor specifieke opdrachten.  

 Rekruteringsbeleid 

In 2019 werden de indiensttredingen gemotiveerd door diverse redenen: 

 vervangingen (naar aanleiding van vrijwillige vertrekken, pensioneringen, langdurige 

afwezigheden, ontslagen of benoemingen en interne mutaties), 

 teamversterkingen, 

 ontwikkeling van nieuwe bekwaamheden of diensten. 

Dat heeft zich administratief vertaald door de sluiting van contracten van onbepaalde duur, bepaalde 

duur en vervangingscontracten. 

De uitdiensttredingen werden gemotiveerd door aflopende contracten, pensioneringen of 

opzeggingen. 
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 Personeelsrotatie (vertrekken/aanwervingen) 

In 2019 waren er 18 aanwervingen en 16 vertrekken, wat gelijkstaat met een rotatiegraad van 

12,69%. 
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 Doelstellingen 

De doelstellingen kaderen in een constante dynamiek van vooruitgang en prestatie die gericht is op 

het verbeteren van de prestaties voor onze kandidaat-huurders en huurders en/of op het verbeteren 

van de werking van de organisatie. 

 Evaluatie van de prestaties  

De politiek voor de evaluatie van de prestaties die de Brusselse Woning al verscheidene jaren voert, 

streeft ernaar de prestaties van de werknemers ten aanzien van het publiek te verbeteren en het toe 

te laten vooruitgang te boeken in een reeks taken en opdrachten die de Brusselse Woning moet 

uitvoeren. 

 Evaluatiesysteem 

Dit hybride systeem combineert: 

 de per Departement te halen doelstellingen (= collectief doel), 

 de per medewerker te halen doelstellingen (= individueel doel), met een balans van de 

bekwaamheden die elke medewerker in principe moet ontwikkelen rekening houdend met 

zijn functie en zijn positie binnen de onderneming. 

 Opleidingen 

Het resultaat van de evaluaties met betrekking tot de vaardigheidsbalans van elke werknemer dient 

als concrete steun voor de analyse van een ontwikkelingsplan, uitgewerkt over 3 jaar, dat aanleiding 

zal geven tot verscheidene types van acties op het vlak van opleiding, mobiliteit en professionele 

evolutie.  

Enerzijds laat dit ontwikkelingsplan alle medewerkers toe om zich te ontwikkelen, meer bepaald via 

opleidingen, en om te beantwoorden aan verscheidene doelstellingen: 

 in overeenstemming zijn met de strategische oriëntaties van de onderneming, 

 bijdragen aan het halen van de door de onderneming gedefinieerde doelstellingen, 

 antwoorden op duidelijk geïdentificeerde behoeften, 

 de vaardigheidsverschillen verminderen, 

 bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling, 

 verstoorde functioneringen oplossen en/of voorkomen, 

 veranderingen vergemakkelijken. 

Anderzijds laat dit plan toe om alle opleidingen die door de werknemers gevolgd werden te 

visualiseren en te budgetteren.  
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Er worden 3 verschillende types van opleidingen onderscheiden: 

 permanente vorming (EHBO, HR opleidingen, financiële opleidingen…) laat een werknemer 

toe om kennis en knowhow op te doen die nodig zijn voor de uitoefening van een beroep 

tijdens het hele verloop van zijn beroepscarrière. Het zijn dus recurrente opleidingen die de 

werknemer regelmatig volgt om zijn vaardigheden op peil te houden. 

 verplichte opleidingen: het betreft fundamentele opleidingen die de werknemer in staat 

stellen om goed toegerust te zijn om zijn functie uit te oefenen: 

□ opleidingen op het vlak van agressiebeheer voor de kantonniers, de conciërges en 

bedienden die permanenties verzorgen,  

□ opleidingen op het vlak van overheidsopdrachten voor de ingenieurs/architecten die 

aangeworven zijn in het Departement "Investeringen", 

□ … . 

 specifieke opleidingen: 

□ Specifieke opleidingen vertegenwoordigen de grootste groep van het opleidingsplan. De 

aanvragen kunnen afkomstig zijn van de evolutie van de functie, aangetroffen 

problematieken, een eis van het Hoofd, of gewoon een behoefte van de werknemer. 

 Door de BGHM verstrekte opleidingen 

De BGHM vervolgt haar politiek van sectorale opleidingen voor de O.V.M.'s, gefinancierd door de 

BGHM in samenwerking met de ALS, ERAP en Bruxelles Formation.  

 Opleidingen verstrekt door andere verenigingen 

Andere organismen (ALS, FECOSOLAB, FEBUL, BIM…) bieden gratis opleidingen aan voor het 

personeel van de O.V.M.'s. 

De vzw SASLS organiseert ook elke maand opleidingen en supervisievergaderingen die de 

maatschappelijk werkers van de vzw groeperen die over de verschillende O.V.M.'s verspreid zijn. 

In 2019 werden er gratis 24,5 opleidingsdagen verstrekt voor de sector, waarvan 9 opleidingsdagen 

gevolgd werden door mannen en 15,5 dagen door vrouwen.  

 Opleidingen met eigen middelen 

In de loop van het jaar werden andere opleidingsdagen of seminaries gegeven, hetzij op verzoek van 

het personeel of de directie, hetzij op uitnodiging van de organisatoren.  

De Brusselse Woning heeft voor het jaar 2019 een bedrag van 47.926,30 € geïnvesteerd, waarvan 

41.546,30 € gewijd werd aan algemene opleidingsprogramma's en 6.380 € aan cursussen Nederlands 

voor personeel dat zich wilt vervolmaken. Deze cursussen Nederlands werden in de loop van 2019 

voltooid en zullen niet vernieuwd worden.  

Het totaal aantal opleidingsdagen bedraagt 337,63 waarvan 94,50 – of 27,99% - bestemd voor 

mannen en 243,13 – of 72,01% - bestemd voor vrouwen. 
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 Veiligheid, gezondheid & welzijn op het werk 

Het Departement "Human Resources" is belast met het invoeren van een politiek op het vlak van 

welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk in samenwerking met de GIDPBW 

(Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk).  

 In samenwerking met een ergonoom werden aanpassingen van werkplekken geanalyseerd 

en hebben er informatiesessies plaatsgevonden om de werkhouding zo goed mogelijk te 

verbeteren. 

Aanpassingen van het werk in verband met ofwel de zwaarte van bepaalde beroepen ofwel 

privéproblemen van de medewerker werden eveneens geanalyseerd, en dit zo veel als 

mogelijk. Onze structuur biedt geen voldoende uitgebreid panel van beroepen om ons 

voorstel van aanpassingen te kunnen verhogen. Vorig jaar hebben we meegewerkt aan twee 

re-integratietrajecten, waarvan één uitgelopen is op een contractbeëindiging wegens 

medische overmacht.  

 In termen van welzijn heeft de LBW aan de werknemers die wilden stoppen met roken 

voorgesteld om zich door een tabakoloog te laten begeleiden. De sessies vinden plaats tijdens 

de prestatie-uren; de werknemer heeft een bijdrage van 100 € aan de tabakoloog gestort en 

het saldo werd door de LBW betaald. 

Stoppen met roken omvat drie fasen en gebeurt over een periode van 13 maanden. De 1e 

fase – voorbereidingsfase – duurt één maand en omvat een individueel onderhoud gevolgd 

door 4 workshops van voorbereiding op het stoppen met roken: motivaties, stressbeheer, 

relaxatietechnieken, controle van de gewichtstoename. De 2e fase - fase van ontgifting – 

omvat 9 groepsvergaderingen gespreid over drie maanden. Tijdens deze periode biedt de 

hulp bij ontwenning medische ondersteuning (evaluatie van de nicotineafhankelijkheid, 

voorschrijven van nicotinevervangers – patches, kauwgom, zuigpastilles, sprays, etc. – 

meting van koolmonoxide in de uitgeademde lucht), en psychologische ondersteuning van 

het type cognitieve gedragstherapie (groepsdynamiek die meer bepaald gebruik maakt van 

rollenspellen om te leren omgaan met de zin om te roken, om stressbeheer, relaxatie en 

controle van de gewichtstoename aan te leren). De laatste fase – consolidatiefase - strekt 

zich uit over 9 maanden (7 sessies) om herval te voorkomen gedurende dit eerste 

ontwenningsjaar. 

 Op het intranet worden kleine infoberichten van Hr uitgegeven, waarvan sommige direct of 

indirect verband houden met het "welzijn van de werknemers". 

 Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en 

Bescherming op het Werk  

Deze dienst begeleidt de LBW bij het verbeteren van het welzijn van de werknemers: bezoeken aan 

de werkplekken, raad bij het bestellen van materieel, advies over het gebruik van diverse producten, 

medisch onderzoek en vaccinaties, risicoanalyses, beheer van psychosociale problematieken… 
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 De overlegorganen 

 Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) 

Het CPBW is tijdens het jaar 2019 10 maal samengekomen. 

Het jaarlijks actieplan 2019, opgesteld in overleg met de vertegenwoordigers van het personeel, 

heeft het accent gelegd op de punten die gepromoot moeten worden om toe te zien op de veiligheid 

en de gezondheid van de werknemers: 

 evacuatie van de gebouwen;  

 opleiding agressiebeheer; 

 rookbeleid;  

 sensibilisering tot de hygiëneproblematiek.  

 De Ondernemingsraad 

De ondernemingsraad is samengesteld uit twee afgevaardigden van de werkgever, drie 

afgevaardigden van het bediendenpersoneel en drie afgevaardigden van het arbeiderspersoneel. 

Hij is tijdens het jaar 2019 9 maal samengekomen. 

 Ziekten  

De verzuimpercentage bedraagt 11,22% voor arbeiders en 8,77% voor bedienden, dus een 

gemiddelde van 9,76%. 

Het gemiddelde percentage afwezigheid om medische redenen is iets hoger dan vorig jaar (9,01%). 

Dit verschil is te wijten aan langdurige arbeidsongeschiktheden. 

Dit percentage geeft weer wat algemeen waargenomen wordt op de arbeidsmarkt in België, meer 

bepaald ten gevolge van de verhoging van de pensioenleeftijd en aandoeningen zoals de burn-out, 

die steeds meer aanwezig zijn in bedrijven. 

 Arbeidsongevallen 

In 2019 werden 15 arbeidsongevallen genoteerd - waarvan 13 met tijdelijke arbeidsongeschiktheid 

- voor een totaal van 334 dagen arbeidsongeschiktheid.  

11 ongevallen hebben zich op de werkplek voorgedaan en 4 op de weg van of naar het werk. 

Oorzaken van de ongevallen: lichte aanrijdingen met de fiets, verkeerde beweging bij het verplaatsen 

van containers of dergelijke, uitglijden of vallen op de begane grond… Geen enkel ongeval werd 

"ernstig" verklaard door de IDPBW. 
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 Conclusie 

Het activiteitsgebied van de Human Resources is buitengewoon ruim zoals aangetoond wordt in de 

bovenstaande uiteenzetting, maar is ook essentieel voor de goede werking van de onderneming, 

daar de menselijke factor fundamenteel is bij het in aanmerking nemen van de hulpbronnen voor 

wie ambitieuze doelen wilt halen.  

Het beheer van de Human Resources is werk voor een evenwichtskunstenaar.  Het is immers absoluut 

noodzakelijk om een goed evenwicht te vinden tussen de werkgever en de werknemer, tussen 

aanwervingen en beheer van de kosten, tussen beheer van de kosten en verzuim of 

personeelsverloop… 
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5. DEPARTEMENT "COMMUNICATIE EN KWALITEIT" 

 Inleiding 

Het departement "Communicatie en kwaliteit" groepeert drie transversale werkassen bij de Brusselse 

Woning: 

 interne organisatie, 

 communicatie (intern en extern), 

 kwaliteit. 

Hierna worden de voornaamste opdrachten uiteengezet die in deze diensten uitgevoerd worden, met 

het accent op de projecten die specifiek in 2019 werden uitgevoerd. 

Door de aanwerving van een Directiesecretaresse maken de ondersteuning van de Algemene Directie 

en het voorzitterschap, evenals de voorbereiding en opvolging van de vergaderingen van de 

beheersorganen geen deel meer uit van de interne organisatie. 
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 Organisatie van het Departement 

 

Departement 
"Communicatie, 

kwaliteit & 
interne 

organisatie"

Directie 

1 VTE

Coördinatie van de politiek en de 
strategie op het vlak van 
communicatie, de 
"Kwaliteitsstrategie", het algemeen 
secretariaat en het office 
management

Communicatie

1,5 VTE

Voornaamste opdrachten:

. Communicatie met de huurders, 

. Communicatie binnen de 
onderneming,

. ...

Kwaliteit

1,5 VTE

Voornaamste opdracht:

. Het team "Kwaliteit" streeft naar 
continue verbetering in 
samenwerking met al het personeel. 
Een dubbele benadering, die het 
begrip klantgerichtheid extern, 
maar ook intern behandelt, waarbij 
elk departement beschouwd wordt 
als de klant of de leverancier van 
een ander departement.

Interne en logistieke 
organisatie:

3 VTE

. Office management: beheer van 
de verzekeringsportefeuille, de 
GSM-abonnementen, het 
informaticamaterieel, de printers, 
de kantoorleveringen, de badges, de 
logistiek en de catering 

. Beheer van de inkomende en 
uitgaande post 

. ...
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 INTERNE ORGANISATIE 

 Voornaamste opdrachten 

 Office management: beheer van de verzekeringsportefeuille, de GSM-abonnementen, het 

informaticamaterieel, de printers, de kantoorleveringen, de badges, de logistiek en de 

catering. 

 Beheer van de inkomende post (datum, invoering, dispatching, scanning in voorkomend 

geval) en van de uitgaande post (verdeling van de soorten post, contact met B post…). 

 Kwantitatieve gegevens en bijzondere dossiers in 2019 

 Beheer van de post 

In 2019 zijn er zo'n 13.000 brieven en facturen toegekomen bij de Brusselse Woning en die werden 

onderzocht, afgestempeld, ingelezen en verdeeld volgens het departement, voorgelegd aan de 

Algemene directie en vervolgens naar de verschillende departementen georiënteerd.   

De onderstaande grafiek verdeelt de voornaamste stukken (behalve terugzending van niet-

opgehaalde aangetekende brieven, stukken die in de brievenbus gedeponeerd werden…). Merk op 

dat de facturen met betrekking tot de energie niet in aanmerking genomen worden in deze cijfers, 

daar ze niet binnen het departement ingelezen worden, maar rechtstreeks aan het departement 

"Financiën" overgemaakt worden. 
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Er is een studie lopend om een Intranetmodule te implementeren voor het beheer van de post en de 

inkomende facturen. 

Deze module zal het voordeel bieden dat hij gelijktijdig door verscheidene medewerkers gebruikt 

kan worden en zal via het Intranet van de LBW toegankelijk zijn voor de medewerkers (aanduiding 

per Departement).  

 Beheer van de contracten, machines en andere leveringen  

De vernieuwing van het computerpark werd in 2019 voortgezet met de aankoop van: 

 5 terminals voor de Antenne NOH, 

 12 laptops waarvan 8 voor telewerk, 

 12 docking stations, 

 14 Surfaces, 

 17 beeldschermen. 

 Beheer van het kantoormateriaal 

Een project van beheermodule voor (courante) leveringen omvattende de mogelijkheid voor de 

medewerkers om hun aanvraag via Intranet in te dienen, vermindering van de producten, validaties 

door de betrokkene, de staat van de voorraden in artikelen en in waarden vs beschikbare menselijke 

en budgettaire middelen werd in de loop van 2019 geanalyseerd. 

Om te beginnen werd een studie gedaan van de vaakst gevraagde artikelen.  

Er werd een catalogus van leveringen opgesteld. Hij zou in de loop van 2020 op Intranet geplaatst 

moeten worden.  

De voornaamste voordelen hiervan zijn o.a.:  

 bestelling mogelijk op elk moment (niet meer enkel tussen 9u-10u en geen catalogi meer 

doorzoeken), 

 kiezen gaat gemakkelijk en snel (afrolmenu, visueel formulier, beschikbaar via Intranet, van 

elk kantoor), 

 rationalisering van de voorraad. 
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 COMMUNICATIE 

De communicatie van de Brusselse Woning kan worden verdeeld in twee voornaamste delen: de 

interne communicatie en de externe communicatie.  

De interne communicatie bestaat erin de strategie van de onderneming te vertalen naar de 

medewerkers en het delen van informatie binnen de onderneming verbeteren. In parallel streeft ze 

er ook naar om het gevoel van erbij te horen te bevorderen door de successen en de teamgeest in 

het licht te stellen. 

De externe communicatie is hoofdzakelijk naar de huurders gericht. Er zijn echter nog andere 

doelgroepen: de kandidaat-huurders, de partnerverenigingen, de sociale huisvestingssector, de 

pers…  

 Interne communicatie  

 Intranet 

Het intranet van de Brusselse Woning werd in maart 2018 online geplaatst en verspreidt regelmatig 

artikelen (teksten, foto's en/of video's) over de diverse actualiteiten van de onderneming (interne 

en externe gebeurtenissen, aanwervingen, verandering in het organogram...). Het stelt ook pagina's 

met de contactfiches van de medewerkers, patrimoniumfiches, nuttige documenten, procedures, 

modellen van documenten... ter beschikking van alle medewerkers.  

 

2019 markeert het begin van het gebruik van video's als intern communicatiekanaal, uitgezonden 

via het intranet.  

Het intranet wint aan populariteit. Ten opzichte van vorig jaar (periode april–december) tellen we: 

 + 24% gebruikers 
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 + 32% bekeken pagina's 

In 2019 werden 171 artikelen gepubliceerd (op 247 werkdagen), dus gemiddeld 3,3 artikelen per 

week. 

Over één jaar zijn dit de meest sprekende cijfers:  

 106.437 bekeken pagina's (292/d.) 

 26.780 sessies (73/d.) 

 927 bekeken pagina's op 19/9  

 74% per computer, 23% per smartphone, 3% per tablet 

 De vaakst geraadpleegde actualiteiten:  

□ Dag buitenactiviteit: nieuwe opdracht (310 vues) 

□ Dag buitenactiviteit: opdracht volbracht (308 vues) 

□ Maaltijden van het personeel (241 vues) 

□ LBW in de media: klimaatinvesteringsplan (241 vues) 

□ Inhuldiging van onze antenne te NOH (209 vues) 

We nemen dus een activiteitspiek waar voor de maand september, met tegelijk meer nieuwe 

gebruikers, en meer sessies dankzij de teasing voor de dag buitenactiviteit.  

  Communicatie van de strategie van de onderneming  

 Strategische visie van de Algemene directie 

Bij het begin van het jaar heeft de Algemene Directie zijn strategische visie voorgesteld aan het 

Directiecomité. De Communicatie werd belast met het duidelijk vertalen van deze visie voor de 

gehele onderneming, via 2 video's die op het intranet gepost werden. 

Het jaareinde was de gelegenheid om, eveneens in een video, de grote uitdagingen en nieuwigheden 

van de onderneming voor 2020 voor te stellen.  

 Voorstelling van de nieuwe bestuurders 

In september heeft de Brusselse Woning zijn Raad van Bestuur vernieuwd. Om bestuurders en 

bedienden nader tot elkaar te brengen, heeft de Communicatie artikelen opgesteld, alsook korte 

video-interviews van de bestuurders, wat hun de gelegenheid heeft gegeven om hun parcours en de 

prioriteiten tijdens hun mandaat voor te stellen. 

 Het organogram 

De Communicatie begeleidt de evolutie van het organogram door de medewerkers te informeren 

over de redenen van de uitgevoerde veranderingen, de nieuwe posten en functies. 
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 Retrospectieve in video 

Bij de eindejaarsmaaltijd werd een compilatie van de sterke momenten van het jaar voorgesteld. 

Deze retrospectieve legt de nadruk op het voltooide werk en de positieve teamgeest van de 

medewerkers. 

 Steun aan diverse projecten 

Het Communicatieteam is een hulpmiddel voor de departementen die één of andere gebeurtenis in 

het licht willen stellen. Voor 2019 vermelden we:  

 De communicatie rond de jaarlijkse "dag buitenactiviteit": gelanceerd als een raadsel met 

een combinatie van aanwijzingen op video, e-mail en papier, heeft ze toegelaten om banden 

te weven tussen de medewerkers stroomopwaarts van het evenement. 

 De liefdadigheidsactie "Shoe-box": de Communicatie heeft het initiatief ondersteund en in 

het licht gesteld door middel van affiches en artikelen op het intranet. 

 De uitgave van twee wenskaarten "op maat": één aan het personeel van de Brusselse Woning 

en de andere voor de partners en de politiek.  

 Externe communicatie 

 LBW Mag 

Dit magazine, dat nu in 4.100 exemplaren uitgegeven wordt, is voornamelijk bestemd voor onze 

huurders. Het laat toe om een terugkerende band met hen te onderhouden door de specifieke 

actualiteiten van de LBW te behandelen (info werven, activiteiten partners, evenementen…), maar 

ook door "Tips & tricks" aan te bieden om hun woning te onderhouden, en punten die hen als huurder 

aanbelangen.  

Bij het begin van het proces wordt een redactiecomité georganiseerd, het is voornamelijk het 

communicatieteam dat de artikelen opstelt. De grafische vormgeving en de druk worden extern 

beheerd. 
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In 2019 werden er 3 nummers uitgegeven: LBW Mag 9 (april), LBW Mag 10 (september), LBW Mag 

11 (december). 

 Website 

De website "www.brusselsewoning.be" groepeert de voornaamste informatie van de onderneming. 

Strak en gestructureerd in vier blokken, vergemakkelijkt hij het zoeken van informatie voor de 

gebruiker. De voornaamste cijfers voor 2019: 

 Bekeken pagina's:  

□ Totaal: 103.849 (+6% ten opzichte van 2018, +18% ten opzichte van 2017) 

□ Daggemiddelde: 284 bekeken pagina's per dag 

 Gebruikte toestellen: 

□ 52% smartphone (49% in 2018, 42% in 2017) 

□ 45% computer (47% in 2018, 54% in 2017) 

□ 3% tablet (4% in 2018, 4% in 2017). 

 4% van de bezoeken gebeuren via de NL site (tegen 6% in 2018 en 11% in 2017). 

 Er werden 21 artikelen gepubliceerd (12 in 2018 en 32 in 2017).   

 Rubrieken (percentage bekeken pagina's per rubriek): 

□ Contact: 45% 

□ Kandidaat: 31% 

□ Huurder: 12% 

□ Maatschappij: 12% 

 De meest gelezen artikelen zijn de werkaanbiedingen en de inhuldigingen van gebouwen. 

 Een meerderheid van de bezoekers komen op de site van de Brusselse Woning terecht via 

browsers: 69% van de bezoeken (tegen 65,2% in 2018 en 67% in 2017).  

 Inhuldigingen 

Inhuldigingen vinden gewoonlijk plaats om de eerstesteenlegging van een nieuwe werf te vieren of 

om een nieuwbouw of een zwaar gerenoveerd gebouwd officieel in te huldigen. 

In 2019 werden twee nieuwe gebouwen ingehuldigd:  

 4 april: Zinnik (6 woningen) 

 22 mei: Rad (54 woningen)  
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De antenne van de Brusselse Woning werd ook ingehuldigd op 6 november. 

 Publicaties 

Tijdens een jaar worden er diverse publicaties uitgegeven door de Communicatie. Voor 2019 stippen 

we twee belangrijke nieuwe publicaties aan die dit jaar het daglicht gezien hebben: 

 Onthaalboekjes  

De huurders van de Brusselse Woning worden door diverse medewerkers onthaald, die elk over hun 

eigen "papieren" ondersteuning beschikken. Het geheel is niet noodzakelijk coherent, soms 

redundant. Daarom werd na de audits van de processen van "Toewijzing en vrijkomen van woningen" 

beslist dat het communicatieteam de boekjes zou herzien teneinde de informatie beter te verdelen. 

Er werden dus drie onthaalboekjes met specifieke informatie opgesteld, die vanaf februari 2020 bij 

de 3 eerste ontmoetingsmomenten uitgedeeld zullen worden aan elk nieuw gezin: 

 

 het onthaalboekje "Eerste stappen bij de Brusselse Woning" (+HR) wordt bezorgd bij de 

ondertekening van de huurovereenkomst, 

 het technisch boekje "Uw woning dag na dag" (+gids "tips & tricks") wordt overhandigd bij 

het technisch bezoek, 
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 het sociaal boekje "Begeleiding indien u dat wenst" wordt bij het sociaal bezoek achteraf 

afgegeven. 

 Activiteitenverslag - abstract  

Het activiteitenverslag bundelt een groot aantal gegevens. Het is niet evident om de essentiële 

informatie naar voor te brengen en een algemeen beeld te krijgen van de meest sprekende cijfers 

van de activiteit van de LBW. Om op deze vaststelling te antwoorden, werd een abstract uitgegeven. 

Dit laat toe om de identiteit en het door de teams van de Brusselse Woning geleverde werk te 

valoriseren en het initiële doelpubliek (RvB, BGHM) uit te breiden naar de medewerkers en de 

partners. 

 

 Communicatie van het Klimaatplan  

Het klimaatplan van de Brusselse Woning werd in 2019 gelanceerd en werd sterk door communicatie 

ondersteund om de boodschap zowel extern als intern te verspreiden. Net zoals in elke geslaagde 

communicatie is de interne communicatie de externe communicatie  voorafgegaan. 

Een visuele presentatie (Prezi) van het Klimaatplan werd op 25 april 2019 voorgelegd aan de Raad 

van Bestuur. De volgende dag heeft de Algemeen Directeur een informatiesessie gegeven voor het 

volledige personeel. Op 29 april 2019 werd een persconferentie georganiseerd met de Stad (Kabinet 

van de Burgemeester) om dat plan voor te stellen aan de media, samen met de Lakense Haard. 
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 Communicatie van de renovatie van de "Papenvest"  

De Papenvestsite bereid zich voor op een werf van grote omvang, die zich over verscheidene jaren 

zal uitstrekken. Om de betrokken huurders zo goed mogelijk te informeren, heeft de Communicatie 

twee documenten uitgegeven die specifiek voor de huurders van deze site bestemd waren: 

 de "Papenvestgazet": informatieblad, 

 de Praktische "verhuisgids": begeleiding voor de herhuisvesting (keuze van de sectoren - 

beschikbare hulp). 

Zodra het studiebureau aangeduid was, werd er informatie voor de pers opgesteld en georganiseerd 

met de Stad: opstelling van een persbericht, organisatie van een ontmoeting met de journalisten in 

het Stadhuis.  

 Communicatie naar de pers  

In 2019 heeft de onderneming  zich werkelijk naar de pers geopend. 

Journalisten hebben regelmatig contact opgenomen met de Brusselse Woning om de mening van de 

onderneming te kennen over diverse thematieken: renovatieproject, ongezonde woningen, klachten 

van huurders, enz. Vóór de ontmoetingen met de Algemeen Directeur werden de vragen en de 

onderwerpen die aangekaart zouden worden, voorbereid door het communicatieteam.  

Zoals in de vorige punten aangehaald, stelt het team ook persberichten op. 

 Steun aan diverse projecten  

In de loop van het jaar komen er vanuit diverse departementen van de onderneming vragen naar 

ondersteuning. We vermelden enkele realisaties: 

 inhuldiging vuilnisbakkenlokalen: aanplakcampagne over de inhuldiging (teasing) en 

opstelling van een tweetalige folder (5 luiken R/V) over het goed gebruik van deze lokalen, 
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 drink van de huurders: grafische vormgeving van de tentoonstellingsborden en 

ondersteuning bij de algemene communicatie van het evenement op diverse dragers, 

 Versailles Seniors: promotiecampagne van zijn activiteiten op verscheidene media: LBW 

Mag, bericht huurders, schermen in de wachtzalen, website, 

 Telenet-installatie: informatiecampagne voor onze huurders over de installatie van deze 

nieuwe operator en over de permanenties die hij in onze kantoren georganiseerd heeft. 
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 KWALITEIT 

 Opdracht 

Het team "Kwaliteit" streeft naar continue verbetering in samenwerking met al het personeel. Een 

dubbele benadering dus, die het begrip klantgerichtheid extern, maar ook intern behandelt, waarbij 

elk departement beschouwd wordt als de klant of de leverancier van een ander departement. 

 Doel 

Het voornaamste doel van het Departement "Kwaliteit" is: 

 enerzijds, de implementatie van computertools die het werk vergemakkelijken, zowel van de 

Directies als van de medewerkers, 

 anderzijds, een analyse van de klantgerichtheid bij de Brusselse Woning, zowel op het vlak 

van de uitdagingen als van de communicatie. 

 Organisatie van het Departement 

Het departement kwaliteit is samengesteld uit: 

 een voltijdse medewerkster, 

 een deeltijdse medewerkster (4/5e  - met bevallingsverlof van mei tot december). 

 Implementatie van computertools 

 Jaarverslag  

Het basismodel van het jaarverslag werd herzien, met automatisaties en een herziening van de 

inhoud door de Kwaliteitsbeheerder.  

Er werd een WORD model aangemaakt dat automatisch zo veel mogelijk gegevens integreert uit 

Excel-tabellen om de werkbelasting van elke schrijver te verminderen. 

 Intranetmodule voor het beheer van de lege woningen  

Naar aanleiding van de audits en de opvolging van audits van ontruiming en toewijzing van een 

woning, heeft de Kwaliteitsbeheerder de behoeften van Onderhoud en Huurbeheer geanalyseerd om 

een nieuwe tool te creëren (in plaats van de bestaande Excel-tabel), en dit in samenwerking met een 

"piloot" medewerker voor elk van deze twee Departementen en onze Web Master.  

Deze tool laat toe om het traject van een woning na te gaan vanaf het ogenblik dat een huurder hem 

verlaat tot op het ogenblik dat een nieuwe huurder er intrekt en om diverse statistieken te berekenen. 
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Het is ook mogelijk dat verscheidene personen tegelijk informatie krijgen, om zicht te krijgen op de 

uitgevoerde wijzigingen en kennisgevingen te versturen via e-mail. 

De module "Beheer van de lege woningen" liep in testfase tijdens de maand december voor de 

medewerkers van Onderhoud en Huurbeheer. Hij is in het menu van Intranet zichtbaar voor alle 

collega's van LBW en is sinds februari 2020 operationeel. 

 Dynamische tool voor "budgettering/vordering" van de opvolging 

van projecten  

Voor de projecten "Investeringen" werd een dashboard gecreëerd met indicatoren over de termijnen 

en de budgetten, dat in elk "project" bestand van het Departement Investeringen geïntegreerd zal 

moeten worden. 

 Procedures 

Tijdens 2019 werden de actualiseringen en de opvolging van de procedures voortgezet, voornamelijk 

op verzoek van de departementen en in het kader van de AVG. 

De vorderingsstaat van de procedures op 31.12.2019 is als volgt: 

 

Gevalideerd In afwachting

validatie

Aan te vullen Op te stellen

136

20 27
8
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6. DEPARTEMENT "HUURBEHEER" 

 Organisatie van het Departement tijdens het boekjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Huurbeheer werd er ook een artikel 60 ter beschikking gesteld door het O.C.M.W. van Brussel. 

Deze persoon werkt voor de twee Polen van het Departement.  

Departement 

Huurbeheer

1 Directeur/Directrice

Pool "Kandidaten"

3,8 VTE

. Beheer van de "externe" kandidaturen

. Beheer van de aanvragen tot 
mutatie/transfer

. Beheer van de toewijzingen

Pool "Boekhouding Huurders"

5 VTE

. Beheer van de dossiers van huurders

 Administratieve opvolging van de 
dossiers

 Jaarlijkse afrekening van de 
huurlasten en het verbruik

 Jaarlijkse herziening van de 
huurprijzen

Beheerscontrole

1 VTE

Verbetering en controle van de prestaties 
van het Departement
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 DIENST "KANDIDATEN" 

 Opdrachten 

 beheer van de kandidaturen voor een sociale woning die afgestemd is op de 

gezinssamenstelling, en dit van bij de inschrijving van het dossier tot aan de toewijzing van 

een woning; 

 "externe" kandidaturen: aanvragen ingediend door kandidaten extern aan de maatschappij; 

 "interne" kandidaturen: mutatie- en transferaanvragen; 

 beheer van de toewijzingen van woningen; 

 administratief beheer van het patrimonium met het oog op de verhuur van de woningen, 

parkings of garages en van de handelspanden.  

 

 Taken 

 Opvolging van de "externe" en "interne" kandidaturen  

 "Externe" kandidaturen 

Er zijn twee soorten "externe" kandidaturen: 

 de aanvragen voor dewelke de Brusselse Woning de referentiemaatschappij is (d.w.z. dat ze 

in de regionale software de initiële registratie en de aan te brengen wijzigingen beheert;  

 de aanvragen voor dewelke de Brusselse Woning tweedelijnsmaatschappij is (d.w.z. de 

vragen van de kandidaten die in hun keuze geopteerd hebben voor de Brusselse Woning, 

maar waarvan het administratief beheer door een andere O.V.M. in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest gedaan wordt). 

De taken zijn: 

 inlezing van de volledige dossiers in de regionale software; 

 opvolging van de onvolledige dossiers; 

 opvolging van de wijzigingen (adres, gezinssamenstelling…) van de dossiers; 

 organisatie, alle even jaren, van de vernieuwing van de kandidaturen, beheer van de 

wijzigingen die eruit voortvloeien; 

 beheer van de toewijzingen van woningen in parallel met de lijsten van de mutatie- en 

transferaanvragen, het mutatieplan en de Herhuisvestingsplannen: 

□ in geval van weigering, overgaan tot de nuttige schrappingen van niet-ontvankelijke 

aanvragen (of die zonder nieuws blijven) en de opvolging ervan verzorgen; 

□ in geval van akkoord, de kandidaten die huurders worden invoeren in de software 

"huurders" (berekening van de huur en de huurwaarborg, opstelling van de 
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huurovereenkomst…) + het dossier overmaken aan de Pool "Boekhouding Huurders" voor 

de boekhoudkundige opvolging van het dossier; 

 het register voor de kandidaturen voor dewelke de Brusselse Woning referentiemaatschappij 

is, beheren en bijhouden (aanvaarding van het dossier, verwerping…). 

 "Interne" kandidaturen  

We spreken hier over interne bewegingen die uitgedrukt worden via mutatie- of transferaanvragen: 

 inlezing en opvolging van de mutatie- en transferaanvragen; 

 beheer van de toewijzingen van woningen in parallel met de lijsten van de externe 

kandidaturen, het mutatieplan en de Herhuisvestingsplannen: 

□ in geval van een niet-ontvankelijke weigering (of zonder nieuws), overgaan tot de nuttige 

schrappingen en de opvolging ervan verzorgen, 

□ in geval van akkoord, de administratieve opvolging verzorgen voor deze mutatie of 

transfer (berekening van de nieuwe huur en de huurwaarborg, opstelling van de 

huurovereenkomst…) + het dossier overmaken aan de Pool "Boekhouding Huurders" voor 

de boekhoudkundige opvolging van het dossier + opnieuw verhuren van de woning die 

zal vrijkomen. 

 Organisatie en opvolging van het Mutatieplan 

De Reglementering verplicht de O.V.M.'s om in de eerste plaats een leegstaande woning voor te 

stellen aan huurders die een bovenmatige woning bezetten (= woning met minstens twee overtollige 

kamers rekening houdend met de gezinssamenstelling). 

Sommige huurders in die situatie worden geïdentificeerd omdat ze aan het huurbeheer een aanvraag 

tot mutatie naar een aangepaste woning bezorgen. Ze staan dan op de toewijzingslijsten. Anderen 

dienen zo'n aanvraag niet in. 

Het is dan de taak van de Pool "Kandidaten": 

 om de huurders die een bovenmatige woning bewonen te identificeren en na te gaan of ze 

onder de voorwaarden vallen (geen enkel gezinslid mag 70 jaar of ouder zijn); 

 een aangepaste woning voor te stellen voor een mutatie;  

 de nodige begeleiding te verlenen opdat dit voorstel resultaat oplevert. 

 Organisatie van de registratie van het huurcontract 

 zorgen voor de ondertekening van het huurcontract en voor de registratie ervan bij het 

Ministerie van Financiën; 

 een exemplaar van het geregistreerde huurcontract naar de huurder sturen. 
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 Deelname aan de telefonische permanenties en aan de 

permanenties in situ 

In overeenstemming met de beheerovereenkomst en de richtlijnen van de regionale voogdijinstelling 

voor O.V.M.'s die meer dan 2000 woningen beheren, moeten de kantoren toegankelijk zijn voor het 

publiek gedurende  

4 halve dagen per week en het telefonisch onthaal moet naar rato van 5 halve dagen per week 

verzorgd worden. 

 

09:00 -  

11:30

13:30 -  

16:00

09:00 -  

11:30

13:30 -  

16:00

09:00 -  

11:30

13:30 -  

16:00

09:00 -  

11:30

13:30 -  

16:00

09:00 -  

11:30

13:30 -  

16:00

telefonische 

permanentie
bereikb. bereikb. bereikb. bereikb. bereikb.

permanenties in situ open open open open

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

 

 DIENST "BOEKHOUDING HUURDERS" 

 Opdrachten 

 Beheer van de dossiers van huurders: 

□ zorgen voor de administratieve opvolging van de dossiers (verandering van 

gezinssamenstelling, vermindering aantal kinderen ten laste, vermindering onroerende 

voorheffing, vermindering naar aanleiding van de erkenning van een handicap…); 

□ de afrekening van de huurlasten en de individuele verbruiken opstellen, alsook de 

berekening van de nieuwe provisies voor het volgende jaar; 

□ overgaan tot de jaarlijkse Herziening van de huurprijzen. 

 In samenwerking met de Sociale Dienst en de Dienst Geschillen ervoor zorgen dat het 

percentage huurvorderingen daalt. 

 Taken 

 De administratieve en financiële opvolging verbonden aan de 

huur organiseren en verzorgen 

 De maandelijkse kwijtingen uitgeven, na eerst alle nuttige wijzigingen te hebben 

aangebracht in de geïnformatiseerd dossiers. 

 Behandeling van: 

□ de ontvangst van de betalingen in de geschikte software, 
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□ de veranderingen van gezinssamenstelling, 

□ de aanvragen van specifieke sociale korting, 

□ de aanvragen van woningen, 

□ de verminderingen van de onroerende voorheffing, kind ten laste, erkenning handicap, 

□ de afrekeningen van de uittredende huurders, 

□ de huurwaarborgen, 

□ de diverse boekingen, 

□ … 

 De boekhoudkundige opvolging van de nieuwkomers verzorgen. 

 

 Afrekening van lasten en verbruiken 

 De afrekening van de huurlasten opstellen 

□ controle van de aard en het kostencentrum van de technische facturen en voorbereiding 

van de dossiers voor verantwoordingen van de afrekeningen van lasten en verbruiken; 

□ invoering van de energiefacturen in een Excel-bestand en overeenstemming met de 

rekeningen (aard/kostencentrum PIA); 

□ opstelling van de tabellen om de afrekeningen van lasten voor te bereiden en verzending 

van de kosten naar de diverse leveranciers van afrekeningen; 

□ ontvangst en controle van de afrekeningen van verbruiken en integratie in het 

informaticasysteem; 

□ berekening van de lasten; 

□ betekening van de lasten en verbruiken en de nieuwe provisies aan de huurders + 

(uitgifte van de afrekeningen); 

□ boekhoudkundige stukken met betrekking tot de afrekeningen; 

□ herberekening van de nieuwe provisies van huurlasten; 

□ voorbereiding van de vervaldata voor de huurafrekening; 

□ boekhoudkundige stukken met betrekking tot de afrekeningen; 

□ voorbereiding van de vervaldata voor de huurafrekening. 

 Betwistingen van afrekeningen van lasten en verbruiken beheren, 

 

 Jaarlijkse herziening van de huurprijzen  

 Voorbereiding van de dossiers op papier; 

 Verzending van een brief naar alle huurders waarin de nuttige documenten vermeld worden 

die teruggestuurd moeten worden naar de Brusselse Woning; 

 Ontvangst van de documenten via de permanentie in situ, brieven en e-mails;  

 Uitgifte van een eerste herinnering voor de huurders die de gevraagde documenten niet 

hebben ingediend; 
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 Uitgifte van een tweede herinnering (ingebrekestelling zoals voorzien door het B.R.B.H.G. 

van 26.09.1966) voor de huurders die de geschikte documenten niet hebben ingediend; 

 Berekening van de inkomsten en invoering ervan in de specifieke software van de huurders; 

 In voorkomend geval, contact opnemen met de diverse instellingen (Ministerie van Financiën, 

enz.) om de ontvangen informatie te controleren; 

 Uiterlijk tegen 30 november, betekening aan alle huurders van hun nieuwe huur op 1 januari 

van het volgende jaar; 

 Opvolging van de dossiers voor dewelke wij niets ontvangen hebben en waarvan de huur op 

de normale huurwaarde gebracht wordt en opvolging van de boetes; 

 Verwerking van de post betreffende de vaststellingen of verzoeken om informatie voor wat 

de nieuwe huurprijzen betreft. 

Sommige documenten moeten niet meer door huurder overgemaakt worden. Sinds 2019 heeft 
de Dienst Boekhouding Huurders langs elektronische weg toegang tot de gezinssamenstelling, 
de gegevens met betrekking tot de handicap FOD Sociale zekerheid en tot de kadastrale 
gegevens.  

 

 Maatregelen nemen om de schuldenlast van de huurders ten 

aanzien van de O.V.M. in bedwang te houden. 

 De huurders identificeren die een groot saldo van lasten en verbruiken moeten betalen om 

ze naar de Dienst Geschillen te oriënteren om – in voorkomend geval – een afbetalingsplan 

op te stellen. 

 Huurders waarvan de huur op de normale huurwaarde staat door het feit dat ze niets bezorgd 

hebben (of op onvolledige wijze) doorgeven aan de Sociale Dienst opdat de referentie-

Maatschappelijk Werker zou kunnen overgaan tot een individuele interventie. 

 De huurders sensibiliseren voor wat betreft het fundamenteel belang van het regelmatig 

betalen van hun huur en het goed onderhoud van de woning, de groene ruimten en de 

gemeenschappelijke lokalen. 

 

 Deelname aan de telefonische permanenties en aan de 

permanenties in situ 

Zoals gemeld moeten voor de Pool "Kandidaten", volgens de beheersovereenkomst en de richtlijnen 

van onze voogdijinstelling voor de O.V.M.'s die meer dan 2000 woningen beheren, de permanenties 

voor het publiek toegankelijk zijn gedurende 4 halve dagen per week en moet er gedurende 5 halve 

dagen per week telefonisch onthaal verzorgd worden. 

De Pool "Boekhouding Huurders" neemt zodoende deel aan dezelfde permanenties, zowel in situ als 

telefonisch, als die van de Pool "Kandidaten". 
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 BEHEERSCONTROLE 

 Opdracht 

 Verbetering en controle van de prestaties van het Departement. 

 Taken 

 Ontwikkelen en bijhouden van prestatie-indicatoren die ook toelaten om te evalueren in 

welke mate de gestelde doelen gehaald werden – Analyse van de oorzaken van variatie. 

 Analyse van diverse situaties en voorstellen van oplossingen met identificatie van hun 

effecten. 

 Controle op bemonstering: 

□ van de boekhoudkundige stukken, 

□ van de naleving van de procedures. 

 Opstelling van statistieken (BGHM, interne…). 

 Versterking van de Pool "Boekhouding huurders" bij de jaarlijkse afrekening van de lasten 

en verbruiken en bij de Jaarlijkse herziening van de huurprijzen. 

 Aanmaak en wijziging van het patrimonium in de desbetreffende software. 

 Diverse terugbetalingen aan de huurders. 

 Diverse boekhoudkundige verrichtingen. 

 RAPPORTERING VAN DE ACTIVITEITEN  

 "Externe" kandidaturen - Referentiemaatschappij 

Nu het proces van de fusies en van rationalisering van de sector voltooid is, zijn er nog 16 sociale 

huisvestingsmaatschappijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Tijdens 2019 heeft onze maatschappij 524 nieuwe aanvragen behandeld, tegen 536 in 2018 en 563 

in 2017. Wij blijven dus in hetzelfde volume. 

Op 31.12.2019 beheerden deze 16 maatschappijen in totaal 48.675 kandidaturen tegen 45.987 op 

31.12.2018. De Brusselse Woning zelf beheerde er 4.029 (in het groen op de grafiek hierna), wat 

8,28% van het totaal volume vertegenwoordigt en onze maatschappij rangschikt bij in de 4 O.V.M.'s 

die de meeste referentiedossiers beheren. 
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 "Externe" kandidaturen - Tweedelijnsmaatschappij  

Aan het einde van het dienstjaar 2019 behandelde de sector 399.493 dossiers tegen 375.980 in 

2018. De Brusselse Woning telt er in totaal 26.109 tegen 24.685, wat 6,54% van het totaal volume 

vertegenwoordigt. 

Hoewel het klopt dat een tweedelijnsdossier een 'digitaal' dossier is en minder werk genereert voor 

de Pool "Kandidaten", mag men het werk dat ermee gepaard gaat echter niet verwaarlozen: 

aanvaarding of verwerping van het dossier, controle van de ruimtelijke afwijkingen…  

 

In totaal telde het Register van de Brusselse Woning 30.138 aanvragen, waarvan de evolutie over 

de laatste 5 jaar als volgt is: 

 

We merken de sterke stijging tussen 2015 en 2016 op ten gevolge van de integratie van alle dossiers 

van GEBRUWO door de Brusselse Woning. 

2020 2040 2070 2140 2160 2170 2270 2400 2410 2500 2560 2570 2580 2700 2800 2810

Vergelijking van het percentage inschrijvingen ten opzichte 
van de rest van de sector

Referentiemaatschappij Tweedelijnsmaatschappij

2845 3816 3290 3679 4029

21675

25900
23285

24685
26109

2015 2016 2017 2018 2019

Evolutie van de kandidaturen

Aantal kandidaat-huurders moeder-OVM Aantal kandidaat-huurders dochter-OVM
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 Uittredingen en Toewijzingen van woningen  

 Uittredingen uit de woningen 

Aan het eind van 2019 hebben wij in totaal 256 uittredingen uit woningen geteld. Dit cijfer is iets 

hoger dan dat van 2018, waar 221 uittredingen geteld werden. De 256 uittredingen die de LBW in 

2019 telt, houden rekening met de uittredingen van het Herhuisvestingsplan Papenvest, van de 

gebouwen Hoogstraat 365 en van de Menslievendheidsstraat, die volledig ontruimd moesten worden 

omdat in 2020 met de renovatie wordt gestart en de woningen "Gier Achterkant". 

De vrijgekomen woningen waren opnieuw hoofdzakelijk van het type "2 kamers", van dichtbij 

gevolgd door woningen van het type "1 kamer". 

Studio 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k en +

Januari 0 4 2 2 1 0 9

Februari 0 4 3 2 0 0 9

Maart 4 1 8 3 1 0 17

April 7 6 5 4 0 0 22

Mei 4 7 6 2 1 0 20

Juni 2 5 9 5 1 0 22

Juli 5 12 14 10 3 2 46

Augustus 3 6 13 3 3 0 28

September 4 7 8 2 3 0 24

Oktober 5 11 6 1 0 0 23

November 4 3 7 6 3 0 23

December 3 3 5 2 0 0 13

TOTAAL 41 69 86 42 16 2 256

Uittredingen 2019

Maand
Type

Totaal

 

Deze woningen komen vrij ten gevolge van interne bewegingen (mutaties of transfers) of van 

vertrekkende huurders die de Brusselse Woning verlaten, zoals weergegeven in de onderstaande 

grafiek.  

 

92 143 125 119 122

34

21 67 72 68

17

28

18 30
66

2015 2016 2017 2018 2019

Evolutie van de uittredingen

Uittredingen “Vertrek” Uittredingen “Mutatie” Uittredingen “Tranfers”
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 Toekenning van de woningen 

Bij ontvangst van een opzegging van de huur wordt binnen de 3 werkdagen een bevestigingsbrief 

met de nuttige verduidelijkingen naar de huurder gestuurd. 

Aangezien we vastgesteld hebben dat het versturen van een voorstel tijdens de opzegperiode steriel 

is in termen van aanvaarding, stuurt de Pool "Kandidaten" pas een definitief voorstel van toekenning 

na opstelling van de plaatsbeschrijving bij uittrede en ontvangst van de informatie van de Dienst 

"Onderhoud" voor wat betreft de nodige herstellingswerken. Dankzij deze werkwijze weten we 

nauwkeurig welke werken er uitgevoerd moeten worden en wat de daaruit voortvloeiende termijn 

voor het opnieuw verhuren is. Wij gaan altijd uit van het principe dat de woning opnieuw verhuurbaar 

zal zijn binnen een termijn van 60 dagen na de plaatsbeschrijving. Dan kan de kandidaat een lege 

en in goede staat herstelde woning bezoeken, zodat hij zich beter kan inleven, wat het percentage 

weigeringen vermindert.  

Bovendien is op 17 juni 2019 een Sociale Vastgoedmakelaar in dienst getreden bij de LBW. Deze 

makelaar hoort bij het Departement Onderhoud, maar in het kader van zijn opdrachten laat hij de 

(kandidaat-)huurder de voorgestelde woning bezoeken; deze bezoeken hebben als doel om het 

percentage weigeringen te verminderen, en dus onze woningen sneller te verhuren. 

Aangezien deze makelaar immers - op basis van de meetstaat van de Technisch beheerders - op de 

hoogte is van de werken die in de woning uitgevoerd moeten worden, kan hij de toekomstige huurder 

erover informeren, wat niet het geval was voordat hij in dienst kwam, toen onze conciërges instonden 

voor deze bezoeken. 

Het is dus nodig om het percentage weigeringen en aanvaardingen in verband met woningen waarvan 

onze conciërges het bezoek hebben uitgevoerd en met woningen waarvan het bezoek door de S.V.M. 

uitgevoerd werd te analyseren.  

Bovendien werd ook een klein budget vastgelegd om de Sociaal Vastgoedmakelaar een "hefboom" 

te bieden om de (kandidaat-)huurder te overtuigen om de voorgestelde woning te aanvaarden 

(plaatsing van een dampkap bijvoorbeeld). 

Bezoeken woningen Door conciërges Door de S.V.M. 

Aantal voorgestelde woningen 267 82 

Akkoord 121 45,32% 54 65,85% 

Gemotiveerde weigering 89 33,33% 17 20,73% 

Niet-gemotiveerde weigering 37 13,86% 6 7,32% 

Geen nieuws 20 7,49% 5 6,10% 

 

 

Het percentage aanvaarding bij het eerste bezoek is dus heel gunstig voor de SVM (+20%) ten 

opzichte van de door onze conciërges uitgevoerde bezoeken.  

 

Toewijzingen worden voorgesteld in overeenstemming met artikel 7 van het B.R.B.H.G. van 

26.09.1996 dat de prioriteitsregels ter zake vastlegt, namelijk: 
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 prioritair aan huurders van bovenmatige woningen (minstens 2 overtollige kamers), 

 vervolgens aan huurders van ondermatige woningen in zover ze er de aanvraag voor 

ingediend hebben, 

 tot slot voor de huurders van woningen met een kamer te veel, 

en dit volgens een jaarlijks percentage dat vooraf voor advies voorgelegd wordt aan de Sociaal 

Afgevaardigde en vervolgens door de Regering gevalideerd wordt. 

Het percentage dat bij het begin van het boekjaar voorgesteld werd en dat rekening houdt met de 

kandidaat-huurders, maar ook met de transfers, was: 

Percentage per type toewijzing 
Te bereiken 

doel 
Einde van het 

jaar 

Transfers 15,00% 30,19% 

Kandidaten in nuttige volgorde 23,97% 18,87% 

Afwijking en overeenkomsten 31,53% 18,40% 

Ondermatig 22,00% 18,40% 

Bovenmatig (VMP) 2,50% 7,54% 

Mutaties -1 k 5,00% 6,60% 

 

Het grote verschil ligt in de transfers. Het Huurbeheer heeft het nieuwe gebouw in de Radstraat (54 

woningen) immers benut om een maximum aantal huurders te verhuizen die voor het merendeel 

afkomstig zijn van de Papenvestsite en van 'Gier Achterkant'; wat een gevoelige stijging van de 

transfers gegenereerd heeft. 

De Brusselse Woning vermeldt in één zelfde brief het voorstel van bezoek en de definitieve toewijzing 

die de kandidaat een termijn van 8 werkdagen geeft om de voorgestelde woning te aanvaarden of 

te weigeren. 

Voor woningen die systematisch geweigerd worden, werken wij met het systeem van meervoudige 

voorstellen, d.w.z. dat wij een toekenning sturen naar de 1e kandidaat in nuttige volgorde en een 

voorstel van bezoek (zonder toekenning) naar de twee volgende kandidaten. Als de 1e weigert, maar 

de 2e aanvaardt, dan sturen wij hem op dat moment een toekenning voor deze woning. Als de 1e 

echter aanvaardt, dan zijn wij verplicht om de twee bezoekvoorstellen aan de twee volgende 

kandidaten af te sluiten. 

 In geval van een niet-gemotiveerde weigering of wanneer een reactie uitblijft, wordt de 

kandidatuur uit het Register geschrapt. 

 In geval van een gemotiveerde weigering, wordt de toewijzing geannuleerd en wordt de 

kandidatuur in het Register gehandhaafd. 

 Bij een akkoord zal de Dienst "Kandidaten" instaan voor de administratieve opvolging 

(berekening van de nieuwe huur en de huurwaarborg, opstelling en ondertekening van het 

huurcontract...) en het dossier daarna overmaken aan de Pool "Boekhouding huurders" voor 

de boekhoudkundige opvolging. 
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De onderstaande tabel vermeldt de opsplitsing van de voorstellen van toewijzing in 2019 en het 

gevolg dat eraan gegeven werd:  

Maand 
Aantal 

voorstellen 
Aantal 

akkoorden 

Aantal 
gerechtvaardigde 

weigeringen 

Aantal niet-
gerechtvaardigde 

weigeringen 

Aantal 
geannuleerde 

dossiers 

(meervoudige 
voorstellen) 

Januari 48 18 19 8 3 

Februari 47 20 17 9 1 

Maart 26 11 7 4 4 

April 42 18 19 2 3 

Mei 39 20 14 4 1 

Juni 36 35 0 1 0 

Juli 32 21 7 4 0 

Augustus 25 17 0 8 0 

September 14 12 1 1 0 

Oktober 27 23 0 4 0 

November 6 6 0 0 0 

December 28 17 4 7 0 

TOTAAL 370 218 88 52 12 

Hetzij   58,92% 23,78% 14,05% 3,24% 

 

Onder gerechtvaardigde weigering verstaan we pas gewijzigde gezinssamenstellingen die een ander 

type woning nodig hebben dan het voorgestelde type, medische attesten die bewijzen dat de 

kandidaat ofwel een gelijkvloerse woning nodig heeft, weigering om twee kinderen te laten slapen in 

een kamer met een oppervlakte tussen 6 en 9 m²… 

Ongerechtvaardigde weigeringen omvatten het niet antwoorden op de voorstellen binnen de door de 

Reglementering gestelde termijnen, weigeringen van het type: keuken te klein, living slecht 

georiënteerd, vind de wijk niet leuk (hoewel die in het dossier als keuze aangeduid werd)… 

Tot slot wordt een toewijzing geannuleerd wanneer de kandidaat twee toewijzingen ontvangen heeft 

van twee verschillende O.V.M.'s en hij ervoor kiest om bij de andere maatschappij te huren. 

We kunnen dus vaststellen dat het totale percentage (gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde) 

weigeringen 37,84% bedraagt, wat betekent dat één toewijzing op twee en half geweigerd wordt en 

dat er een gemiddelde van 1,70 voorstellen nodig is om een toewijzing te realiseren.  

We merken op dat er een termijn van 15 kalenderdagen verloopt tussen twee voorstellen voor één 

vrije woning.  

Tot slot heeft een doorgedreven analyse van de redenen van weigering toegelaten om aan te tonen 

dat het voornaamste criterium voor de weigeringen hoofdzakelijk de geografische ligging van het te 

huur gestelde goed was (de wijk), daarna de afwerkingsgraad van de woningen, de oppervlakte en 

de toegankelijkheid (lift vs trap). 

Omdat we geen vat hebben op de geografische ligging heeft de Dienst "Kandidaten" een specifieke 

begeleidingsprocedure bij toewijzing ingevoerd in complexen met een hoog percentage weigeringen. 
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Na afloop van de eerste toewijzing, wanneer een weigering volgt en volgens de informatie die 

ontvangen werd van de Sociale Vastgoedmakelaar, gaat het Departement Huurbeheer onmiddellijk 

over naar meervoudige voorstellen. 

Het doel is het percentage weigeringen te verminderen, en dus de duur van niet-bewoning te 

beperken die inherent is aan de gereglementeerde administratieve procedures verbonden aan 

toewijzingen van woningen. 

Het verminderen van het percentage van niet-bewoning is een grote bekommernis van het 

Departement "Huurbeheer". 

De berekening van het percentage van niet-bewoning houdt geen rekening met langdurig 

onbewoonde woningen (investeringsplan), maar houdt alleen echt rekening met woningen die 

onbewoond zijn gedurende de herverhuurcyclus (leegstand tussen twee verhuringen). 

In 2019 zag dit percentage – berekend op basis van de verhouding tussen de som van de 

basishuurprijzen van de woningen in het toewijzingscircuit en de som van de basishuurprijzen van 

het volledige patrimonium van de Brusselse Woning – er als volgt uit: 

 

Het doel van 2019 om een niet-bewoningspercentage lager dan 1,80% te bereiken, werd ruimschoots 

gehaald. 

Het aantal intredingen in 2019 bedraagt 212 (inclusief de 54 toewijzingen in het nieuwe gebouw van 

de Radstraat), terwijl het aantal uittredingen 256 bedraagt (waaronder de woningen die niet opnieuw 

verhuurd worden omdat ze opgenomen zijn in de Herhuisvestingsplannen). 

 

1,42% 1,32% 1,35%
1,18%

1,55%

1,16%

1,50%
1,36%

1,16% 1,13%

1,77%
1,91%

Percentage niet-bewoning – gemiddelde 2019 :
1,40 %
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Studio 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k en +

Januari 2 2 1 0 0 0 5

Februari 4 2 4 3 0 0 13

Maart 7 2 4 0 0 0 13

April 5 1 10 3 0 0 19

Mei 2 8 3 0 2 0 15

Juni 4 8 7 7 0 0 26

Juli 3 8 6 9 9 0 35

Augustus 4 4 4 3 2 0 17

September 1 5 8 5 2 0 21

Oktober 4 2 4 3 1 0 14

November 1 5 3 2 0 0 11

December 3 6 8 4 1 1 23

TOTAAL 40 53 62 39 17 1 212

Type
Totaal

Intredingen 2019

Maand

 

 

 

 

Bij deze intredingen tellen we een totaal van 39 intredingen (= 72,22% van het maximum toegelaten 

aantal toewijzingen) via de afwijkingsprocedure en de overeenkomsten met onze diverse partners. 
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Categorieën  
Toegelaten 

maximumaantal 
toewijzingen 

Aantal 
behandelde 

gevallen 

Quota 
toewijzingen / 

toegelaten 
maximum  

Toewijzingen 

Dringende en/of uitzonderlijke gevallen 10 6 11,11% 

Geconventioneerde 

gevallen 

OCMW 

44 

8 14,81% 

Habitat & Logements 10 18,52% 

Stad Brussel 2 3,70% 

La Maison Rue Verte 2 3,70% 

Centre Artaud 1 1,85% 

Lhiving 6 11,11% 

Nos Pilifs 0 0,00% 

Transit 3 5,56% 

3e œil 1 1,85% 

Totaal 54 39 72,22% 

 

Het detail van de intredingen in 2019 is dus als volgt: 

Type woning 
Nieuwe intredingen Interne bewegingen 

Totaal 
Gewone Afwijkingen Mutaties Transfers 

Studio 22 15 1 2 40 

1 k 0 9 10 34 53 

2 k 14 12 17 19 62 

3 k 4 3 24 8 39 

4 k 0 0 16 1 17 

5 k en + 0 0 1 0 1 

Totalen 
40 39 69 64 

212 
79 133 

 

De volgende grafiek vergemakkelijkt de vergelijking van de opsplitsing van de in- en uittredingen 

per type van woning:  
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 Mutatieplan 

 Plaatsbeschrijving   

De bovenstaande tabel splitst de gevallen van bewoning die niet conform zijn aan de wetgeving op 

volgens vier hoofdcriteria:  

 het al dan niet bestaan van een mutatieaanvraag, 

 de wijze waarop de woning onaangepast is (te grote of te kleine woning), 

 het aantal overtollige of ontbrekende slaapkamers, 

 de gezinnen die beschermd worden door de Reglementering1 (70 jaar of meer / minder dan 

70 jaar). 

 

- 70 jaar + 70 jaar - 70 jaar + 70 jaar - 70 jaar + 70 jaar - 70 jaar + 70 jaar

62 33 18 8 0 0 0 0 121

- 70 jaar + 70 jaar - 70 jaar + 70 jaar - 70 jaar + 70 jaar - 70 jaar + 70 jaar

174 7 82 3 22 1 9 0 298

Indiende mutatieaanvraag

Bovenmatig

TotaalType -1 Type -2 Type -3 Type -4 (et +)

Ondermatig 

TotaalType +1 Type +2 Type +3 Type -4 (et +)

 

- 70 jaar + 70 jaar - 70 jaar + 70 jaar - 70 jaar + 70 jaar - 70 jaar + 70 jaar

103 168 3 15 0 1 0 0 290

- 70 jaar + 70 jaar 6 + 70 jaar - 70 jaar + 70 jaar - 70 jaar + 70 jaar

151 14 33 6 1 2 0 0 207

Zonder mutatieaanvraag

Bovenmatig

TotaalType -1 Type -2 Type -3 Type -4 (et +)

Ondermatig 

TotaalType +1 Type +2 Type +3 Type -4 (et +)

 

 

                                                
1 In artikel 3 voorziet het BRBHG 26/09/1996 de mogelijkheid van ambtshalve mutatie door de OVM voor huurders die een onaangepaste woning 

betrekken.  
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Ter herinnering: toewijzingen worden voorgesteld in overeenstemming met artikel 7 van het 

B.R.B.H.G. van 26.09.1996 dat de prioriteitsregels ter zake vastlegt, namelijk: 

-70 jaar 70 jaar et +

. prioritair aan huurders van bovenmatige woningen (minstens 2 overtollige 

kamers), 21 24

. vervolgens aan huurders van ondermatige woningen in zover ze er de 

aanvraag voor ingediend hebben, 287 11

. tot slot voor de huurders van woningen met een kamer te veel, 
165 201

 

 Implementatie van het mutatieplan 

Ter inleiding dient te worden vermeld dat de Brusselse Woning, net als andere O.V.M.'s, 

geconfronteerd wordt met gezinsherenigingen, die het aantal overbevolkingssituaties sterk doen 

stijgen. 

Hoewel de woning bij de toewijzing beantwoordt aan de gezinssamenstelling van de aanvrager(s), 

moeten we noodgedwongen vaststellen dat er voor deze woningen regelmatig enkele maanden later 

een aanvraag tot samenwoning ingediend wordt voor de echtgen(o)t(e) en het(de) kind(eren) die 

via een gezinshereniging aankomen. 

Tegenover deze aanvragen tot samenwoning heeft de O.V.M. geen andere keus dan de samenwoning 

te aanvaarden voor de echtgen(o)t(e) en het(de) kind(eren) jonger dan 18 jaar, wat vaak de 

algemene regel is in de sector. 

Met het oog op de toepassing van de wetgeving die 'grote' woningen wilt vrijmaken enerzijds en om 

overbevolkingssituaties zo goed mogelijk aan te pakken anderzijds, spant de Pool "Kandidaten" zich 

regelmatig in om huurders te identificeren die hun woningen onderbewonen om hen een andere 

woning voor te stellen die aangepast zal zijn aan hun gezinssamenstelling. 

Deze proactieveaanpak heeft in 2019 toegelaten om in totaal 16 woningen te recupereren, waarvan 

2 woningen met 6 kamers, 9 woningen met 4 kamers, 4 woningen met 3 kamers en 1 woning met  

2 kamers. 

Tot slot zijn 39 gezinnen verhuisd naar een grotere woning en werden 14 gezinnen waarvan de 

woning één kamer te veel had, gemuteerd naar een woning die aangepast was aan hun 

gezinssamenstelling. 

 Telefonische permanenties en permanenties in situ 

 Telefonische permanenties (behalve vernieuwing) 

 per permanentie worden er ± 55 telefonische oproepen ontvangen. 

 Een telefonische permanentie mobiliseert 1 à 2 bedienden, naargelang het aantal, de 

frequentie en de duur van de gesprekken. 
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 Permanenties in situ (behalve vernieuwing) 

 per permanentie bieden ± 25 kandidaat-huurders zich aan aan het loket.  

 Mobilisatie van één bediende per permanentie, maar bij een piek kunnen er 2 extra 

medewerkers ter versterking opgeroepen worden. 

 

We stellen vast dat bijna 80% van de bezoeken en oproepen afkomstig zijn van dezelfde kandidaten, 

die hopen dat hun dossier zo sneller resultaat zal opleveren. Deze herhaalde bezoeken en oproepen 

dienen om uitleg te geven en de kandidaten gerust te stellen, maar zijn op administratief vlak 

nutteloos, daar slechts 20% van de bezoeken betrekking heeft op een concreet of nuttig element 

voor het beheer van de kandidatuur. 

Bovendien vermindert de toename van de veeleisendheid en de agressiviteit van de kandidaat-

huurders niet. Er gaat immers geen dag voorbij zonder dat er zich één of meer gevallen van min of 

meer zware agressiviteit voordoen. 

Tot slot verzet de Pool "kandidaten" zeer veel werk in verband met de verzending van brieven naar 

de kandidaten en derde partijen (sociale instellingen, politieke wereld…). 

 Vernieuwing van de kandidaturen 

Het jaar 2019 is een oneven jaar en dus worden de kandidaturen niet vernieuwd.  

 Schrapping van kandidaturen  

Er werd geen enkel dossier geschrapt wegens "niet-vernieuwing" door het feit dat de dossiers 

automatisch voor twee jaar vernieuwd werden. 

De onderstaande tabel vermeldt het aantal schrappingen dat in 2018 werd uitgevoerd, alsook de 

redenen. 

Motieven Aantal Percentage 

Toewijzing van een woning andere OVM 79 82,29% 

Weigering/geen antwoord voorstel woning 12 12,50% 

Ziet af van zijn kandidatuur 3 3,13% 

Weigering toewijzing na definitieve toewijzing 2 2,08% 

Niet-vernieuwing van de aanvraag 0 0,00% 

Andere motieven 0 0,00% 

Adreswijziging niet meegedeeld 0 0,00% 

Niet-naleving voorwaarde regelmatigheid verblijf 0 0,00% 

Eigenaar 0 0,00% 

Verwerping van de referentie-OVM 0 0,00% 

Totaal 96 100,00% 
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 Klachten  

Een kopie van de klachtenbrieven wordt binnen de 8 dagen na hun ontvangst overgemaakt aan de 

Sociaal Afgevaardigde. 

Binnen de 30 dagen na ontvangst informeert het Departement de indiener van de klacht of zijn klacht 

al dan niet ontvankelijk is. 

Als de klacht ontvankelijk is, dan hoort de Sociaal Afgevaardigde de 2 partijen (de indiener van de 

klacht en de Brusselse Woning). Bij die gelegenheid bezorgt het Departement een kopie van alle 

nuttige documenten aan de Sociaal Afgevaardigde. 

Daarna bezorgt de Sociaal Afgevaardigde zijn advies aan de Brusselse Woning in een document dat 

de reden van de klacht, het standpunt van de O.V.M. en het standpunt van de indiener van de klacht 

vermeldt. 

Het Beheerscomité, bij delegatie van de Raad van Bestuur, doet uitspraak over de gegrondheid van 

de klachten en de indieners ervan worden binnen de 90 dagen na ontvangst van de klachten over de 

genomen beslissing geïnformeerd via een aangetekende brief. 

De indiener heeft 30 dagen om – in voorkomend geval – beroep in te stellen bij de BGHM. 

De onderstaande tabel toont niet alleen het aantal klachten dat Huurbeheer ontvangt, hun motieven, 

de genomen beslissingen, maar ook het aantal lopende dossiers en de beslissingen daaromtrent. 

Gegrond
Niet-

gegrond
Neutraal 

Niet-

ontvank

elijk

Gegrond
Niet-

gegrond

Schrapping van een kandidatuur 0 0 0 0 0 0

Schrapping van een mutatie/transfer 0 1 0 0 0 0
Verlies van een sociaal verslag dat geleid 

zou kunnen hebben tot een prioritaire 

toewijzing
0 1 0 0 0 0

Totaal 0 2 0 0 0 0

Klachten Verhaal

Thema’s

 

We stellen vast dat het aantal klachten een constante daling kent sinds 2016: 

 

19

12

10

2

2016 2017 2018 2019
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 Statistieken  

 Inkomens van de kandidaat-huurders en de huurders 

In 2019 bedroeg het referentie-inkomen 19.888,39 €. Bij het lezen van de tabel begrijpen we dat 

het gemiddeld inkomen van de kandidaten 32,82% (tegen 32,17% in 2018) lager is dan het 

referentie-inkomen en dat dat van de kandidaten die een woning verkregen hebben 27,26% lager is 

(tegen 33,50% in 2018). 

Bedrag

Referentie-inkomen 2019 19.888,39 €

Gemiddeld inkomen van de kandidaten op 31/12/2019 13.361,00 €

Gemiddeld inkomen van de kandidaten die een woning verkregen hebben 14.467,23 €

Gemiddeld inkomen van alle huurders van de Brusselse Woning op 31/12/2019 17.636,59 €
 

 

De reglementering schrijft voor om alle inkomens van een gezin te globaliseren. Een gezin kan 

immers samengesteld zijn uit verscheidene personen met een inkomen.  

Op 31.12.2019 tellen wij een totaal van 8.800 gezinsleden waarvan inkomens als volgt samengesteld 

zijn: 

Loon 772 

Loon + handicap 5 

Loon + Arbeidsong. 1 

Loon + O.C.M.W. 3 

Loon + werkloosheid 62 

Loon + Ziekenfonds 6 

Zelfstandigen 34 

Totaal 1 883 
  

Pensioen 1140 

Werkloosheid 890 

O.C.M.W. 857 

Overige 518 

Zonder inkomen 4512 

Totaal 2 7917 

    

Totaal 1 + totaal 2 8800 
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Het bedrag van de inkomens van de huurders wordt elk jaar herberekend, bij de herziening van de 

huurprijzen. Elk gezinslid moet alle informatie over zijn financiële en gezinssituatie meedelen, en dit 

om het geglobaliseerd bedrag van de inkomens van het gezin in overeenstemming te brengen met 

de te betalen huur. 

De nieuwe huurprijzen treden in werking op 01.01 van het volgende boekjaar en moeten uiterlijk op 

30.11 van het lopende boekjaar meegedeeld worden.  

 

Op 31.12.2019 tellen we in totaal 174 gezinnen die niet alle documenten ingediend hebben, ondanks 

onze herinnering, onze ingebrekestelling en het werk van de referentie-Maatschappelijk Assistente. 

Zij hebben hun huurprijs dus verhoogd zien worden naar de Normale Huurwaarde plus de 

solidariteitsbijdrage. 

 

 Status en analyse van het patrimonium 

De onderstaande tabel vermeldt de opsplitsing van het patrimonium van de 5 laatste jaren. 

  Aantal sociale woningen   

Conciër- 
geries 

Totaal 
appartementen 

Jaren 

Verhuurde 
woningen 

Aantal onbewoonde woningen 

Totaal 
aantal 

Jaar 
In reno-

vatie 
Te 

renoveren 

Opnieuw 
te 

verhuren 

2015 2542 154 3 28 2727 21 2748 

2016 3540 226 28 67 3861 22 3883 

2017 3524 234 29 73 3860 23 3883 

2018 3526 235 37 62 3860 23 3883 

2019 3423 149 240 107 3919 21 3940 

 

De toename van het totaal aantal woningen in 2016 is het gevolg van het in beheer nemen van de 

gebouwen gelegen Zinnikstraat en Radstraat door de Brusselse Woning. 

De onderstaande grafieken betreffen respectievelijk: 

 de opsplitsing van het patrimonium per type status in 2019, 

 de evolutie van het aantal onbewoonde woningen tussen 2010 en 2019, 

□ de evolutie van het aantal verhuurde woningen van 2010 tot 2019. 
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Gemiddelde maandelijkse huur 

Eind 2019 stellen we een gemiddelde huur vast van 323,24 €

Waarbij de provisies van lasten (gemiddeld) geteld moet worden 48,59 €

En de provisies voor de verbruiken (gemiddeld) 75,07 €

Totaal gemiddelde maandelijkse huur 446,90 €  

 Permanenties in situ 

We tellen: 

 3.509 bezoeken aan de loketten van de Dienst "Kandidaten", 

 4.351 bezoeken aan de loketten van de Dienst "Boekhouding huurders". 

We tellen dus in totaal 7.860 bezoeken aan de loketten van de Dienst Huurbeheer. 

 

154 226 234 235 149

3

28 29 37
240

28
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Evolutie van het aantal onbewoonde woningen per status

In renovatie

2542 3540 3524 3526 3423

Evolutie van het aantal verhuurde woningen
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7. TECHNISCHE POOL 

 INLEIDING 

De Technische pool bestaat uit drie departementen – Investeringen, Onderhoud en Operationeel – 

en de cel " Energie".  

Via elk onderdeel kadert hij volledig in het beleid ten dienste van de huurder, door bijzondere 

aandachtspunten te zetten bij de kwaliteit en de kosten. 

Zijn doel is om kwaliteitswoningen die zo beperkt mogelijke huurlasten genereren ter beschikking 

van de huurders te stellen. 

Hoewel men eerst zou kunnen denken dat dit zich voor het essentiële vertaalt in de verbetering van 

de kwaliteit en de energieprestaties van een vastgoedpatrimonium, zou het een zware fout zijn om 

enkel in deze termen na te denken. 

De kwaliteit van de bebouwing is niets waard zonder nauwgezet technisch beheer en kwalitatief 

onderhoud. Alleen tegen die prijs kunnen we van echte duurzaamheid spreken.  

Daarin schuilt de hele uitdaging en daarvoor spant al het personeel van de Technische pool zich in, 

zowel de bedienden als de arbeiders. De bijdrage van elkeen is onontbeerlijk voor het welslagen van 

ieders doelstellingen. 
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 DEPARTEMENT INVESTERINGEN » 

 Opdrachten 

De opdracht van het Departement "Investeringen" is het opstellen en toepassen van de 

investeringsplannen die toelaten om het woningenbestand van de maatschappij te ontwikkelen en 

alle gebouwen te renoveren die pathologieën of verouderde essentiële onderdelen vertonen en niet 

meer beantwoorden aan de veiligheids- en/of energieprestatienormen die onze sociale huurders 

gerechtigd zijn te verwachten. 

 Financieringsbronnen 

Einde 2019 bedraagt het totaal bedrag van de toegekende kredieten en subsidies, afkomstig van 4 

financieringsbronnen, namelijk de BGHM, de Stad Brussel, BELIRIS en het wijkcontract, 

294.005.526,64 €, als volgt verdeeld:  

 BGHM (Vierjarenplannen/Trekkingsrechten/GST/Langetermijnlening/101%) .. 107.927.729,86 € 

 BGHM – Huisvestingsplan  .................................................................. 81.354.710,00 € 

 BGHM – Klimaatplan .......................................................................... 30.011.468,03 € 

 Stad Brussel  .................................................................................... 13.711.375,05 € 

 Stad Brussel - Klimaatplan ................................................................. 39.628.277,65 € 

 Beliris  ...............................................................................................9.159.676,05 € 

 SFAR  .............................................................................................. 10.395.000,00 € 

 Eigen middelen ....................................................................................... 59.290,00 € 

 Wijkcontract  ......................................................................................1.758.000,00 € 

 Uitvoering van de renovatiepolitiek 

 Vierjarenplannen 2018-2021 en 2018-2021bis 

Ter gelegenheid van het vierjarenprogramma 2018-2021 en in antwoord op een vraag van de BGHM, 

werd een koerswijziging aangebracht aan de renovatiepolitiek van de Brusselse Woning voor wat 

betreft: 

 het met de normen op de elektrische installaties in overeenstemming brengen van de 

woningen,  

 het vernieuwen van de verouderde gasinstallaties, 

 het moderniseren en rationaliseren van de collectieve stookplaatsen, 

 het vernieuwen van de verouderde individuele verwarmingsketels, 
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en hierbij moet de continuïteit van de financiering van de zware renovatieprojecten van grote 

gehelen, in verscheidene fasen, gewaarborgd worden, zoals Papenvest en Hoog II. 

In het kader van het vierjarenplan 2018-2021bis werd een specifieke studie (risicoanalyse) 

uitgevoerd over de brandveiligheid van de gebouwen die als hoge gebouwen beschouwd worden (> 

25m) om de maatregelen op het vlak van de overeenstemming met de brandnormen te bepalen 

conform het vigerend Besluit. 

 Subsidie Stad Brussel en langetermijnlening BGHM (Klimaatplan) 

Ter gelegenheid van de verkrijging van een subsidie van 37 miljoen € van de Stad Brussel, 

gecombineerd met een langetermijnlening van de BGHM, werd een bijzonder accent gelegd op: 

 de renovatie van de buitenschillen,  

 de installatie van een ventilatiesysteem, 

 de renovatie van architecturale en technische onderdelen binnen (fiches nr. 2 en 3). 

 Gestarte overheidsopdrachten  

Op het vlak van overheidsopdrachten hebben er in 2019 37 offerteaanvraagprocedures (7 opdrachten 

van werken en 30 opdrachten van diensten) via open procedures, beperkte procedures, 

mededingingsprocedures met onderhandeling, onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, 

geleid tot evenveel gunningen van opdrachten, voor een totaal bedrag van 19.699.426,50 € incl. 

bel.. 

In termen van uitvoering van werken, diensten en diverse kosten werden er betalingen uitgevoerd 

voor een totaal bedrag van 12.486.485,36 € incl. bel. 

 Vorderingsstaat van het Investeringsplan 

De projecten van het Investeringsplan, voorafgaand aan de fase van de werken, doorlopen de diverse 

stappen van administratieve behandelingen, omvattende achtereenvolgens haalbaarheidsstudies, 

opdracht van diensten (aanduiding van ontwerpers, enz.), studies (schets, voorontwerp, aanvraag 

van stedenbouwkundige vergunning, opstelling van het "dossier basis aanbesteding" …). Hierna vindt 

u enkele voorbeelden van markante projecten. 

 Haalbaarheidsstudies 

Onder andere: 

 de zware renovatie van de complexen 31/Gier, 12/Hoog II en 68/Harenheyde, 

 de specifieke studie met betrekking tot het in overeenstemming brengen met de 

brandnormen van 8 complexen die als hoge gebouwen beschouwd worden (> 25m). 
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  Projecten in het stadium van opdracht van diensten  

Onder andere: 

 een opdracht van diensten voor de afbraak en reconstructie van het complex 19/Papenvest 

(fiche nr. 1) 

 twee opdrachten van diensten via raamovereenkomst, in het kader van het Klimaatplan, 

namelijk: 

□ een 1e opdracht van diensten via raamovereenkomst bestaande uit 5 opeenvolgende 

opdrachten; bij deze opdracht zijn 24 complexen betrokken, zijnde 442 woningen (fiche 

nr. 2); 

□ een 2e opdracht van diensten via raamovereenkomst bestaande uit 3 opeenvolgende 

opdrachten; bij deze opdracht zijn 3 complexen betrokken, zijnde 628 woningen (fiches 

nr. 3). 

Voor deze opdrachten werken wij aan de renovatie en de isolatie van de buitenschillen, de installatie 

van een ventilatiesysteem en de renovatie van bepaalde architecturale en technische onderdelen 

binnen. 

 Projecten ter studie (na de dienstenopdrachten) 

Onder andere:  

 de zware renovatie van de complexen 12/Hoog II, gelegen Hoogstraat 365, en 

10/Menslievendheid gelegen Menslievendheidsstraat 10 (fiche nr. 4); 

 de renovatie en de isolatie van de buitenschillen, de installatie van een ventilatiesysteem en 

de renovatie van bepaalde architecturale en technische componenten binnen van het 

complex 21/Krakeel, gelegen Krakeelstraat 2, 3 (fiche nr. 5); 

 het in overeenstemming brengen van de gasinstallaties in diverse complexen; 

 het in overeenstemming brengen van de elektrische installaties van de woningen, alsook 

bepaalde gemeenschappelijke verdeelborden of van stookplaatsen in diverse complexen. 

 Lopende werven 

Onder andere:  

 de zware renovatie van het complex 17/Pottenbakkers 1-3 (fiche nr. 6); 

 de renovatie en de isolatie van de buitenschillen, de installatie van een ventilatiesysteem en 

de renovatie van bepaalde architecturale en technische componenten binnen in het complex 

63/Lacaille-Bloemenkwekers (fiche nr. 7); 

 de vernieuwing van de individuele verwarmingsketels in het complex 48/Versailles Fase IV, 

zijnde 283 woningen. 
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 Werven die voltooid zijn of waar de voorlopige oplevering lopend is 

Onder andere:  

 de renovatie en de isolatie van de buitenschillen, de installatie van een ventilatiesysteem en 

de renovatie van bepaalde architecturale en technische onderdelen binnen van het complex 

21/Krakeel gelegen Nieuwlandstraat 128, 130 en 132, Nieuwlandstraat 134,136 en 138 en 

Krakeelplein 1,2 (fiche nr. 8) maar ook de renovatie en de rationalisatie van de 3 

stookplaatsen; 

 de renovatie en de isolatie van de buitenschillen, de installatie van een ventilatiesysteem en 

de renovatie van bepaalde architecturale en technische componenten binnen in het complex 

16/Broek-Ommegang (fiche nr. 9); 

 de modernisering en rationalisering van de stookplaatsen van de complexen 11/Meiboom en 

16/Broek-Ommegang (zie fiche nr. 10). 

 Investeringsplan  

Het investeringsplan drukt de toepassing van de hiervoor beschreven doelstellingen uit.   

 Voorstelling van bepaalde projecten  

Om het investeringsplan te illustreren, hebben wij hierna enkele markante punten ervan opgenomen. 

 1. COMPLEX 19 PAPENVEST – REHABILITATIE VAN DE SITE 

 2. KLIMAATPLAN – 1E RAAMOVEREENKOMST 

 3. KLIMAATPLAN – 2E RAAMOVEREENKOMST 

 4. COMPLEXEN 12 &13 HOOG II/MENSLIEVENDHEID 10 – ZWARE RENOVATIE 

 5. COMPLEX 21 KRAKEEL – RENOVATIE BUITENSCHILLEN VAN 2 GEBOUWEN  

 6. COMPLEX 17 POTTENBAKKERS II – ZWARE RENOVATIE 

 7. COMPLEX 63 LACAILLE-BLOEMENKWEKERS – RENOVATIE VAN DE BUITENSCHILLEN  

 8. COMPLEX 21 KRAKEEL – RENOVATIE BUITENSCHILLEN VAN DE 3 TORENS 

 9. COMPLEX 16 BROEK-OMMEGANG – RENOVATIE VAN DE BUITENSCHILLEN 

 10. COMPLEXEN 11&16 MEIBOOM/BROEK-OMMEGANG – STOOKPLAATS 
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 1. Complex 19 Papenvest – rehabilitatie van de site 

Het betreft een omvangrijk project dat met het Grondbedrijf van de Stad gevoerd wordt; de beoogde 

doelstelling is de volledige herkwalificering van de site die nu 314 sociale woningen omvat. Het 

nieuwe project zal 350 woningen bieden, waarvan 210 sociale woningen voor de Brusselse Woning 

en 140 middenklassewoningen voor het Grondbedrijf. De nieuwe wijk zal bestaan uit huizenblokken 

die echte bebouwde fronten vormen, en een ruim openbaar plein. Dit project zal ook andere functies 

ontwikkelen (een sportzaal, verenigingslokalen, handels, een kinderdagverblijf, een stadsboerderij, 

een brouwerij, een dagcentrum voor senioren), verdeeld tussen de Brusselse Woning en het 

Grondbedrijf. 

Financiering (deel Brusselse Woning): 

 Vierjarenplan 2002-2005  3.952.138,23 € 

 Vierjarenplan 2018-2021  9.342.343,00 € 

 Langetermijnlening BGHM 7.500.000,00 € 

 Krediet Stad  9.342.343.00 €  

 Langetermijnlening BGHM 2.807.469,77 € 

 Vierjarenplan 2022-2025  7.500.000,00 € 

 Uitgaven op project gevelparement  -293.789,62 € 

Totaliteit van de financieringen  40.150.504,38 € 

 

Geraamde kostprijs van de werken: 

Op heden geraamde eindbedragen: 

 Brusselse Woning  42.483.946 € 

 Grondbedrijf  44.539.641 € 

 

Waarom renoveren? 

Bovenop de vergevorderde staat van veroudering van de 5 gebouwen die dateren van de jaren 60 

en die nooit gerenoveerd zijn geweest, verhindert de stedenbouwkundige configuratie van deze site 

elke herkwalificering van de ruimten die de toren omringen, omdat hun statuut onduidelijk is. Een 

sterk doorgedreven haalbaarheidsstudie heeft aan het licht gebracht dat, naast het feit dat de 

woningtypologieën slecht aangepast zijn aan de vraag, diverse problemen (niet-overeenstemming 

van de bestaande structuur met de normen inzake stabiliteit, brandweerstand en akoestiek) een 

zware impact hebben op elke renovatie: de combinatie van al deze elementen heeft ertoe geleid dat 

er gekozen werd voor de oplossing van afbraak/wederopbouw, wat de opportuniteit biedt om de site 

volledig te herconfigureren.  
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Stadium van het project en planning: 

 Stadium van het project: schets 

 Planning:  

□ begin van de werken:   november 2022 

□ einde van de werken:   einde februari 2029 

Beschrijving van het project : 

Dit project noodzaakt de afbraak van de 5 gebouwen die op de site aanwezig zijn; opdat een 

maximaal aantal bewoners op de site zou kunnen blijven, is het project bovendien voorzien in 4 

opeenvolgende fasen voor in totaal 6 tot 7 jaar, inclusief de operaties van verhuis van de bewoners 

tussen de fasen.   

Fasering van de werken: 4 fasen (totaal 75 maanden) 

 Fase 1: afbraak van 2 torens, bouw van 103 sociale woningen en 62 middenklassewoningen, 

installatie van de nieuwe stookplaats  

 voorziene duur: 24 maanden 

 Fase 2: afbraak van een toren, bouw van 58 sociale woningen  

 voorziene duur: 18 maanden 

 Fase 3: afbraak van een toren, bouw van de nieuwe sportzaal  

 voorziene duur: 15 maanden 

 Fase 4: afbraak van een toren en de bestaande sportzaal, bouw van 49 sociale woningen en 

78 middenklassewoningen  

 voorziene duur: 18 maanden. 

 

 

 

  

Vóór renovatie Na renovatie 
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 2. Klimaatplan – 1e opdracht van diensten via raamovereenkomst 

Renovatie en isolatie van de buitenschillen, installatie van ventilatiesystemen en renovatie van 

bepaalde architecturale en technische onderdelen binnen. Dit project heeft betrekking op 

24 complexen die voor het merendeel in het stadscentrum gelegen zijn en 442 woningen 

vertegenwoordigen. Deze raamovereenkomst is onderverdeeld in 5 opeenvolgende opdrachten. 

Financiering: 

 Subsidie Stad Brussel 17.896.238,92 € 

 Langetermijnlening BGHM 3.435.321,70 € 

Totaliteit van de financieringen  21.200.560,62 € 

 

Waarom renoveren? 

In het kader van het algemeen beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met de steun van 

Stad Brussel wilt de Brusselse Woning actie ondernemen om: 

 een antwoord te bieden op de klimaatuitdagingen, 

 het energieverbruik van de bewoners te verminderen, 

 een maximum aantal huurders te bereiken, 

 interventies uit te voeren aan gebouwen die dateren van vóór 1980 en die nooit het voorwerp 

hebben uitgemaakt van investeringen op het vlak van energie, 

 de gebouwen in overeenstemming te brengen en te beveiligen. 

 

Stadium van het project en planning: 

 Stadium van het project: opdracht van diensten  

 Planning:  

□ begin van de werken:  april 2023  

□ einde van de werken:   april 2025 
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Fotoreportage vóór renovatie van enkele betrokken complexen  

 

22.  Wol 144-146-150 /Voorz.43

 

23.  Wol 65 

 

28.  Kristina 

 

 

65.  Pieremans 11/Gieter 1 

 

 

34.  Haren Wachttoren 

 

50.  Vier 8-9-10 
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 3. Klimaatplan – 2e opdracht van diensten via raamovereenkomst 

Renovatie en isolatie van de buitenschillen, installatie van ventilatiesystemen en renovatie van 

bepaalde architecturale en technische onderdelen binnen. Dit project heeft betrekking op 

4 complexen van de Versaillessite te Neder-over-Heembeek die in totaal 628 woningen 

vertegenwoordigen. Deze raamovereenkomst is onderverdeeld in 3 opeenvolgende opdrachten. 

Financiering : 

 Subsidie Stad Brussel  19.103.761,08 € 

 Langetermijnlening BGHM 20.521.252,97 € 

Totaal financiering 39.625.014,50 € 

 

Waarom renoveren? 

In het kader van het algemeen beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met de steun van 

Stad Brussel wilt de Brusselse Woning actie ondernemen om: 

 een antwoord te bieden op de klimaatuitdagingen, 

 het energieverbruik van de bewoners te verminderen, 

 een maximum aantal huurders te bereiken, 

 interventies uit te voeren aan gebouwen die dateren van vóór 1980 en die nooit het voorwerp 

hebben uitgemaakt van energie-investeringen, 

 de gebouwen in overeenstemming brengen en beveiligen. 

 

Stadium van het project en planning: 

 Stadium van het project: dienstenopdracht  

 Planning:  

□ begin van de werken: april 2023 

□ einde van de werken:  april 2025  
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Fotoreportage vóór renovatie  
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 4.  Complexen 12 & 13 – Hoog II/Menslievendheid 10 – zware 

renovatie 

Financiering : 

 Vierjarenplan 2014-2017  1.640.385,00 € 

 Vierjarenplan 2014-2017  1.331.100,00 € 

 Trekkingsrecht 2014 -2017  111.465,45 € 

Totaliteit van de financieringen  3.082.950,45 € 

 

Geraamde kostprijs van de werken: 

 Op heden geraamd eindbedrag van de werken  3.443.370,58 € 

 Raming te vragen toekomstige herbestemming 360.420,13 € 

 

Waarom renoveren? 

 Het gebrek aan kwaliteit van de woningen die uitgeven op de kelderlichtschacht, 

 De ouderdom van alle uitrustingen (binnen- en buitenschrijnwerk, keukens, badkamers...) 

en van alle technieken (sanitaire watertoevoerleidingen, verwarmingsleidingen, afvoeren…), 

 Condensatie, thermische bruggen en infiltraties, 

 Niet-overeenstemming van de elektrische installaties. 

 

Stadium van het project en planning: 

 Stadium van het project: opdracht van werken: offerteaanvraag lopend. 

 Planning:  

□ begin van de werken: Oktober 2020 

□ einde van de werken: April 2022 

 

Beschrijving van de werken: 

 De 24 appartementen zullen worden omgebouwd tot 16 ruimere woningen, waarvan 1 

ingericht voor PBM. 

De kelderlichtschacht worden bedekt met een vloerplaat, zo wordt de weinig kwalitatieve "kleine 

binnenplaats" geneutraliseerd. 

De ingangen van de gebouwen bevinden zich aan de kant van de binnenplaats. Voor elk gebouw 

wordt een nieuwe liftkooi gecreëerd. De gevels zijn bekleed met een bepleistering op isolatie van 

lichte kleur, die helderheid verschaft aan de binnenplaats en de Menslievendheidsstraat.  
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Vóór renovatie Na renovatie 
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 5. Complex 21/Krakeel – renovatie buitenschillen van 2 gebouwen 

Financiering : 

 Vierjarenplan 2014-2017  3.024.216,00 € 

 Vierjarenplan 2014-2017  2.496.299,00 € 

Totaliteit van de financieringen 5.520.515,00 € 

 

Geraamde kostprijs van de werken: 

 Op heden geraamd eindbedrag van de werken:  6.187.747,50 € 

 Raming te vragen toekomstige herbestemming: 667.232,50 € 

 

Waarom renoveren? 

 Deze gebouwen vergen een renovatie en een isolatie van hun buitenschillen. Het is ook een 

opportuniteit om deze verlepte gebouwen een nieuw imago te geven, 

 Om de diverse tussenkomende partijen te beperken en om veiligheidsredenen werd het met 

de elektrische normen in overeenstemming brengen toegevoegd aan het project. 

 

Stadium van het project en planning: 

 Stadium van het project: aanvraag van stedenbouwkundige vergunning 

(wijzigingsvergunning) 

 Planning:  

□ begin van de werken:  07/06/2021 

□ einde van de werken:  29/11/2022 

 

Beschrijving van de werken: 

 Isolatie van de gevels + beraping/paneel van baksteenstrips / paneel met ramen met dubbele 

beglazing, 

 Installatie van een mechanische ventilatie van type C. 
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Vóór renovatie Na renovatie 

 

Krakeel 2 

 

 

Krakeel 2 

 

 

 

Krakeel 3 
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 6. Complex 17 Pottenbakkers II – zware renovatie 

Financiering : 

 Vierjarenplan 2010-2013  6.738.592,50 € 

 Subsidies Stad Brussel-FB6  3.130.717,50 € 

 Trekkingsrecht 2014-2017  1.264.462,41 € 

 Herbestemming  1.384.736,27 € 

Totaliteit van de financieringen  12.518.508,68 € 

 

Geraamde kostprijs van de werken: 

 Op heden geraamd eindbedrag van de werken:  11.936.848,02 € 

 

Waarom renoveren? 

De typologie van de woningen was niet meer afgestemd op de vraag, de talrijke vochtproblemen en 

de ouderdom van alle uitrustingen hebben geleid tot een verplichte renovatie. 

 

Stadium van het project en planning: 

 Stadium van het project:  

□ werken in uitvoering sinds november 2018 

 Planning:  

□ einde van de werken: voorjaar 2021 

 

Beschrijving van de werken: 

Deze toren, die 12 verdiepingen en 89 woningen telt, met een typologie gaande van een studio tot 

een 3-kamerappartement, zal worden omgebouwd tot een toren met 56 veel ruimere woningen met 

1 tot 4 kamers, omvattende 3 PBM-woningen.  

De bestaande gevel zonder reliëf zal een nieuwe dynamiek krijgen door dozen en terrassen aan te 

brengen die toelaten om de meeste woningen binnen- en buitenruimten te bieden.  

De inkomhallen zullen meer open en lichter zijn. Er zullen twee nieuwe trappenhuizen gecreëerd 

worden om aan de brandnormen te voldoen.  

De handels in de Anderlechtstraat en het verenigingslokaal in de Gierstraat zullen volledig vernieuwd 

worden. 
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Vóór renovatie Na renovatie 
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 7. Complex 63 Lacaille-Bloemenkwekers – renovatie van de 

buitenschillen 

Financiering : 

 Vierjarenplan 2010-2013  4.995.000,00 € 

 Trekkingsrecht 2018-2021  1.238.731,72 € 

 Langetermijnlening BGHM  386.263,01 € 

 Herbestemming  1.161.957,45 € 

Totaliteit van de financieringen  7.781.952,18 € 

 

Geraamde kostprijs van de werken: 

 Op heden geraamd eindbedrag van de werken:  7.775.844,42 € 

 

Waarom renoveren? 

De buitenschil was verouderd en bevatte geen isolatie, kende dichtheidsproblemen en thermische 

bruggen en was nog uitgerust met ramen met enkele beglazing. Bovendien was er geen 

ventilatiesysteem in de vertrekken, wat vochtproblemen binnen veroorzaakte. 

 

Stadium van het project en planning: 

 Stadium van het project:  

□ werken aan de gang sinds februari 2018 

 Planning:  

□ einde van de werken: 10/07/2020 

 

Beschrijving van de werken: 

Renovatie en volledige isolatie van de gevels, het dak en vervanging van de ramen door ramen met 

dubbele of drievoudige beglazing. Voor bepaalde appartementen, creëren van extra binnenruimte in 

plaats van de oude terrassen, grotere terrassen voor andere appartementen. Deze werken in 

bewoonde woningen omvatten ook de ventilatie van de vochtige lokalen (keukens, badkamers en 

wc). De bestaande shunts werden als ventilatiekokers gebruikt. Door deze oplossing moesten we de 

koker bekleden met een soepele, thermohardende kous uit polymeer, om een luchtdichte en 

hermetische koker te waarborgen.  
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Vóór renovatie Na renovatie 
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 8. Complex 21 Krakeel – renovatie van de buitenschillen van de 3 

torens 

Financiering : 

 Vierjarenplan 2002-2005  3.014.415,74 € 

 Vierjarenplan 2006-2009  7.997.190,25 € 

 Vierjarenplan 2010-2013  1.615.253,14 € 

 Langetermijnlening BGHM  1.200.000,00 € 

 Trekkingsrecht 2006-2009  150.140,38 € 

 Trekkingsrecht 2010-2013  206.158,42 € 

 Trekkingsrecht 2010-2013  529.417,50 € 

 Trekkingsrecht 2002-2005  711.868,84 € 

 Subsidies Stad Brussel  988.314,55 € 

Totaliteit van de financieringen  16.412.758,82 € 

 

Uiteindelijke kostprijs van de werken: 

 Eindbedrag van de werken incl. bel.:  15.044.859,39 € 

 

Waarom renoveren? 

De buitenschil was verouderd en bevatte geen isolatie, kende dichtheidsproblemen en thermische 

bruggen en was nog uitgerust met ramen met enkele beglazing. Bovendien was er geen 

ventilatiesysteem in de vochtige vertrekken. 

 

Stadium van het project:  

 werken voltooid op 04/11/2019 (duur: 50 maanden) 

 

Beschrijving van de werken:  

Deze werken die in bewoonde woningen uitgevoerd werden, hebben betrekking op de renovatie en 

de volledige isolatie van de gevels en daken voor de 3 torens van het complex.  

In de gevels werden er voor diverse appartementen erkers gecreëerd en overal werden de ramen 

vervangen. Deze werken omvatten ook de ventilatie van de vochtige vertrekken en de plaatsing van 

dampkappen voor de keukens.  
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Bovendien werd gezorgd voor de brandbeveiliging door de deuren van de appartementen en de 

gemeenschappelijke ruimten te vervangen door brandwerende deuren, rookafvoerkoepels te 

plaatsen, blaasgroepen en drukverhogingsgroepen te plaatsen die nodig zijn in geval van brand. 

 

 

 

  

Vóór renovatie Na renovatie 
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 9. Complex 16 / Broek-Ommegang – renovatie van de 

buitenschillen 

Financiering: 

 Vierjarenplan 2002-2005  2.653.689,56 € 

 Trekkingsrecht 2010-2013  360.826,25 € 

 Vierjarenplan bis 2004-2007 (herbestemming) 1.140.820,80 € 

 Vierjarenplan bis 2004-2007 (herbestemming) 1.371.230,00 € 

 Totaliteit van de financieringen  5.526.566,61 € 

 

Uiteindelijke kostprijs van de werken: 

 Eindbedrag van de werken:  5.376.427,73 € 

 

Waarom renoveren? 

De buitenschil was verouderd en bevatte geen isolatie, kende dichtheidsproblemen en thermische 

bruggen en was nog uitgerust met ramen met enkele beglazing. Bovendien was er geen 

ventilatiesysteem in de vochtige vertrekken. 

 

Stadium van het project:  

 werken voltooid op 20/02/19 (duur 36 maanden) 

 

Beschrijving van de werken: 

Renovatie en volledige isolatie in bewoonde woningen van de gevels en daken, plaatsing van ramen 

met dubbele beglazing met ventilatie (van type C) in de vochtige vertrekken (keukens, badkamers 

en wc).  

Voor bepaalde appartementen werd er extra binnenruimte gecreëerd in plaats van de oude terrassen, 

creëren van erkers in het verlengde van bepaalde keukens, creëren van nieuwe terrassen voor 

andere appartementen.  
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Vóór renovatie Na renovatie 

 

 

 

 

 

De deuren van de appartementen werden vervangen door deuren EI ½ u en op elke verdieping werd 

een brandwerende scheiding gecreëerd, tussen het bordes en het hoofdtrappenhuis. 
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   10. Complexen Meiboom en Broek-Ommegang – stookplaatsen  

Financiering: 

 Vierjarenplan bis 2016-2017 655.550,00 € 

Uiteindelijke kostprijs van de werken: 

 Eindbedrag van de werken incl. bel.:  505.000,00 € 

Waarom moderniseren? 

Twee verouderde stookplaatsen op mazout voedden de 3 gebouwen van deze twee complexen die 

vlak bij elkaar gelegen zijn. Zodra hun buitenschillen geïsoleerd waren, diende het vermogen van de 

verwarmingsketels aangepast te worden voor de verwarming en de sanitaire warmwaterproductie 

(PSWW); het was ook de gelegenheid om de omzetting naar gas uit te voeren en de stookplaatsen 

in het Meiboomcomplex te groeperen met als resultaat dat de onderhoudswerkzaamheden 

vereenvoudigd worden en dat hun kostprijs vermindert.  

Stadium van het project:  

□ werken voltooid op 08/09/2019  

Vóór renovatie: 

. 7 verwarmingsketels (totaal vermogen van 
2659 kW) 
. 2 PSWW (totaal vermogen van 340 kW) 
. 2 waterverzachters 

. 9 verwarmingskringen  

Na renovatie: 

. 3 verwarmingsketels (totaal vermogen van 
990 kW) 
. 1 PSWW (vermogen van 250 kW) 
. 1 waterontharder 

. 3 verwarmingskringen 

Meiboom 

 

 

 

Broek Ommegang 
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 DEPARTEMENT "ONDERHOUD" 

 Organisatie van het Departement 

 

Onderhoud

1 Directeur 

. Management en coaching van de 
teams, toezicht op alle 
gedefinieerde taken en in verband 
met het Departement 
(Jaarverslagen, Strategisch Plan)

. Opvolging van de doelstellingen 
en van de indicatoren

. Rapportering

. Opvolging van belangrijke en 
transversale dossiers

. Opstelling van het 
onderhoudsplan

1 Adjunct-Directeur

. Beheer van de opdrachten van 
diensten

. Co-beheer van het 
onderhoudsplan

. Goedkeuring van de facturen in 
verband met het 
onderhoudscontract

. Coaching van de teams

. Verbetering van de procedures

4 technisch assistenten

Front-office

. Beheer van dringende depannages (1e lijn)

. Beheer van de telefonische oproepen, 
permanenties aan het loket

. Beheer van de verzekeringsdossiers, defecten 
aan verwarming/SWW en liften

. Beheer van de doorfacturaties naar de 
huurders (bestelbonnen)

. Valorisatie van de bestelbonnen

. Beheer Intratone            
(parlofonie/toegangscontrole)

4 technisch beheerders

. Beheer van de technische interventies in 
2e lijn (identificatie van verstoringen -
bezoeken - oplossing)

. Beheer van het onderhoudsplan 
(opdrachten van werken)

. Opvolging van de IRL dossiers

. Opvolging van de verzekeringsdossiers 
(prijsoffertes - minnelijk PV)

. Oplevering van de werken

. Beheer van de werken voor het in goede 
staat herstellen van de leegstaande 
woningen

2 secretaressen

. Opvolging van de inkomend 
epost

. Voorbereiding van de dossiers 
van de plaatsbeschrijvingen met 
expertisebureau

. Opvolging van de 
desinfectieaanvragen

. Verwerking van de 
bestelbonnen

1 technisch-administratief agent

. Beheer van de tabel van opvolging 
van de indicatoren

. Beheer van de energiecontracten 
(lege huizen)

. Beheer van de Antilope-gegevens 
(Onderhoud)

. Beheer van de plaatsbeschrijvingen 
die overgemaakt worden door het 
expertisebureau 

. Valorisatie van de bestelbonnen 

. Uitgifte van regularisatiebonnen1 sociale vastgoedmakelaar

. Enquêtes over het onderhoud 
"als een goed huisvader" vóór 
transfer/mutatie

. Bezoek van de leegstaande 
woningen met kandidaat-
huurders

. Post-bezoeken aan de nieuwe 
huurders voor opleiding over 
de speciale technieken van de 
woningen en brandveiligheid
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 Opdrachten 

Het Departement "Onderhoud" heeft de volgende voornaamste opdrachten: 

 Diensten naar de huurders 

 Technische depannages van de woningen met boeking van de kosten; 

 Opstelling van de plaatsbeschrijving bij het betrekken en verlaten van de gehuurde woning 

(staat van de woning - opneming van de meterstanden); 

 Contracten "lege huizen" tussen twee verhuringen (energieleveranciers); 

 Verzoeken om desinfectie van de woningen; 

 Enquêtes bij mutatie van de woningen (staat van onderhoud van de woningen in het kader 

van mutaties/transfers); 

 Onthaal en opvolging van de technische vragen van de huurders (antenne-Brusselse 

Woning); 

 Beheer van de schadegevallen; 

 Beheer van de contracten en dienstenopdrachten; 

 Opleiding van de nieuwe huurders over de speciale technieken van de woningen en over de 

brandveiligheidsaspecten van de woningen en de gemeenschappelijke delen. 

 In goede huurtoestand handhaven van het patrimonium   

 Opvolging van het meerjaren-onderhoudsplan van de complexen;  

 Uitvoering en vernieuwing van de onderhoudscontracten (liften, veiligheidsuitrustingen, 

onderhoud…); 

 Inmededingingstelling van de opdrachten van werken voor het in goede staat herstellen van 

de woningen bij vertrek van huurders; 

 Leegstaande woningen in overeenstemming brengen met de elektrische normen; 

 Vastgoedherstellingen ten gevolge van schadegevallen (waterschade, vandalisme); 

 Opfrissing van de gemeenschappelijke delen en werken ter verbetering van de leefomgeving 

van de bewoners; 

 Beheer van de toegangscontroles van de gebouwen en van de camera's. 

 Doelstellingen 

De doelstellingen van het Departement "Onderhoud" omvatten twee delen.  

Deel A/ Patrimonium: 

 Ons patrimonium in goede staat houden, via financieel draagbare, voorspellende acties en 

kwalitatieve curatieve acties. Dat omvat ook de vernieuwing van de onderhoudscontracten 

en de opvolging van onze technische installaties. 
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 Actief deelnemen aan de verfraaiing van de gemeenschappelijke delen. 

 De veiligheid van de toegangen verbeteren. 

 Het vijfjaren-onderhoudsplan volgen dat gericht is op werken ter verbetering van de 

leefomgeving van onze huurders, maar ook door de betrouwbaarheid van onze technische 

installaties te verbeteren. 

 De kwaliteit en de termijnen verbeteren van de werken voor het in goede huurtoestand 

herstellen van leegstaande woningen door een raamovereenkomst met meerdere 

opdrachtnemers op te zetten. 

 

Deel B/ Huurders 

 De kwaliteit en de termijnen van depannages in de woningen verbeteren door planning van 

de interventies door onze interne Regie. 

 Het gevoel van veiligheid verbeteren door de acties op het patrimonium (meer bepaald 

camera's). 

 De communicatie naar de huurders verbeteren door de inplanting van elektronische 

mededelingenborden in de ingangen van de gebouwen voort te zetten en technische 

incidenten te melden (defecten verwarming/SWW/liften). 

 De leefomgeving van de huurders verbeteren door de gemeenschappelijke delen aan een 

hoge frequentie op te frissen. 

 Strategie van opvolging van de technische vragen 

 "1e-lijnsinterventies" zonder voorafgaand bezoek van de technisch 

beheerder 

De 1e-lijnsvragen worden behandeld en beheerd door de technisch assistent(en). Deze vragen, die 

dringend geacht worden, worden binnen de 2 werkdagen behandeld en hoofdzakelijk door onze 

Technische regie verzorgd. Depannages die buiten het interventiekader van de Regie vallen, worden 

uitbesteed, evenals de lopende onderhoudscontracten (liften, verwarming, water, warm water, 

meters, brandveiligheidsuitrusting). 

 "2e-lijnsinterventies" met bezoek van de technisch beheerder 

De afspraak wordt rechtstreeks door de technische assistent(en) vastgelegd in de agenda's van de 

technisch beheerders voor een verplicht bezoek alvorens de werkbon "Regie" en/of "Externe partij" 

aan te maken. 

Deze werkwijze biedt de volgende voordelen: 

 de afspraken die door de technisch assistent(en) vastgelegd worden in de agenda's van de 

technisch beheerders worden geconcentreerd op drie halve dagen per week: optimalisatie 

van de arbeidsduur van de technisch beheerders, 



  p. 136 

 

 hun toegenomen en regelmatige aanwezigheid in de complexen laat een betere 

communicatie met de conciërges/kantonniers toe en een meer regelmatige opvolging van de 

technische installaties voor dewelke een maandelijks controleprotocol wordt opgesteld 

(controle van de onderhoudsboekjes van de stookplaatsen en liften, controle van de 

brandveiligheidsuitrustingen…). 

 

 "In house" samenwerking met de vzw "Multijobs" 

Het doel is een nauwe samenwerking te handhaven met Multijobs via onderhoudscontracten voor de 

gemeenschappelijke delen en de omgeving, maar ook opfrissingswerken aan de gemeenschappelijke 

delen en andere, meer uiteenlopende activiteiten om het leerveld van de arbeiders die een sociale-

beroepsinschakelingstraject volgen te verruimen. 

Op het vlak van de divisie "werken" voert de vzw ook depannages uit in NOH/Centrum op verzoek 

van de huurders, en voornamelijk voor huurprestaties op het vlak van "klein onderhoud van de 

woning". Ze treedt ook op verzoek van de Brusselse Woning op, om de Interne regie te ontlasten of 

samen te werken aan participatieve projecten. 
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 Onderhoudsplan  

De diverse projecten die in 2019 door de GST gefinancierd werden, zijn:  

Projecten Complex(en) 

Geraamd bedrag incl. bel. 

Vorderingsstaat  

GST 2019 Quadri 

Vernieuwing dichting plat dak 23 18.629,50 €   Voltooid 

Verplaatsing platenwisselaars + 
isolatie 

1 30.000,00 €   Voltooid 

Levering en plaatsing van de platen 
en elektronische 
mededelingenborden van intratone 
(budget: 440.000 € over 3 jaar) 

Verscheidene 
complexen 

90.000,00 €   
In uitvoering 

(Regie) 

Renovatie van woningen die 
gedeclasseerd zijn ten gevolge van 
infiltraties in Blok A van complex 21 
(Krakeelplein 1-2 en Krakeelstraat 1) 
=> 20 woningen 

21 190.000,00 €   Voltooid 

Opfrissing van de 
gemeenschappelijke delen in 
complex 2  

2+22 35.000,00 €   In uitvoering 

Vervanging van de vloerbedekking 
uit lino op de gemeenschappelijke 
bordessen  van fase IV van Versailles 

48 30.000,00 €   Voltooid 

Herstellen en met coating bedekken 
van de treden van de 4 
noodtrappenhuizen in de 2 torens 
van Versailles (V146 + B127) 

47 30.000,00 €   In uitvoering 

Beveiliging van de vensterramen in 
fase I en II van Versailles 

45 + 46 111.000,00 €   
Opstelling bestek in 

uitvoering 

Beveiliging van de vensterramen 
Middelweg 

29 10.000,00 €   
Opstelling bestek in 

uitvoering 

Opdracht van levering van de 
INTRATONE camera's 

19-47-14-63-
20 

34.867,00 €   
In uitvoering 

(Regie) 

PIOW - energiebesparende werken  19 + 14 + 12 50.000,00 €   
In uitvoering 

(Regie) 

Plastificering van de GASleidingen 
(Hoog 363-363A) - 21 won. 

19-12 (Hoog 
363-363A) 

  18.375,00 € In uitvoering 

Plastificering van de GASleidingen 
(Papenvest) - 100 won. 

Papenvest   87.500,00 € In uitvoering 

In overeenstemming brengen ELEK 
(21 woningen) 

Hoog 363-
363A 

  25.200,00 € In uitvoering 

In overeenstemming brengen ELEK 
(100 woningen) 

Papenvest   120.000,00 € In uitvoering 

Nieuwe opdracht van diensten 14 
liften 

  90.750,00 €   In uitvoering 

Inrichten van 2 fietsenlokalen in de 
inkomhallen van de 2 torens van 
Versailles (PIOW) 

47 10.000,00 €   Voltooid 

    730.246,50 € 251.075,00 €   

    981.321,50 €   
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 Statistieken  

 Bestelbonnen 

 Herkomst van de technische vragen 

In 2019 hebben wij 6.087 vragen ingevoerd, wat een daling van 10% is ten opzichte van 2018.  

De verdeling tussen Regie en onderaanneming is in evenwicht: 

□ 3.289 technische vragen naar onze Interne Regie (ofwel 53%), 

□ 2.798 vragen naar onderaannemers (ofwel 47%).  

 Er is vooruitgang in de activiteit van de Regie ten opzichte van 2018 (+7%) 

Dit volume vertegenwoordigt 24 technische vragen die ingevoerd werden per werkdag (27 in 2018), 

zijnde 6 vragen/dag/technisch assistent(e). 

In verhouding tot het aantal woningen vertegenwoordigt dat een gemiddelde van 2 vragen per 

woning/jaar. 

Het volume technische bezoeken in 2019 bedraagt 583 verplaatsingen voor de 4 technisch 

beheerders, ofwel 145 bezoeken/beheerder, een toename van 16% ten opzichte van 2018.  

Voor de 4.514 bestelbonnen die in 2019 werden opgemaakt en afgerond, bedraagt de gemiddelde 

termijn, tussen de datum van invoering van de vraag en de datum van afsluiting van de werkbon, 

45 kalenderdagen, ofwel: 

 voor de Regie, 2.720 afgesloten interventies en een gemiddelde termijn van 35 

kalenderdagen, 

 in onderaanneming, 1.794 afgesloten interventies en een gemiddelde termijn van 61 

kalenderdagen.  

Deze termijn moet echter gerelativeerd worden gezien het grote aantal regularisatiebestelbonnen bij 

de firma Cowboy service. Als we de bonnen voor deze onderaannemer aftrekken, dan bedraagt het 

gemiddelde 55 kalenderdagen voor 1.516 afgesloten interventies. 

Merk ook op dat de uitvoeringsdatum van de werken niet altijd ingevoerd werd, omdat de informatie 

kan ontbreken, meer bepaald voor onderaannemers. 

De meerderheid van de technische vragen gebeurt telefonisch. In 2019 hebben wij 6.678 oproepen 

ontvangen, (of een gemiddelde van 51 oproepen/telefonische permanentie), waarvan 3.062 geleid 

hebben tot een vraag om technische interventie.  

800 technische vragen werden via het technisch onthaalloket Kardinaal Mercier ingediend. 

De technische mailbox heeft 182 vragen ontvangen en kent een constante stijging (e-loket en 

technische mail). 
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 Verdeling van de externe bestelbons per aard (excl. Regie) 

De interventies voor sanitair en elektriciteit zijn de meest courante, voornamelijk ontstoppingen, in 

overeenstemming brengen met de elektrische normen en prestaties op het vlak van verwarming 

(depannages).  

De beslissing om een loodgieter-ontstopper aan te werven (672 interventies voor ontstopping alleen) 

is zinvol in het licht van het gemiddeld volume van 3 ontstoppingen per werkdag.  

Elektrische depannages zullen ook door onze elektriciens worden verzorgd, zodra het programma 

van installatie van de parlofonie/toegangscontrole van Intratone (+ camera's) eind 2020 afgerond 

zal zijn. 

Alle kosten ten laste van de Brusselse Woning (met inbegrip van de onderhoudscontracten) 

vertegenwoordigen een totaal bedrag van 2.433.544 €. 

De kostprijs verbonden aan het in goede staat herstellen van de woningen na het vertrek van de 

huurder is in de tabel uitgesplitst per aard van de interventie (schilderwerk, vloerbedekking, 

sanitair...). 

Wat vandalisme betreft, is de vastgestelde kostprijs zeer hoog (104.625 €). Deze post is als volgt 

opgesplitst: 70% ten laste van de Brusselse Woning en 30% in de gemeenschappelijke lasten, 

conform de beslissing die in 2018 door de RvB genomen werd. 

De vaakst gevraagde externe interventies zijn elektrische depannages, diverse interventies 

(reiniging, desinfectie, enz.), interventies aan schrijnwerk en ontstoppingen. 

361
325

256
184

147
117

103
93

53
47

31
27

22
21

5
0

Elektriciteit

Divers (+ schoonmaak en desinfectie + beglazingen)

Algemeen schrijnwerk (+ sloten)

Ontstopping

Verwarming

Renovatie appartementen

Brandveiligheid

Lift

Sanitair

Metselwerk/betegeling

IJzerwerk

Dichtheid (dak en terrassen)

Vloerbedekking

Schilderwerk

Omgeving en openbare weg

Asbestverwijdering

Externe interventies (excl. Regies)
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 Doorfacturaties 2019 

Tabel van de externe en interne doorfacturaties aan huurders in 2019 

 

 

 

De post "huurschade" vertegenwoordigt het grootste deel van de doorfacturaties van 

onderaanneming, gevolgd door de post "divers" (grof huisvuil, glaswerk, enz.) en de post "sanitair" 

(ontstoppingen). 

De "interne" doorfacturaties betreffen hoofdzakelijk depannages voor sanitair en dekken over het 

algemeen "kleine onderhoudswerken" ten laste van de huurders, in overeenstemming met de 

gebruiken en de jurisprudentie ter zake (zie HR). 

Het bedrag van de vergoedingen in verband met gedekte schadegevallen bedraagt 59.086 €. In 2019 

waren er 15 terugvorderbare "schadedossiers". 

 Statistieken in- en uittredingen van huurders   

In 2019 hebben 246 huurders hun woning verlaten en 227 huurders een woning betrokken, dus een 

totaal van 473 dossiers. In vergelijking met 2018 (420 dossiers) stellen we een stijging van het 

werkvolume met 13%. 

De voornaamste huurbewegingen concentreren zich op de sites Houthulstbos, Hoog, Gier, Papenvest, 

Krakeel en Versailles Fasen II, III en IV. Deze bewegingen zijn voornamelijk verbonden aan de 

mutatieplannen voor zware renovatie (Papenvest, Hoog-Menslievendheid 10, Gier). 

Wat de plaatsbeschrijvingen bij intrede betreft, stellen we een stijging vast, 227 tegen 197 in 2018, 

door het te huur stellen van de nieuwe site RAD (54 appartementen) en van een reeks 
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gedeclasseerde woningen van Krakeel die opnieuw in verhuurbare toestand gebracht werden naar 

aanleiding van de werken voor de renovatie van de buitenschil van de 3 torens. 

Axis heeft 222 huurintredes en 164 huuruittredes gerealiseerd. De 82 resterende 

plaatsbeschrijvingen bij uittrede werden gerealiseerd door de Technisch beheerders, meer bepaald 

voor de complexen die niet opnieuw te huur gesteld worden (Papenvest, Hoog, Menslievendheid, 

Gier Achterkant). 

 Kostprijs voor de renovatie van woningen in 2019 

 

 

Het totaal gefactureerd bedrag is als volgt opgesplitst: 

De totale kostprijs van de interventies naar aanleiding van de plaatsbeschrijvingen bij uittrede komt 

niet overeen met het door de Financiële cel opgegeven bedrag. Dit verschil van 143.254,30 € wordt 

verklaard door het aantal aflopende opzegperiodes op 31/12/2018 (17 dossiers) waarvan de werven 

in 2019 gefactureerd werden. Deze bedragen werden in de boekhouding opgenomen, maar zijn niet 

relevant voor de gemiddelde kostprijs/woning. Daarbij dienen de 21 werven opgeteld te worden die 

door de Regie uitgevoerd werden voor een totale kostprijs van 192.315 €. Deze kostprijs Regie omvat 

de uitgevoerde werkuren en materialen. De vaste kosten van de Regie zijn hier niet in opgenomen. 

De totale gemiddelde kostprijs voor het in goede staat herstellen van een woning bedraagt 8.099 € 

in 2019 tegen 10.667 € in 2018, wat een daling van bijna 17% betekent. 
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Voor de berekening van de gemiddelde prijs werden de door de interne Regie gerenoveerde 

appartementen en de kosten voor het elektrisch in overeenstemming brengen van de woningen 

opgenomen.  

De Regie heeft 21 woningen in goede staat hersteld voor een gemiddelde kostprijs van 9.157 €. 

Onderaannemers hebben daarentegen 99 woningen in goede staat hersteld voor een gemiddelde 

kostprijs van 7.052,94 €. De kostprijs van de Regie is dus hoger dan die van onderaannemers, wat 

de reden is dat ervoor gekozen werd om de Regie in te zetten voor de opfrissing van de 

gemeenschappelijke delen. 

 Fysieke en telefonische permanenties 

 

 

Piek bij de fysieke en telefonische permanenties op de site Kardinaal Mercier voor het Departement 

"Onderhoud": 

 we stellen vast dat de maanden september en oktober op het vlak van bezoeken de drukste 

zijn; 

 we tellen een gemiddelde van 12 bezoekers per permanentie aan het loket (of een 

gemiddelde van 261 bezoekers per maand) en 6.695 telefonische oproepen over 9 maanden, 

of een gemiddelde van 743 oproepen/maand en 34 oproepen per dag permanentie. De 

gegevens van de drie eerste maanden van het jaar zijn niet meer beschikbaar! 

 Schadelijke dieren 

We hebben 317 vragen met betrekking tot schadelijke dieren geregistreerd. Deze vragen betreffen 

258 woningen verdeeld over 39 complexen, dus meer dan de helft van ons patrimonium. 
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Het gemiddeld aantal werkdagen tussen de datum van de vraag en de 1e interventie bedraagt 

19 kalenderdagen. 

De kostprijs van de interventies komt voor rekening van de Brusselse Woning om de verspreiding 

van wantsen in te dijken, daar er geen preventieve behandeling bestaat.  

 

 

 

De 5 zwaarst geïnfecteerde complexen zijn: 

 

Complexen
Aant. 

won/complex 

Aant. 

geïnfecteerde 

woningen

% 

geïnfecteerd

59 - Prévoyance 35 3 3 100,00%

18 - Pieremans/Philanthropie 68 16 23,53%

61 - Ophem 5 1 20,00%

21 - Querelle 401 75 18,70%

22 - Laines/Prévoyance 60 11 18,33%
 

Wantsen

44,62%

Muizen

27,53%

Kakkerlakken

25,32%

Andere (mieren, 

vlooien, teken…)

2,53%

Verdeling per type schadelijke dieren
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   "OPERATIONEEL DEPARTEMENT" 

 Samenstelling en opdrachten 

 

Operationeel 
Departement

Directeur 

Aantal: 1

Opdrachten: het dagelijks 
management van het 
departement, definitie en 
opvolging van de 
doelstellingen en de 
beheersindicatoren 

Administratieve 
ondersteuning

Aantal: 1

Opdrachten: de 
administratieve opvolging 
van het departement + de 
afsluiting van de werkbons 
(3000 WB per jaar)

Arbeidersregie

Aantal: 1 verantwoordelijke + 
15 arbeiders + 12 DSP + 1 
Artikel 60 

Opdrachten: de technische 
depannages in de woningen 
van de huurders + deelname 
aan het in goede staat 
herstellen van de inbewoonde 
woningen en in de 
gemeenschappelijke delen

Personeel van sites

Aantal: 1 verantwoordelijke + 
21 conciërges + 14 kantonniers 
+ 2 bewakers

Opdracht conciërges: de 
schoonmaak binnen de 
gebouwen + de bezoeken aan 
lege woningen 

Opdrachten kantonniers: de 
schoonmaak van de omgeving 
van de gebouwen + de ophaling 
van het grof huisvuil verzorgen 

Koerier

Aantal: 1

Opdrachten: alle soorten 
briefwisseling afkomstig 
van de diensten van de 
LBW bezorgen + de 
onderhoudsproducten naar 
het personeel van de sites
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 Beheersindicatoren  

Het "Operationeel" Departement is een kostencentrum. In het kader van de politiek van goed bestuur 

op impuls van de Algemene directie, schenkt het "Operationeel" Departement buitengewoon veel 

aandacht aan de beperking van de kosten en de naleving van het tot haar beschikking gestelde 

budget.   

Daarom werd er vier jaar geleden (datum fusie) een verhoogde controle opgezet van de door dit 

Departement gegenereerde kosten.   

Voor alle onderdelen van het "Operationeel" Departement werden er beheersindicatoren opgezet om 

te proberen om de prestaties van de ploegen op het terrein beter te objectiveren.  

Ter herinnering: dit Departement is de grootste dienst in termen van aantal werknemers van de 

Brusselse Woning. 

 Arbeidersregie 

Er bestaat een bestand van alle werkbons die de arbeider ontvangt. In dat bestand worden de datum 

van ontvangst en de datum van bezorging van de werkbon (WB) na uitvoering vermeld. Dat stelt 

ons in staat om elke werkfiche te "traceren" en na te gaan hoeveel tijd de arbeider genomen heeft 

om de gevraagde taak uit te voeren. 

In parallel daarmee houdt de ploegbaas een ander bestand bij waarin hij de beoordelingscijfers van 

prestatie noteert naar aanleiding van de controles die hij op de bouwplaats uitvoert. Deze cijfers 

dienen als referentie voor de berekening van de eindejaarspremie van de arbeiders. 

Een andere indicator die ons toelaat om de prestaties van de Arbeidersregie beter te duiden, is de 

omzet die het resultaat is van de valorisatie van alle bons van de werken die over één jaar uitgevoerd 

worden door de Arbeidersregie.   

Zie tabel hierna.  
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 Omzet Arbeidersregie  

Deze tabel vermeldt het totaal bedrag van de omzet die in 2019 door de Arbeidersregie gerealiseerd 

werd en alle kosten die door deze Regie gegenereerd werden.  

PRODUCTIVITEIT VAN DE REGIE BRUSSELSE WONING   

Valorisatie van de werken van de Regie 2018 2019 % 

Brusselse Woning         1.026.051 €             864.682 €  -15,7% 

Gemeenschappelijke lokalen                7.127 €               12.825 €  80,0% 

Huurders              18.598 €               33.225 €  78,6% 

TOTAAL VALORISATIE (1)        1.051.775 €            910.731 €  -13,4% 

        

Kostprijs Regie  2018   2019  % 

Personeelskosten (2)            634.572 €             727.803 €  14,7% 

Leveringen (3)            319.309 €             298.181 €  -6,6% 

Kosten voertuig              32.079 €               35.868 €  11,8% 

Werkkledij                7.114 €                 6.416 €  -9,8% 

Klein gereedschap (4)                   165 €               10.725 €  6383,0% 

Afschrijving gereedschap                   446 €                    455 €  2,1% 

Ter beschikking gesteld personeel              20.668 €               27.654 €  33,8% 

TOTAAL KOSTPRIJS REGIE 1.014.352 € 1.107.102 € 9,1% 

 

Enkele opmerkingen:  

Vaststellingen: 

 (1)een daling van de omzet: 

We gaan van 1.051.775 € naar 910.731 €, zijnde een daling van -13,4%. 

Deze daling kan worden verklaard door het feit dat: 

□ één arbeider van de Arbeidersregie andere, meer administratieve, taken toegewezen 

heeft gekregen, zodat hij de omzet niet kon voeden door werkbons te realiseren, 

□ het nodige materieel voor de uitvoering van de werken naar beneden onderhandeld werd 

met de leveranciers (we herinneren eraan dat de omzet rekening houdt met de door de 
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arbeiders gepresteerde uren en met het materieel dat tijdens hun interventies gebruikt 

wordt), 

 (2) een verhoging van de loonmassa: 

We gaan van 634.572 € naar 727.803 €, zijnde een stijging van 14,7%. Deze stijging wordt 

verklaard door de aanwerving van een hoofd van de Regie, een nieuwe stockbeheerder, een 

ontstopper en een polyvalente arbeider, 

 (3) een daling in de leveringen (materialen): 

We gaan van 319.309 € naar 298.181 €, zijnde een daling van -6,6%. Deze daling is het 

gevolg van de aanwerving van een stockbeheerder, die de taak gekregen heeft om de 

aankoopprijzen maximaal te onderhandelen bij de leveranciers en de immobilisatie van de 

voorraden te minimaliseren, 

 (4) een stijging voor de post "gereedschap": 

We gaan van 165 € naar 10.725 €. Deze grote stijging is te wijten aan het feit dat de 

werktuigen van sommige arbeiders aan het eind van hun leven waren en vervangen moesten 

worden. Daarbij komt de aanwerving van twee nieuwe arbeiders, die ook moesten worden 

uitgerust.   

 Aantal interventies dat door de Arbeidersregie gerealiseerd en afgerond 

werd in 2019  

 

 

De Arbeidersregie heeft 3468 technische interventies uitgevoerd, tegen 2.990 het vorige jaar.    

Wanneer men bepaalde posten nauwkeuriger analyseert, stelt men vast dat:  
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 de post "elektriciteit" sterk gestegen is. Hij is van 175 interventies naar 223 gegaan:   

 onze Regie heeft - naast de Intratone-werven - de depannages bij de huurders 

overgenomen, 

 de post "sanitair" sterk gestegen is. Hij is van 1073 naar 1255 interventies gegaan: 

 sommige arbeiders zijn meer polyvalent geworden, wat de sanitaire cel versterkt, 

 de post "divers", die vrij specifieke interventies groepeert (bv.: beveiliging, nazicht...), van 

367 interventies naar 641 gegaan is: 

 toename van de vragen naar beveiliging van onze gebouwen, meer bepaald ten gevolge 

van daden van vandalisme. 

 

 Conciërges en kantonniers  

Onze 21 conciërges verzorgen dagelijks het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van onze 

340 gebouwen.   

Onze 14 kantonniers verzorgen het onderhoud van de omgeving van onze gebouwen. Ze staan in 

voor het beheer van de containers en de ophaling van grof huisvuil.  

Zo wordt het onderhoud van onze 66 complexen zowel binnen als buiten verzorgd.   

 Containers in beheer 

 

 

Onze ploegen van kantonniers staan in voor het beheer van 221 zwarte containers, 68 blauwe 

containers en 64 gele containers. Al deze containers worden gehuurd van het agentschap Brussel – 

Netheid.   

Restafval
221

PMD
68

Papier
64



  p. 149 

 

 Weggevoerd aantal kubieke meter grof huisvuil  

 

 

Onze ploegen van kantonniers zijn elke dag druk in de weer om sluikstorten op onze sites weg te 

voeren.   

In 2019 werden door onze ploegen 2.000 m³ sluikstorten weggevoerd. We stellen een lichte daling 

ten opzichte van vorig jaar vast, maar dit cijfer blijft nagenoeg gelijk.  

 Aantal controles die door het ABN uitgevoerd werden 

 

Wij proberen sluikstorten zo veel mogelijk in te dijken. Daarom vragen we sinds 3 jaar de hulp van 

het Departement verbalisatie van Brussel Netheid. Wanneer we een sluikstort ontdekken waarin zich 

bewijzen bevinden die toelaten de dader te bepalen, doen wij een beroep op Brussel Netheid, dat 

een controle uitvoert en een P.V. opmaakt tegen de beschuldigde persoon.   

In 2019 werden er 35 van deze controles uitgevoerd, tegen 50 in 2018. We zien dat de samenwerking 

met Brussel Netheid en de verbalisering vruchten afwerpt.   
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 "CEL ENERGIE" 

 Opdracht 

De cel "Energie" heeft als opdracht de energieprestatie van het vastgoedpatrimonium van de 

Brusselse Woning te verbeteren en te waarborgen. Daartoe maakt de cel "Energie" gebruik van de 

volgende werktuigen:  

 energieboekhouding met de "Antilope" software: maandelijkse analyse van de 

energieprestatie van elke site, analyse van de "energiehandtekeningen", 

 energiekadaster van de sites: biedt een globale visie van de energiesituatie van elke site en 

laat gemakkelijke vergelijkingen tussen de diverse sites toe, 

 meetcampagnes door middel van meters voor temperatuurlogger en werkingsduur, 

 afstandsbeheer van de regelingen van de verwarming (26 functionele installaties), 

 gedetailleerd technisch kadaster van de sites: een technische beschrijving van elke 

stookplaats, een gedetailleerd hydraulisch schema en een lijst van de voornaamste 

uitrustingen werden voor alle stookplaatsen opgesteld.  

 Voornaamste realisaties 2019 

In 2019 werd het programma PLAGE 2016 - 2020 (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van 

Energie), dat gevolgd is op een eerste PLAGE 2012-2016.  

Een totaal van 1.983 woningen geniet aldus van een opvolging van het type PLAGE, wat meer dan 

de helft van het huidig woningenbestand van de Brusselse Woning vertegenwoordigt. 

Hoewel voor het patrimonium dat al opgevolgd wordt in het kader van PLAGE 2012-16 initieel 

gestreefd werd naar een besparing van 5% (bovenop de voordien al binnengehaalde 26%), werd 

deze doelstelling naar boven herzien (15.9%) door de lopende projecten van renovatie/isolatie van 

buitenschillen in aanmerking te nemen. 

Het tussentijds resultaat (eind 2019), namelijk 21.9% energiebesparingen, heeft deze nieuwe 

verwachtingen opnieuw voorbijgestreefd.  

Zo werd er bijvoorbeeld een daling van de verbruiken van 40% vastgesteld in de complexen Meiboom 

en Broek-Ommegang, en van 48% op de 3 torens van het Krakeelcomplex. Deze uitstekende 

resultaten werden verkregen na werken voor de renovatie/isolatie van buitenschillen met volledige 

renovatie van de stookplaatsen, waarvan de vermogens beperkt werden om te beantwoorden aan 

de nieuwe energiehandtekeningen van de gebouwen en hun regelingsparameters werden aangepast 

in functie van deze laatste. 

Daarentegen moeten we voor het patrimonium van PLAGE 2016-2020, hoewel de hoop gekoesterd 

werd om 10 à 20% energiebesparing te halen, noodgedwongen vaststellen dat het resultaat voor dit 

laatste patrimonium eind 2019 5.5% bedraagt. Eén van de redenen is dat de nieuwe regeling met 
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afstandsbeheer waarvan de plaatsing voorzien was op de enorme site Versailles fase III niet geplaatst 

is kunnen worden bij gebrek aan een elektriciteitsbord in overeenstemming met de normen (deze 

werken zullen in 2021 uitgevoerd worden). Op deze site met verouderde stookplaats tonen de 

resultaten een oververbruik van 6%, wat een negatieve impact heeft op het resultaat voor dit PLAGE. 

Dit wordt meer bepaald verklaard door de grote betrokkenheid van de cel "Energie" in de 

renovatieprojecten van 11 stookplaatsen en in de implementatie van het nieuw onderhoudscontract 

voor de technische installaties voor warmteproductie en ventilatie, met een onderhoudsfirma die 

zwaar in gebreke blijft, wat veel Energie gemobiliseerd heeft ten nadele van de acties die voorzien 

waren op het patrimonium van het PLAGE 2016-2020. 

Hoe dan ook, de verkregen resultaten zijn de resultante van de gezamenlijke actie van de cel 

"Energie" en de departementen Investeringen en Onderhoud, en het is bij de meeste behaalde 

resultaten moeilijk om na te gaan wat het aandeel van de actie van elkeen is. 

Om de beantwoorden aan de evolutie van het patrimonium naar aanleiding van de programma's voor 

de renovatie/isolatie van de buitenschillen (zowel lopend als gepland in het kader van het 

Klimaatplan) en voor de modernisering van de stookplaatsen, werd in 2019 ook een analyse gedaan 

om de behoeften van het patrimonium op het vlak van efficiënt energiebeheer precies te 

herdefiniëren. 

De ervaring die de voorbije jaren opgedaan werd, heeft ons getoond dat, opdat een warmteproductie-

installatie optimaal zou werken: 

□ ze nauwgezet gevolgd moet worden, van bij het begin van het ontwerp (hydraulische 

schema's...) tot de uitvoering ervan (plaatsing en correcte keuze van de onderdelen...) 

en dat de onontbeerlijke competenties en/of een echte wil om ze in te zetten vaak 

ontbreekt, zowel bij de technische studiebureaus als bij de aannemers, 

□ er daarna voorzien moet worden in regelmatig kwalitatief onderhoud en opvolging en in 

de geoptimaliseerde en/of aangepaste regelingen in voorkomend geval (bijvoorbeeld ten 

gevolge van werken voor het isoleren van de buitenschil), en dit tijdens de volledige 

levensduur van de installatie. 

Bijgevolg, om adequaat over de nodige competenties te beschikken om deze twee opeenvolgende 

fasen uit te voeren binnen de departementen die ermee belast zijn, werd er beslist om begin 2020 

een Energieverantwoordelijke te integreren in elk van deze departementen en om deze laatsten te 

herkwalificeren in "Investeringsgerichte Energieverantwoordelijke" en "Onderhoudsgerichte 

Energieverantwoordelijke". Bovendien zal het PLAGE binnen dit laatste departement opgevolgd 

worden. 
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 CONCLUSIE 

In 2019 hebben de onderdelen van de Technische pool nog meer als entiteit gewerkt en hebben ze 

de vlotheid van de communicatie en de coherentie van de acties verbeterd. Het spreekt vanzelf dat 

deze verbetering in de loop van de volgende jaren gehandhaafd en ontwikkeld moet worden. 

Bij het departement "Investeringen" werd het jaar 2019 gemarkeerd door de installatie van een 

nieuw management, ten gevolge van de aanduiding van de nieuwe directrice en de adjunct-directeur, 

die bij het begin van het jaar hun functie hebben opgenomen. 

Bovenop de vrij cyclische activiteit van dit departement, volgens het ritme van de toekenning van 

budgettaire kredieten om de 4 jaar, werd er intensief werk geleverd om het "Klimaat" 

investeringsplan te organiseren. Dat heeft zich, naast de keuze van de projecten en uit te voeren 

werken, en de raming van de nodige budgetten, vertaald in een denkoefening over zowel het toe te 

passen type van dienstenopdrachten als de noodzakelijke optimalisatie van de menselijke middelen 

die deze projecten zullen moeten beheren, hetzij door een beroep te doen op ondersteuning van de 

bouwheer, hetzij door projecten waarvan de budgettaire kredieten al toegekend waren te groeperen. 

De activiteit van het Departement "Onderhoud" hangt grotendeels af van de activiteit van het 

Departement "Huurbeheer", in het kader van het in goede staat herstellen van woningen tussen twee 

verhuringen.  

In 2019 heeft het Departement "Onderhoud", naast zijn terugkerende taken, in het bijzonder 

nagedacht over het voor deze werken toe te passen type opdracht, wat zich vertaald heeft in de 

opstelling van een bijzonder gedetailleerd bestek en de publicatie van een raamovereenkomst om 

deze werken voor het in goede staat herstellen te gunnen. 

Voor het "Operationeel" Departement was 2019 het jaar van de versterking van zijn management 

en het door de Regie betrekken van de nieuwe lokalen in het complex Lacaille-Bloemenkwekers.  

Wat de cel "Energie" betreft, heeft zijn actie zich tot slot continu voortgezet, maar werd hij ook 

gereorganiseerd met de overplaatsing van de twee Energieverantwoordelijken naar de 

departementen investeringen en onderhoud. 
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8. DEPARTEMENT "SOCIAAL EN GESCHILLEN"   

 INLEIDING 

Het sociaal en geschillendepartement heeft als voornaamste opdracht de huurder in zijn woning te 

handhaven. Zijn actie omvat drie gebieden van maatschappelijk werk (individueel, collectief en 

gemeenschap), geschillen en buurtwerk (buurt- en gemeenschapsagent - BGA). 

De huurder in zijn woning handhaven, beperkt zich niet tot ingrepen rond zijn eventuele vorderingen, 

maar heeft ook betrekking op zijn responsabilisering op het vlak van respect voor zijn rechten en 

plichten. Het departement beschikt daartoe over een multidisciplinair team: individuele 

maatschappelijk werkers, collectieve maatschappelijk werkers, juristen, boekhouders en BGS's. De 

medewerkers ontplooien hun specificiteiten in functie van de situaties, en de interventies kunnen ook 

transversaal aangepakt worden. 

Het gaat ons nauw aan het hart om deze diverse diensten, die binnen één zelfde departement 

verenigd zijn, af te bakenen. Daarom hebben wij ongeveer elk trimester 

departementsvergaderingen. In het kader daarvan kaarten wij zowel voorstellingen van de diverse 

beroepen en de lopende projecten aan, als transversale thematieken. Zo werd voor 2019-2020 

gekozen voor het thema mentale gezondheid. Een voorstelling van de hervorming van project 107 

werd door een externe partij gegeven.  

Wij hebben ook een brainstormingdag voor het hele departement georganiseerd, die dus de 

maatschappelijk assistenten, de collectieve maatschappelijk werkers, de buurt- en 

gemeenschapsagenten en de agenten op het vlak van geschillen (boekhouders en juristen) 

verenigde. Het doel van zo'n dag is nadenken over de manieren om samen te functioneren. We 

hebben gewerkt aan de organisatie van de interventies in buurtconflicten (MA, BGA, 

Gedragsgeschillen en collectieve maatschappelijk werkers). We hebben ook het thema van het 

beroepsgeheim aangekaart, en hoe en wanneer dit tussen deze verschillende beroepen kan worden 

gedeeld, in het belang van de huurder. Tot slot hebben we enkele spelletjes gedaan om onze 

samenwerkings- en communicatieprocessen te analyseren. 

De bijzonderheden van elke dienst en hun interacties worden hieronder voorgesteld.  



  p. 155 

 

 SOCIALE DIENST   

 Opdrachten 

 De bewoners responsabiliseren, ze spelers van hun leefomgeving maken en ze ertoe brengen 
actief deel te nemen aan het leven in het complexe en de wijk. 

 De communicatie tussen de huurders en de Brusselse Woning en tussen de huurders 
onderling verbeteren. 

 Crisissituaties beheren. 

 Een preventie actie voeren door begeleiding van de huurders op het vlak van 

huurachterstallen en hygiëne, om hen in staat te stellen in hun woning te blijven. 

 De problemen, vragen en middelen van de bewoners inventariseren en met hen voorstellen 
van oplossingen uitwerken (door themavergaderingen te organiseren). 

 Dynamieken creëren in de gebouwen, uitwisselingen en solidariteit ontwikkelen. 

 

Al deze opdrachten hebben als bijkomstig doel om het imago van de Brusselse Woning op te 

waarderen. 

Al deze taken in de vorm van hulp, informatie, begeleiding, hebben als einddoel om de huurders te 

doen deelnemen en hun integratie te bevorderen. 

Er wordt gebrainstormd over een aanpassing van de methodologie in individueel maatschappelijk 

werk voor wat betreft de aanpak van de sociale situaties bij mentale gezondheidsproblemen. De 

vermindering van de ziekenhuisopnames in psychiatrie vraagt immers om een nieuwe 

behandelingswijze van deze vragen.  

Het doel van de collectieve vergaderingen is de betrokken bewoners te betrekken in de projecten, 

problemen op te lossen, en dit teneinde hun leefomstandigheden in hun woning en hun omgeving te 

verbeteren. 

 Doelstellingen 

De doelstellingen van de Sociale Dienst zijn georganiseerd volgens drie assen:  

 individuele sociale begeleiding, 

 collectieve sociale begeleiding, 

 gemeenschappelijke sociale begeleiding, via een netwerk van partners. 

In ieder geval dient de huurder zo goed mogelijk toegerust te worden opdat hij de grootst mogelijke 

autonomie kan bereiken, prioritair in het kader van de relatie "verhuurder-huurder" (beheer van zijn 

woning in termen van onderhoud, gedrag, burenrelaties) of in het administratief beheer (actualiseren 

van zijn dossier volgens de vigerende reglementering, betaling van zijn huur en beheer van zijn 

relaties met de diverse sociale of partnerinstellingen). Het gaat om een benadering die de huurder 

responsabiliseert, waarbij de huurder geïnformeerd wordt over de mogelijkheden en keuzes maakt, 

met als prioritaire doelstelling om hem in staat te stellen zijn woning te behouden.  
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Een belangrijk doel is ook om ruimten voor expressie ter beschikking van de huurder te stellen, om 

naar hem te luisteren, hem opportuniteiten te bieden om zijn leven als burger nog meer in handen 

te nemen. 

 Organisatie van de dienst 

De individuele sociale dienst omvat acht maatschappelijk assistenten, waarvan één maatschappelijk 

assistente "werken", en de collectieve sociale dienst omvat drie maatschappelijk werkers. De 

opdrachten van de maatschappelijk assistente "werken" bestaan er voornamelijk in om als 

tussenpersoon te fungeren tussen de huurders, de aannemers en de Brusselse Woning wanneer een 

woonsite gerenoveerd wordt en de huurders in zijn woning blijft tijdens de werken. Ze helpt de 

huurder ook om zijn woning voor te bereiden vóór de werken en geeft pedagogische begeleiding 

erna, opdat hij de nieuwe technische kenmerken van de gerenoveerde woning goed zou begrijpen 

en zou gebruiken (lage energie). 

De individuele sociale permanenties vinden drie halve dagen per week plaats: 

 Op de zetel van de maatschappij: 

□ Maandag en dinsdag van 13u30 tot 16u 

□ Donderdag van 9u tot 11u30  

 Bij de antenne van Neder-Over-Heembeek (wegens de inrichtingswerken waren deze lokalen 
in 2019 niet beschikbaar). 

Vergaderingen van het "sociaal individueel" team vinden elke maand plaats. Het is een plek om 

informatie en goede praktijken uit te wisselen.  

Er zijn twee types:  

 enerzijds, brainstormingvergaderingen tussen maatschappelijk assistenten,  

 anderzijds, algemene vergaderingen met de directrice van het Departement.  

In 2019 werden de volgende thema's behandeld:  

 het beheer van de telefonische permanenties,  

 het schema van de sociale betrekkingen,  

 de betrekkingen tussen de maatschappelijk assistenten en de conciërges,  

 co-interventies.  

Ook vergaderingen die de individuele maatschappelijk werkers en de collectieve maatschappelijk 

werkers samenbrengen, worden trimestrieel georganiseerd, om samenwerkingen tussen het 

individueel, collectief en gemeenschappelijk maatschappelijk werk te genereren. In deze zelfde 

optiek zijn de sociaal assistenten betrokken bij: 

 de opvolgingscomités om synergieën te creëren voor een betere begeleiding van de huurder 

in zijn omgeving (oriëntatie naar de PSC's, opening naar de wijk, deelname-opportuniteit...), 

 de buurtfeesten: mogelijkheid om de huurders buiten een dwingend kader of die niet door 
de sociale dienst gevolgd worden (preventie) te ontmoeten. 

De samenwerking tussen de sociale dienst en de dienst geschillen werd voortgezet in 2019. Er wordt 

om tussenkomst van de sociale dienst gevraagd wanneer een herinneringsbrief en een 
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ingebrekestelling naar de huurder gestuurd werden en zonder gevolg gebleven zijn. In parallel wordt 

hem een ingebrekestelling door een gerechtsdeurwaarder gestuurd. De maatschappelijk assistent 

kan zo deze ultieme stap vóór dagvaarding voor het gerecht laten gelden om zijn interventie in te 

dienen. Sinds oktober 2017 wordt deze taak waargenomen door één enkele maatschappelijk 

assistente, waarvan dit de voornaamste functie is. Het gaat erom het terugbetalingsvermogen van 

de huurder te bestuderen en samen met hem een redelijk afbetalingsplan op te stellen. 

In het kader van de analyse van de criteria voor de afbetalingsplannen, kan de maatschappelijk 

assistent een budgettair rooster moeten opstellen om de aanvraag van een minimaal afbetalingsplan 

te valideren. De analyse van de financiële situatie van de huurder laat toe om 

schuldenlastproblematieken te detecteren en de personen desgevallend naar de 

schuldbemiddelingsdiensten te oriënteren. 

Tijdens 2019 heeft de sociale dienst 284 dossiers van huurachterstand behandeld, die in totaal zo'n 

990 acties gevergd hebben (afspraken, huisbezoeken, telefonische communicaties…). 

De maatschappelijk assistenten voeren ook een sociale enquête uit alvorens een uitzetting aan te 

vragen, teneinde de huurder te informeren over het gevaar van de situatie en desgevallend een 

laatste mogelijkheid uit te werken om hem in zijn woning te houden. 

Het doel van het sociaal werk is de moeilijkheden van de huurder te identificeren en samen met hem 

pistes voor een oplossing uit te werken. Wat de maatschappelijk assistent beoogt, is de huurder in 

de positie van actor "te brengen" bij het oplossen van zijn probleem en hem te informeren over de 

gevolgen van zijn keuzes. Het is niet de bedoeling om in plaats van de persoon te kiezen wat zijn 

prioriteiten moeten zijn, maar om hem te helpen om ze te bepalen en om duidelijkheid te scheppen 

in zijn eigen "strategieën" ("Réflexions sur le travail social dans le cadre des 8 missions", document 

opgesteld door de werknemers van SASLS). 

De dienst geschillen bestaat uit vier personen: twee voor financiële geschillen en twee juristen voor 

juridische en gedragsgeschillen. 

Voor gedragsgeschillen is er een nauwe samenwerking met de buurt- en gemeenschapsagenten en 

de maatschappelijk assistenten. Wanneer deze laatsten inbreuken op het huishoudelijk reglement 

vaststellen (op het vlak van hygiëne, bewoning van de woning, gedrag), kan de agent van de dienst 

geschillen overnemen door een brief naar de betrokken huurder te sturen en te controleren of deze 

laatste gevolg heeft gegeven aan de bevelen. Van zijn kant werkt de maatschappelijk assistent 

samen met de huurder om de eventuele hulp uit te rollen die hij nodig heeft om voor zijn woning te 

zorgen in overeenstemming met het huishoudelijk reglement. 

Zoals hoger vermeld, werken de maatschappelijk assistenten ook nauw samen met de buurt- en 

gemeenschapsagenten voor alles wat betrekking heeft op problemen met de buurt en voor steun bij 

bepaalde huisbezoeken (co-interventie). In 2019 werd een werkproces aangevat om de 

complementariteit van de diensten in het licht te stellen. 
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 Samenwerking met de andere diensten 

Er is een nauwe samenwerking met het Departement "Huurbeheer" voor de mutatie- en 

transferaanvragen. Tijdens 2019 werd een herhuisvestingsplan aangevat op de Papenvestsite. Door 

de twee departementen werd een begeleidende brochure "praktische verhuisgids" opgesteld, met de 

hulp van het departement "Communicatie". Alle betrokken huurders hebben individueel het 

gezamenlijk bezoek gekregen van een medewerkster "huur" en van de maatschappelijk assistente 

om hen uit te leggen welke stappen ondernomen moeten worden en wat de mogelijke keuzes zijn 

voor hun toekomstige wijk. Bij de verhuis hebben alle huurders gratis dozen gekregen. Bovendien 

kregen de huurders die dat wensten begeleiding op sociaal vlak (hulp bij het inpakken, schoonmaak, 

lift…).  

Het Departement "Onderhoud" neemt deel aan de algemene vergaderingen en de 

informatievergaderingen die voor de huurders georganiseerd worden, bijvoorbeeld over de werken 

die in een gebouw voorzien zijn. 

Het Departement "Investeringen" neemt deel aan de informatievergaderingen die voor de huurders 

georganiseerd worden om uitleg te geven over de zware renovatiewerken, de plannen te tonen...  

Eén keer per jaar organiseert de Brusselse Woning vergaderingen per complex waarop de conciërges, 

de kantonniers, de dienst onderhoud, de werknemers van de collectieve en individuele sociale 

diensten en de buurt- en gemeenschapsagenten, dus alle partijen van één site. Ook de teams van 

de PSC's worden uitgenodigd. Het is de gelegenheid om te kijken welke problemen zich concreet op 

het terrein stellen en om samen na te denken over pistes voor oplossingen, elk in het kader van zijn 

opdrachten. Het is ook een plek waar de conciërges en kantonniers die zich op de eerste lijn bevinden 

en weinig gelegenheid hebben om hun moeilijkheden te delen, zich kunnen uitdrukken. Het gaat 

erom het nut van hun werk te erkennen en ze te valoriseren. In 2019 hebben vijftien vergaderingen 

plaatsgevonden. 

 Partnerschappen en externe samenwerkingsverbanden   

De individuele sociale dienst werkt nauw samen met de vakmensen uit de mentale 

gezondheidssector, o.a. met SMES (Santé Mentale et Exclusion Sociale) en Hermes+.  

Het Dionysos-project liep af tijdens het jaar 2018, maar werd eind 2019 opnieuw gelanceerd. Het 

betreft personen ouder dan 60 jaar en biedt hulp bij alle soorten vragen, bijvoorbeeld vragen 

verbonden aan een dementie-, somatisch, psychisch of mobiliteitsprobleem of een relatieprobleem 

met de partner of met een professional. 

De individuele sociale dienst werkt voornamelijk samen met twee medische gezondheidscentra: het 

Centre Antonin Artaud en Titeca. 

De collectieve sociale dienst werkt samen met de sociale bemiddeling Bravvo, Wijkhuizen en andere 

verenigingen in het kader van gerichte projecten. 
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 Samenwerking met het OCMW  

Wat betreft de afrekening van lasten en verbruiken: na analyse van het dossier nodigt de sociale 

dienst desgevallend de huurder uit om contact op te nemen met de cel Energie van het OCMW om 

te vragen om de verbruikskosten gedeeltelijk of volledig over te nemen. Een gemeenschappelijke 

tabel laat toe om de evolutie van de dossiers bij het OCMW te volgen. 

 Andere samenwerkingsverbanden  

 schuldbemiddelingscentra: OCMW, Télé-services…; 

 gezondheidsproblemen: Maison médicale des Marolles, Maison médicale du Miroir; 

 verslavings- en mentale gezondheidsproblemen: Sint-Pieterziekenhuis en Kliniek Sint-Jan; 

 alcoholisme: Anonieme Alcoholisten, Al-Anon; 

 huwelijksproblemen: Centrum voor huwelijksconsultaties Télé-service, Planning Familial des 
Marolles, Planning Familial de la Senne ; 

 problemen i.v.m. sociale en juridische wetgeving: Wijkhuizen, Promotion des Droits Sociaux, 
Télé-Service, OCMW, Entraide des Marolles; 

 buurtconflicten: Bravvo. 

De Brusselse Woning is lid van de sociale coördinatie van de Marollen, van de Zenne en van Neder-

Over-Heembeek. De collectieve sociale dienst neemt deel aan de vergaderingen en is lid van de Raad 

van Bestuur van de sociale coördinatie Heembeek-Mutsaert (NOH). 

De Brusselse Woning werkt samen met de vzw Bravvo om Gemeenschapswachten ter beschikking 

te stellen op bepaalde sites.  

 Partnerschappen in PSC-voorzieningen 

De Brusselse Woning is partner in zes Projecten voor Sociale Cohesie: 

 met de vzw Habitat et Rénovation voor de PSC Krakeel, Pottenbakkers-Gier-Papenvest en 
Werf-Houthulst; 

 met de vzw Les Ateliers Populaires voor de PSC Minimen en Radijzen-Marollen; 

 met de vzw Coin des Cerises voor het PSC Versailles-Mariëndal. 

Zowel de individuele als de collectieve sociale dienst neemt deel aan de comités van opvolging en 

aan de huurdersvergaderingen die gezamenlijk georganiseerd worden door de werknemers van de 

PSC en de werknemers van de Brusselse Woning in samenwerking met de ARHUU. 

 Samenwerking met SASLS 

In 2019 werden vijf maatschappelijk werkers door de SASLS tewerkgesteld bij de Brusselse Woning. 

 Samenwerking met de Adviesraad van de Huurders (ARHUU) 

Naar aanleiding van grote relatieproblemen tussen de leden van de ARHUU, heeft de BGHM beslist 

om deze voorziening op te schorten tot de volgende verkiezingen.  
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 Individueel maatschappelijk werk 

 Opdrachten 

 buurtconflicten voorkomen en proberen te ontmijnen met respect voor het huurcontract en 
doorverwijzen indien nodig; 

 een enquête over kansarmoede uitvoeren ten gevolge van de vragen om specifieke sociale 
korting; 

 de huurders begeleiden bij de sociale stappen die eigen zijn aan de O.V.M.; 

 de huurders begeleiden bij de sociale stappen die eigen zijn aan de Sociale zekerheid en 
andere; 

 sociale en budgetbegeleiding opzetten in geval van schuldenlast en huurachterstallen, om 
eventuele administratieve en gerechtelijke acties ten aanzien van de huurders te voorkomen; 

 pedagogische begeleiding verstrekken over de regels op het vlak van onderhoud van de 

woning en naleving van de verplichtingen van de huurder; 

 huurders in moeilijkheden helpen om de nodige documenten te verzamelen in het kader van 
de jaarlijkse herziening van de huurprijzen;  

 zorgen voor een eerste onthaal en de huurders doorverwijzen; 

 een netwerk van partners ontwikkelen rond de maatschappij of het bestaande netwerk 
versterken;  

 een onthaalbezoek aan huis brengen voor de nieuwe huurders. 

 Evolutie van de dossiers die in 2019 behandeld werden 

 

 

De maatschappelijk assistenten worden vaker aangesproken voor de thematieken "huurachterstallen 

en schuldenlast" en "huurrechten". Bij de huurrechten gaat het voornamelijk om het verzamelen van 

de documenten in het kader van de herziening van de huurprijzen. Daarna komen "transfer en 

mutatie" en "technische problemen". Bij de drie eerste gaat het er essentieel om de huurder 

rechtstreeks te helpen in het licht van zijn verplichtingen ten aanzien van de O.V.M. (jaarlijkse 

herziening en betaling van de huur).  
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 Collectief maatschappelijk werk 

 Opdrachten 

 de communicatie tussen de huurders en de O.V.M. verbeteren, 

 bewonersinitiatieven ondersteunen, 

 projecten uitrollen om bepaalde problematieken aan te pakken, 

 samenwerken met de actoren op het terrein (o.a. de Projecten voor Sociale Cohesie), 

 werktuigen voorstellen om de leefomgeving te verbeteren, 

 de ARHUU ondersteunen. 

Eén van de grote uitdagingen van de Brusselse Woning is de communicatie met de huurders 

verbeteren. Met dit doel hebben wij twee types vergaderingen uitgewerkt: de themavergaderingen 

en de Algemene Vergaderingen. De maatschappelijk werkers van de Projecten voor Sociale Cohesie 

worden altijd uitgenodigd (als er één is voor het complex). 

Er worden ook andere projecten opgezet om relaties te creëren tussen de individu's, ze te 

mobiliseren, synergieën te creëren, want de slagkracht van een groep is groter dan die van de 

afzonderlijke individu's. Wij willen op het terrein immers een politiek van impuls van projecten 

ontwikkelen, waarvoor partnerschappen met de bestaande diensten en de huurders ontwikkeld 

moeten worden om een positieve impact te hebben op de collectiviteit. De collectief maatschappelijk 

werker moet zodoende verschillende rollen vervullen: facilitator, communicator, drager van banden, 

projectleider en animator.  

 Diverse projecten  

In de loop van het jaar rollen de collectieve maatschappelijk werkers projecten uit en organiseren ze 

vergaderingen over diverse problematieken (werken Papenvest, schoonmaak van de 

gemeenschappelijke lokalen, fietsenlokalen, afval sorteren, veiligheid, omgeving…), voor dewelke de 

uitnodigingsbrief moet worden opgesteld en verstuurd, vergaderingen geanimeerd moeten worden, 

een PV moet worden opgesteld en de uit te voeren acties opgevolgd moeten worden. 

De collectieve maatschappelijk werkers hebben de aanzet gegeven voor de inrichting van een 

fietsenlokaal voor de huurders van twee gebouwen te Versailles in samenwerking met het team van 

het PSC Versailles (dit project loopt nog).  

Er werd een groot werk van identificatie van de kelders aangevat op verscheidene sites, ofwel om 

elke huurder in staat te stellen over een kelder te beschikken, ofwel om een fietsenlokaal te kunnen 

inrichten. 

In het kader van het "101ème% espaces de détente" dat door de BGHM geïnitieerd werd, loopt er 

nog steeds een project dat ingediend werd door de collectieve maatschappelijk werkers. Het betreft 

de aanleg van de buitenruimte Kristinastraat. Er hebben verscheidene vergaderingen met de 

huurders en de landschapsarchitecten plaatsgevonden opdat deze inrichting zo goed mogelijk zou 

beantwoorden aan de eisen van de huurders en om tegelijk rekening te houden met de specifieke 

kenmerken van het terrein en de veiligheidsnormen. 
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In het kader van het project "Senioren Krakeel" werkt de collectief maatschappelijk werker in 

partnerschap met het team van het PSC Krakeel voor het organiseren van informatievergaderingen 

voor de senioren van de site: administratieve stappen via internet, gezondheidstips, de opdrachten 

van een maatschappelijk werker. 

 Algemene vergaderingen 

Het enige doel van de Algemene vergaderingen is naar de huurders luisteren. Zij leven 24u op 24 in 

hun woning, hun gebouw, hun wijk. Het is belangrijk om ze te ontmoeten en naar hen te luisteren 

om te begrijpen hoe ze leven. Bij deze vergaderingen worden er indien mogelijk onmiddellijk 

antwoorden gegeven. Wanneer het niet mogelijk is om onmiddellijk te antwoorden, worden er 

antwoorden gegeven in het PV dat alle besproken punten omvat en wordt dit naar alle huurders 

gestuurd, zelfs degenen die niet op de vergadering aanwezig waren. 

Bij deze vergaderingen zijn de huurders in het begin heel strijdlustig, maar wanneer ze zich gehoord 

voelen, worden ze rustig, zelfs wanneer er geen "mirakeloplossing" is voor hun problemen. Deze 

vergaderingen zijn dus heel belangrijk om de communicatie tussen de Brusselse Woning en de 

huurders te verbeteren. 

In 2019 werden er 12 vergaderingen georganiseerd. Gemiddeld is 10% van de uitgenodigde huurders 

aanwezig. 

 Participatief budget 

Het doel van de Brusselse Woning is de initiatieven van de huurders aan te moedigen door hun 

ervaring en hun expertise op de voorgrond te stellen door ze bij alle stappen van het proces te 

betrekken. Ze streeft er ook naar om te experimenteren met een ander type van communicatie 

tussen huurders en O.V.M.  

In 2018 hebben wij site van de Houthulst-binnenplaats geselecteerd. Sinds enige tijd stelde de 

Brusselse Woning zich immers vragen bij de heropening van deze binnenplaats, één van de grootste 

ruimten uit de binnenterreinen van huizenblokken.  

Naar aanleiding van de peiling die in 2017 uitgevoerd werd door het team PSC Werf-Houthulst, is 

gebleken dat 90% van de huurders belangstelling toonden voor de heropening van deze 

binnenplaats.  

In 2019 heeft het team van het collectief maatschappelijk werk het in 2018 aangevatte werk 

voortgezet in partnerschap met het PSC-team en daarbij werden twee doelstellingen nagestreefd: 

de inrichting van de binnenplaats (hoe stellen de huurders zich de toekomstige binnenplaats voor?) 

en het beheer van de binnenplaats (hoe zien de huurders het beheer en de toegang tot de 

binnenplaats?). Er vinden verscheidene ateliers en werkvergaderingen plaats om het participatief 

proces op de site op te starten. Volgende ideeën werden door de huurders geselecteerd: speeltuigen 

voor kinderen, moestuin en bloemen, ontspanningsruimte. Er werden experimenten gedaan om de 

tuin ter beschikking van de bewoners te stellen zonder aanwezigheid van een maatschappelijk 

werker. Voor de inrichtingen was er de collectieve bouw van een tuinhuisje en bakken voor kruiden. 
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Het proces is lang en zal in 2020 voortgezet worden, meer bepaald met de inrichting van spelen op 

de grond voor de kinderen. De begeleiding van de bewoners op het vlak van responsabilisering en 

autonomie voor het beheer van het gebruik van de tuin is ook een werk van lange adem. 

 Projectoproep  

In december 2018 heeft de Brusselse Woning zijn nieuwe editie van de projectoproep gelanceerd bij 

de huurders en de sociale partners die actief zijn op de diverse sites. Een deel van het totaal bedrag 

van de Gewestelijke Solidariteitstoelage, namelijk 29.996,83 € voor 2019, heeft toegelaten om 20 

projecten te subsidiëren. 

 Evenement "Nieuwjaarsdrink van de Brusselse Woning" 

De Brusselse Woning heeft op 17 januari 2019 voor de tweede keer de "Nieuwjaarsdrink van de 

Brusselse Woning" georganiseerd. Er werd een fototentoonstelling opgezet die de acties in het licht 

stelde die door de huurders gedragen werden of in samenwerking met hen plaatsgevonden hebben. 

Het was tegelijk een afscheidsdrink voor Michel Guillaume, algemeen directeur.  

 Overige 

 De vergaderingen van de collectieve maatschappelijk werkers BGHM 

Om de zes weken vinden de vergaderingen van de collectieve maatschappelijk werkers van de 

O.V.M.'s plaats die georganiseerd worden door de BGHM om praktijken, bedenkingen en werktuigen 

te delen en uit te wisselen.  

Het voornaamste doel van de groep is de goede praktijken valoriseren, ze ontwikkelen en verbeteren, 

nieuwe werktuigen aanreiken en tot slot een eigen identiteit geven aan het "collectief 

maatschappelijk werk" van de sector.  

Deze ontmoetingen laten de werkers toe om kennis te nemen van de verschillen, maar ook van de 

gelijkenissen in de werking van elke O.V.M. in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om hun praktijken 

te verbeteren dankzij de ervaring van de andere aanwezige werkers, wat in fine bijdraagt tot het 

onderhouden van het netwerk en tot het professionaliseren van de sector. 

 Wijkcontract "Jonction" 

De perimeter van het wijkcontract Jonction omvat de sites Brigittinen-Visitandinen en Blaes-Spiegel. 

Eén van de doelstellingen is de heraanleg van de vloerplaat aan de achterkant van de gebouwen 

Brigittinen-Visitandinen.  

Dit wijkcontract werd voltooid in december 2018. Het PSC Minimen is rechtstreeks betrokken bij dit 

wijkcontract en heeft het einde ervan moeten beheren. Na een focus van vier jaar op de bewoners 

en de organisatie van talrijke activiteiten, voelden de huurders zich immers "in de steek gelaten".  
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 Wijkcontract "Marollen" 

Een nieuw wijkcontract werd aangevat in 2017. Het omvat verscheidene sites van de Brusselse 

Woning: Hoog, Hellemans, Bloemenkwekers-Lacaille, Montserrat en Voorzorg, Minimen, Blaes-

Spiegel. 

Tijdens de jaren 2018 en 2019 vond de installatie van het wijkcontract plaats, zonder de 

rechtstreekse betrokkenheid van werkers van de Brusselse Woning. 

 Terbeschikkingstelling van verenigingslokalen 

Het gaat de Brusselse Woning nauw aan het hart om de activiteiten die georganiseerd worden door 

bewoners of vzw's te bevorderen door lokalen ter beschikking te stellen (naast de Projecten voor 

Sociale Cohesie): Montserrat (Foyer des jeunes des Marolles – huiswerkschool en activiteiten voor 

kinderen), Papenvest (Entr'aide - huiswerkschool en activiteiten, Femma ASBL of les Mam's de 

l'espoir, Formosa en Forum), Versailles (EDD de NOH – huiswerkschool, Versailles Bioty, Ardaps - 

voedselpakketten), Menslievendheid (Badaboum – tijdelijke kinderopvang).  

 Gemeenschappelijk maatschappelijk werk 

 Opdrachten 

 de sociale banden ontwikkelen en versterken, 

 de communicatie tussen huurders en tussen huurders en de O.V.M. verbeteren, de gemeente 
en elke andere externe instelling, 

 de deelname van de bewoners bevorderen, alsook het harmonieus samenwonen, 

 de nodige middelen implementeren om de bewoners te informeren over hun rechten en 
plichten en de middelen die hen toelaten om ze te respecteren. 

 Projecten voor Sociale Cohesie (PSC) 

Ter herinnering: de opdracht van de PSC (partnerschap tussen een O.V.M., een vzw en de BGHM) 

bestaat erin om een klimaat van dialoog en gezelligheid te ontwikkelen binnen de betrokken sociale 

wooncomplexen (Gier, Pottenbakkers, Zinnik, Krakeel, Rad, Houthulstbos, Werfstraat en Werfkaai, 

Papenvest, Minimen, Blaes-Spiegel, Brigittinen-Visitandinen, Kristina, Lacaille-Bloemenkwekers, 

Versailles), alsook een betere communicatie tussen de huurders en de Brusselse Woning. 

Het doel is gemeenschappelijke projecten te realiseren, collectieve en gemeenschapsdynamieken te 

creëren, door de bewoners te betrekken in de stappen die ondernomen moeten worden om hun 

dagelijkse leven en hun omgeving te verbeteren. 

De werkas gebaseerd op de relatie O.V.M. – huurders werd versterkt door een verhoogde 

samenwerking in termen van communicatieprocedures en verdeling van de informatie tussen de 

PSC-teams en de diverse departementen van de Brusselse Woning. De Brusselse Woning nodigt de 

PSC-teams uit op de sitevergaderingen, opdat de informatie van het terrein over en weer gedeeld 

zou worden. 
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 PSC "Papenvest"  

Actie Info Verhuis/Werken   

In het kader van de herhuisvesting van de huurders met het oog op de renovatiewerken aan de 

Papenvestsite, zorgt het PSC voor begeleiding en uitrusting van de huurders. Deze actie, die in 

samenwerking met het Forum en de Brusselse Woning gevoerd wordt, werd in 2 tijden gerealiseerd:  

 een informatiesessie om aan de bewoners de mogelijkheden voor te stellen van de diverse 
wijken waar ze geherhuisvest zouden kunnen worden,  

 een verhuisgids om de huurders te informeren over de diverse stappen van een verhuis en 
hen tips te geven om hem te vergemakkelijken en zo de stress die ermee gepaard gaat te 

verminderen. 

 

Actie Vélo pour les femmes (met het PSC Werf/Houthulst)  

Een groep vrouwen wilde samen sportprojecten opzetten, en meer bepaald leren fietsen om aan het 

vele huishoudelijke werk te ontsnappen en de weinige tijd die ze aan hun persoonlijk welzijn besteden 

te compenseren. Ze hebben gereageerd op de projectoproep van de Brusselse Woning en het is de 

vzw ProVélo die deze groep vrouwen heeft begeleidt gedurende 6 sessies. Ze waren sterk verbaasd 

over hun evolutie en ze zouden graag blijven oefenen wanneer het opnieuw mooi weer wordt.  

 PCS "Pottenbakkers-Gier" 

Het zomersalon van de Pottenbakkers  

De bewoners hebben de wens te kennen gegeven om elkaar buiten te kunnen treffen tijdens de 

zomer en hebben voorgesteld om "mobiele en vluchtige" banken en tafels te bouwen voor de tijd 

van de renovatiewerken aan de toren. Ze hebben kunnen genieten van een subsidie via de 

Projectoproep van de Brusselse Woning en van de expertise van de vzw Energie et Ressources, die 

collectieve workshops aanbiedt voor de bouw van houten stadsmeubilair uit palletten. Het salon van 

de Pottenbakkers is tijdens de hele zomer zeer veel gebruikt geweest en het is slechts wachten op 

het mooie weer om ze terug uit te halen in 2020!  

Het bloemenfresco van de Kinderraad  

De kinderen van de Kinderraad wilden expressie geven aan hun talent op de schaal van de wijk. Ze 

hebben het geluk gehad om een buurvrouw te ontmoeten, Camille, en haar studio Kiwi, 

keramiekatelier. Ze hebben beslist om een fresco te realiseren op gerecupereerde keramische tegels. 

In deze sterk verstedelijkte wijk wilden de kinderen voortwerken op het thema van de natuur en 

wilden ze graag een boom met bloesems zien groeien. Ze hoefden alleen nog te beslissen waar het 

fresco moest komen: waarom niet het "Anneessens" station?  Het project werd dan aan de MIVB 

voorgesteld, die meteen gewonnen was voor het fresco. Na verscheidene technische tests werd het 

project goedgekeurd en werd het fresco tot grote fierheid van de kinderen in het station geplaatst!  

 PSC "Krakeel" 

Actie "toutes et tous à vos maillots"  
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Elk jaar verwelkomt het PSC Krakeel een voetbaltornooi voor de jongeren uit de wijk, in partnerschap 

met de PSC's Minimen en Radijzen-Marollen en met de Club de Jeunesse. In het kader van dit tornooi 

werd er beslist om te werken aan de cohesie en de identiteit van het team en aan fair-play, maar 

ook om onze vrouwenploegen op de voorgrond te stellen. Daartoe hebben de kinderen, met de hulp 

van een externe artiest, gepersonaliseerde truitjes bedacht en gerealiseerd dankzij de 

zeefdruktechniek (logo's, slogans, naam van de club, nummers van de truitjes). De T-shirts voor 4 

ploegen en 3 coaches werden eveneens gezeefdrukt door een vijftiental kinderen. Ze hebben dus 

allemaal in hun truitje gespeeld tijdens de Krakeel cup op 9 oktober 2019.  

Het project vrouwensolidariteit van Krakeel  

Bij het nakend einde van de Ramadan heeft een vijftiental vrouwen van de groep PluriELLEs van 

Krakeel hun solidariteit met de daklozen van de wijk willen tonen. De site van de sociale woningen 

van Krakeel ligt immers naast een dag- en nachtopvangcentrum voor daklozen (Hoeksteen). De 

vrouwen hebben dus contact opgenomen met het centrum om voor te stellen om voedsel te komen 

afzetten. Ze hebben individuele zakjes gekookt en bereid opdat de daklozen 's avonds het centrum 

met eten zouden kunnen verlaten. Zo konden de mohammedaanse daklozen de vasten onderbreken 

zonder afhankelijk te zijn van de uren van het centrum om te eten.  

 PSV "Houthulst" 

Actie solidariteit 

Op initiatief van een jonge bewoner van de wijk die sterk geraakt was door de vluchtelingen en 

migranten die in het Maximiliaanpark wonen, heeft er zich een comité van een tiental wijkbewoners 

gevormd om enerzijds een solidariteitsactie te lanceren bij de vluchtelingen en anderzijds een 

sensibiliseringsactie over het parcours van vluchtelingen in Brussel. Ondersteund voor Habitat et 

Rénovation, het kunstcentrum ARGOS, “Bruxelles nous appartient” en het Burgerplatform voor steun 

aan vluchtelingen, hebben ze 33 zakken, 8 schuilhokjes en 5 overlevingsdekens verzameld en 

uitgedeeld aan het Noordstation. Het was een moment vol emotie voor de deelnemers aan het 

project, waarvan de meesten een realiteit hebben ontdekt die ze enkel via de media kenden. Daarna 

hebben ze een tentoonstelling met foto's en geluid georganiseerd waar men getuigenissen kon horen 

die de beleefde realiteit toonden van personen die grenzen durven oversteken in een wereld waar 

het vrij verkeer van personen steeds meer hindernissen ondervindt.  

 PSC "Minimen" 

Het team van het PSC heeft de acties met de huurders voortgezet om de inkomhallen van de site 

Brigittinen/Visitandinen op te waarderen en te verfraaien.  

De bewoners konden samengebracht tijdens een "soep" workshop in de winter en aan een broodoven 

in de zomer. 

Het team van het PSC mobiliseert de huurders ook in het participatief proces met de artiest "Bonom" 

in het kader van het project "101ème% culturel" dat geïnitieerd werd door de BGHM. 
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Met de hulp van een artiest van de Ateliers Populaires hebben de bewoners een hele muur van de 

Akarovatuin versierd (mozaïek, schijven van hun geschiedenis…). 

 PSC "Radijs-Marollen" 

Het PSC heeft de steun aan de huiswerkschool, die door de ouders georganiseerd wordt, voortgezet. 

Theater is een thema dat sterk ontwikkeld wordt binnen deze woonsite, zowel door de deelname van 

de kinderen en adolescenten aan het "Mimouna" festival, als via culturele uitstappen die op prijs 

gesteld worden door de mama's.  

De ouder-cafés die in 2018 werden aangevat, werden voortgezet. Het zijn ruimten voor 

uitwisselingen en gesprekken rond vragen die ouders zich stellen: tussenkomst van specialisten en 

opvang voor de kinderen in parallel. 

 PSC "Versailles-Mariëndal" 

Wijkfeest 2019 

Het team belast met het Project voor Sociale Cohesie van Versailles en Mariëndal heeft de proactieve 

implicatie van de bewoners van Versailles voor het wijkfeest geïdentificeerd als één van de 

prioriteiten waaraan gewerkt dient te worden, in een context waar dit wijkfeest - het evenement van 

het jaar - voor het grootste deel georganiseerd werd door de vzw's van de wijk. Dit is mogelijk 

geweest dankzij sterk gemotiveerde bewoners, in een intergenerationele dynamiek, en positieve 

uitwisselingen tussen officiële structuren - bv. de politie - en de jongeren.  

Fietsherstellingsatelier  

Het team van het PSC Versailles Mariëndal heeft een project opgezet met het doel om een kleine 

groep van de 6 jongeren uit te wijk uit te rusten om "fietsmecaniciens" te worden via een 

basisopleiding die door de vzw Cyclo gegeven wordt. Deze jongeren hebben vervolgens in de zomer 

als vrijwillige mecaniciens kunnen werken in mobiele fietsherstellingsateliers, die georganiseerd 

worden door partner ABH van NOH. 
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 BUURT- EN GEMEENSCHAPSAGENT (BGA) 

 Opdrachten 

 Het samenleven van de huurders verbeteren; 

 De communicatie tussen de huurders en de Brusselse Woning versterken; 

 Een grotere nabijheid tussen het Bestuur en de huurders stimuleren; 

 De naleving van het Huishoudelijk reglement ondersteunen. 

 

In het kader van deze opdrachten moeten de agenten de huurders begeleiden (luisteren en formele 

of informele hulp bieden), de indruk van veiligheid en rust verbeteren, de huurders aanzetten om 

het HR na te leven, buurtconflicten ontmijnen. 

 

De buurt- en gemeenschapsagenten zijn kostbare medewerkers voor gedragsgeschillen, zowel door 

hun vaststellingen als door hun vermogen om met de huurders te praten (herinnering van de 

verplichtingen, maar ook wegwerken van conflicten). Ze circuleren in alle gebouwen en zowel de 

conciërges als de huurders kunnen hen bellen wanneer ze een probleem vaststellen met grof huisvuil, 

de buurt... Ze grijpen snel in en dankzij hun uurrooster (12u30 – 20u20) zijn ze beschikbaar buiten 

de kantooruren.  

Bijvoorbeeld: als jongeren rondhangen in de gemeenschappelijke ruimten kunnen de huurders de 

BGA's bellen. Zij begeven zich onmiddellijk ter plaatsen, spreken met de jongeren en vragen hen om 

de gemeenschappelijke lokalen te ontruimen. Ze kunnen ook een beroep doen op de politie indien 

de feiten herhaaldelijk of buiten hun werkuren plaatsvinden. 

Ze gaan ook regelmatig op ronde in de gebouwen. Als ze grof huisvuil aantreffen op een bordes 

bellen ze aan bij de huurders van het bordes om na te gaan aan wie het toebehoort en geven ze de 

betrokkenen een termijn om het vuil te verwijderen. Als dat op de voorzien datum niet gebeurd is, 

vragen de BGA's aan de kantonniers om ze weg te voeren, en dat werk door te factureren aan de 

huurder. 

Ze vormen ook een goede steun voor de conciërges. De conciërges kunnen hen oproepen wanneer 

ze een probleem ondervinden met huurders en het zijn de BGA's die bij de huurders optreden om 

hen aan het HR te herinneren. Zo kunnen de conciërges, die ter plaatse wonen en in eerste lijn staan, 

vermijden om zichzelf in een moeilijke situatie ten opzichte van de huurders te brengen. 
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 DIENST GESCHILLEN  

 Opdrachten 

De voornaamste opdracht van de dienst geschillen is het innen van de huurvorderingen door 

minnelijke of gerechtelijke acties. 

Een andere opdracht is het beheer van de geschillen in verband met de slechte bewoning van de 

woning in verbinding met de diverse diensten. 

 Doelstellingen 

Één van de doelstellingen van de dienst Geschillen is het aantal huurvorderingen zo laag mogelijk te 

houden voor de maatschappij, maar ook om de sociale huurders een zekere flexibiliteit te bieden 

door afbetalingsplannen toe te staan; de andere doelstelling is toezien op de naleving van het HR. 

De medewerkers gaan proactief te werk wanneer huurders in gebreke blijven; dat kan gaan tot een 

dagvaarding voor de Vrederechter, of zelfs een uitzetting. Ook daar is de benadering 

responsabiliserend: als alle uitgerolde hulp, desgevallend in samenwerking met de sociale dienst, 

geen resultaat oplevert, dan is er geen andere keus dan de huurder sanctioneren.  

 Organisatie van het Departement  

De dienst geschillen omvat 4 personen: twee medewerkers zijn belast met de financiële geschillen 

en twee juristen voor juridische en gedragsgeschillen. 

De permanenties vinden drie halve dagen per week plaats: 

 Op de zetel van de maatschappij: 

□ maandag en dinsdag van 13u30 tot 16u, 

□ donderdag van 9u tot 11u30. 

 Bij de antenne van Neder-Over-Heembeek (wegens de inrichtingswerken waren deze lokalen 
in 2019 niet beschikbaar). 

Er worden maandelijks teamvergaderingen georganiseerd om de dossiers van huurachterstallen te 

analyseren en te beslissen welk gevolg eraan te geven. 

De samenwerking tussen de dienst geschillen en de sociale dienst loopt via een maatschappelijk 

assistente die speciaal toegewezen is aan deze opdracht. Ze is belast met het uitvoeren van een 

nauwgezette enquête om het terugbetalingsvermogen van de huurder te bestuderen en samen met 

hem een redelijk afbetalingsplan uit te werken. 

Er vindt ook regelmatig een onderzoekscommissie van de dossiers plaats die de meer delicate 

situaties analyseert en beslist om de procedure met het oog op uitzetting al dan niet voort te zetten. 

De in onverhaalbaarheidstellingen van schuldvorderingen worden doorlopend onderzocht en snel ter 

goedkeuring naar de BGHM gestuurd. 
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Wij hebben criteria gedefinieerd voor de afbetalingsplannen. Een schuld tot 500 € zal moeten worden 

terugbetaald in maandelijkse afbetalingen van minimum 50 €. Een schuld van meer dan 500 € zal 

moeten worden terugbetaald in maandelijkse afbetalingen van minimum 80 €. Als een huurder deze 

criteria niet kan naleven (verzoek om kleinere maandelijkse afbetaling), wordt hij doorverwezen naar 

de maatschappelijk assistent(e) die een budgettair rooster opstelt en een afbetalingsplan voorstelt 

in functie van het beschikbare bedrag (verschil tussen inkomsten en uitgaven) met een sociale 

verhouding. Daarna wordt dat voorstel door de Algemene directie gevalideerd. 

In 2019 werden er 579 afbetalingsplannen toegestaan volgens de hierboven vermelde criteria en 25 

na opstelling van een budgettair rooster. 

 Afbetalingsplannen 

 Afbetalingsplannen volgens de criteria 

 

Categorieën  Totaal bedrag Aantal 
Gemiddeld 

betaald bedrag Percentage 

< 499,9€ 3.092,55 € 8 386,57 € 13,57% 

 500€ >< 999,9€ 7.220,87 € 10 722,09 € 31,68% 

1000€ >< 1499,9€ 2.529,95 € 2 1.264,98 € 11,10% 

> 1500€ 9.951,77 € 5 1.990,35 € 43,66% 

Totaal 22.795,14 € 25 911,81 € 100,00% 

 

Gemiddelde maandelijkse afbetalingen 

 

 

 

 

113 171 39 77 179

34,10 €

50,00 €

128,09 €

81,04 €

126,81 €

Gemiddelde maandelijkse afbetalingen

Aantal Betaald gemiddeld bedrag
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 Afbetalingsplannen volgens het budgettair rooster 

Categorieën Totaal bedrag Aantal 
Gemiddeld 

betaald 
bedrag 

Percentage 

< 30€ 150,00 € 7 21,43 € 13,33% 

30€ >< 49,99€ 265,00 € 8 33,13 € 23,56% 

=50€ 300,00 € 6 50,00 € 26,67% 

50,01€ >< 79,99€ 120,00 € 2 60,00 € 10,67% 

= 80€ 80,00 € 1 80,00 € 7,11% 

> 80€ 210,00 € 1 210,00 € 18,67% 

Totaal - gemiddelde 1.125,00 € 

 

25 45,00 € 100,00% 

 
Gemiddelde maandelijkse afbetalingen: 
 

 

7 8 6 2 1 1

21,43 €
33,13 €

50,00 €
60,00 €

80,00 €

210,00 €

Gemiddelde maandelijkse afbetalingen

Aantal Betaald gemiddeld bedrag
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 Acties die in 2019 ondernomen werden om de huurvorderingen te 

innen 
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 Procedure voor invordering van achterstallige huur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-betaling van de huur tegen de 10e van de maand 

Verzending van een betalingsherinnering 

(ronde de 20e van de maand) 

Geen reactie van de huurder en/of 

de schuld is > 2 maanden huur 

Verzending van een ingebrekestelling via 

gewone brief 

Geen reactie van de huurder  

Verzending naar de gerechtsdeurwaarder 

voor ingebrekestelling 

Poging om telefonisch 

contact op te nemen met 

de huurder en het dossier 
overmaken aan de sociale 

dienst  

Een afbetalingsplan 
opstellen  

Naleving van het 
afbetalingsplan  einde van 

de procedure 

Geen reactie van de huurder  

De huurder wordt verzocht 

om zich naar de Rechtbank 
te begeven, bijgestaan door 

een dienst voor 

budgetbegeleiding of een 

advocaat  

Contact met de advocaat van de LBW voor 

dagvaarding tot betaling en verbreking van 

de huurovereenkomst voor de 
vrederechter. 

De advocaat begeeft zich naar de zitting en 

verdedigt de belangen van de LBW. Als de 

huurder niet aanwezig is, dan velt de 
Vrederechter een vonnis bij verstek dat 
automatisch betekend wordt. 

De huurder leeft het vonnis niet 

na  

Interventie van de medewerker geschillen 

bij de huurder: herinnering; betekening 

van het vonnis, telefoon...) 

Geen reactie van de huurder, 

niet-naleving van het vonnis. 

De sociale dienst houdt een sociale enquête en stelt een sociaal 
verslag vóór uitzetting op, dat voorgelegd wordt aan de 
commissie die de dossiers onderzoekt, die zal beslissen om al 
dan niet over te gaan tot uitzetting 
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 Evolutie van de schuldvorderingen  

De invorderingsprocedure blijft vruchten dragen. Het percentage vorderingen van de sociale 

huurders blijft geleidelijk dalen.  

 Schuldvorderingen sociale huurders 

In januari 2019 bedroeg het percentage schuldvorderingen voor de sociale huurders 4,84% en in 

december 3,48%. 

 

 

Het percentage vorderingen wordt berekend door het bedrag van de vorderingen van de huurders-

debiteuren te delen door de omzet. 

Hoewel het percentage vorderingen stabiel gebleven is tussen 2016 en 2017, daalt het duidelijk in 

2019. Een volledig team van medewerkers "geschillen" en de versterking van een strenge procedure 

hebben toegelaten om de vertragingen in bepaalde dossiers weg te werken. 
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2019
21.244.854 €

0 €

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €
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25.000.000 €
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 Schuldvorderingen privé huurders 

In januari 2019 bedroeg het percentage schuldvorderingen voor de privé huurders 0,35% (78.703,33 

€) en in december 0,32% (68.885,04 €). Ook hier heeft een volledig geschillenteam toegelaten om 

de inning van onbetaalde bedragen van privé huurders te versterken. 
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 Huur- en gedragsgeschillen  

In 2018 hebben we beslist om de dienst geschillen te reorganiseren door twee juristen aan te werven, 

die zowel belast zijn met juridische geschillen als met gedragsgeschillen. 

Wanneer er een probleem gemeld wordt (door het veiligheids- en preventiepersoneel, de 

maatschappelijk assistenten, de conciërges en kantonniers, de technisch beheerders), stuurt de 

dienst geschillen een herinneringsbrief over het HR naar de huurder. Indien nodig, bijvoorbeeld bij 

een probleem met de hygiëne, legt hij een datum vast voor een controleafspraak en stuurt hij de 

informatie door naar de maatschappelijk assistent. Deze laatste neemt dan contact op met de 

huurder om hem desgevallend zijn hulp aan te bieden (zoeken naar huishoudhulp, opruimhulp, of 

zelfs desinfectie, enz.). Er kan dan een sociale opvolging uitgerold worden. 

Als het om recurrente gedragsproblemen gaat, kan de dienst geschillen de huurder oproepen, met 

of zonder de aanwezigheid van de directrice van het Departement afhankelijk van de ernst van de 

feiten. 

Als de problemen verergeren of talrijker worden, kan het nodig zijn om een vooronderzoek in te 

stellen naar het dossier met het oog op een dagvaarding voor de Vrederechter. 

Deze procedure levert echter zelden resultaat op, daar de Vrederechters nogal huiverig zijn om 

uitspraak te doen over gedragsproblemen. Bij sommige problemen met hygiëne kunnen ze de 

huurder verplichten om zijn woning te onderhouden met regelmatige controles. Als er geen positieve 

evolutie is, dan kan het vonnis uitmonden in een uitzetting. Bij gedragsproblemen in verband met 

lawaai, hinder voor de andere huurders, heeft de Vrederechter het vaak moeilijk om uitspraak te 

doen en is het nodig om getuigenissen van andere huurders, PV's van de politie, enz. te verzamelen 

om bewijsgronden aan te voeren in het dossier. 

Bij buurtconflicten kunnen zowel het veiligheids- en preventiepersoneel als de maatschappelijk 

assistent ingrijpen, soms gezamenlijk. Afhankelijk van de situatie beslissen ze samen wat de beste 

handelswijze is. 

Over deze manier van werken wordt vaak gebrainstormd om onze acties zo goed mogelijk af te 

stemmen op de aangetroffen problematieken. 

In 2019 waren er 142 interventies van de dienst gedragsgeschillen, die de verzending van 107 

brieven en 13 oproepingen hebben genoodzaakt. 

De voornaamste thematieken die werden aangetroffen zijn grof huisvuil in de gemeenschappelijke 

ruimten, problemen rond hygiëne, geluidshinder en niet-naleving van het HR (huishoudelijk 

reglement). 

Zoals uiteengezet in het sociaal gedeelte, zijn de buurt- en gemeenschapsagenten kostbare 

medewerkers voor de gedragsgeschillen en treden ze stroomopwaarts van de juridische procedure 

op. 



  p. 178 

 

Over de samenwerking tussen de diverse tussenkomende partijen (gedragsgeschillen, buurt- en 

gemeenschapsagenten en maatschappelijk assistenten) wordt regelmatig gebrainstormd, om onze 

acties zo goed mogelijk af te stemmen op de aangetroffen problematieken. 

 Conclusies 

Op de uitkijk voor veranderingen en transformaties in de civiele samenleving, probeert het 

Departement "Sociaal en Geschillen" zijn praktijken en zijn methodologie aan te passen aan de 

realiteit op het terrein, meer bepaald via brainstormvergaderingen, hetzij intern, hetzij transversaal 

tussen de diensten. 

Bekommerd om te voldoen aan de behoeften van de huurders en ernaar strevend om proactief en 

innovatief te zijn, implementeert de collectieve sociale dienst projecten in nauwe samenwerking met 

de Projecten voor Sociale Cohesie en desgevallend met de steun van de individuele sociale dienst. 

De band tussen het werk op het terrein en het bestuur wordt o.a. verzekerd door de aanwezigheid 

van onze buurt- en gemeenschapsagenten op alle woonsites. 

Het netwerk van partners evolueert in functie van de aangetroffen situaties. Bijvoorbeeld: wij stellen 

steeds meer problematieken in verband met de mentale gezondheid vast, wat ons ertoe brengt om 

samen te werken met gespecialiseerde diensten die in situ werken (Hermes +, SMES…).  

 



 
 

9. BIJLAGEN 



 
 

 BIJLAGE 1. JAARREKENINGEN - FORMAAT BNB 

 

  



DÉNOMINATION:

Forme juridique:

Adresse: N°:

Code postal: Commune:

Pays:

Registre des personnes morales (RPM) – Tribunal de l'entreprise de

Adresse Internet:

Numéro d’entreprise 0403.357.276

DATE 03/10/19 du dépôt de l’acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de

publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

approuvés par l'assemblée générale du 10/06/20

et relatifs à l’exercice couvrant la période du 01/01/19 31/12/19au

Exercice précédent du 01/01/18 31/12/18au

Les montants relatifs à l’exercice précédent ne sont pas

 NAT.  C 1Date du dépôt N° P. U. D.

40 1 EUR

COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

 0403.357.276

SCRL  

Belgique

Logement Bruxellois

ue Cardinal Mercier

1000 Bruxelles 1

37 

sont /

Bruxelles, francophone

identiques à ceux publiés antérieurement

DONNÉES D’IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

1

2

3

EN EUROS (2 décimales)COMPTES ANNUELS

Nombre total de pages déposées: Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans

objet:

Signataire

(nom et qualité)

98

6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.12, 6.15, 6.17, 6.18.1, 8, 9, 12, 13, 14, 15 

Signataire

(nom et qualité)

    Mention facultative.

    Au besoin, adapter la devise et l’unité dans lesquelles les montants sont exprimés.
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3    Biffer la mention inutile.



N°  0403.357.276  C 1

Ce compte annuel ne concerne pas une société soumise aux dispositions du nouveau Code des sociétés et associations du 23 mars 2019.
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LISTE COMPLÈTE avec mention des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au

sein de l'entreprise

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES 
ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE 

VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

N°  0403.357.276  C 2.1

TAFRANTI Karim     

Fonction : Président du Conseil d'Administration

Mandat : 25/09/19- 30/06/25

Rue du Poinçon 27, 1020 Bruxelles 2, Belgique

TAFRANTI Karim     

Fonction : Administrateur

Mandat : 25/09/19- 30/06/25

Rue du Poinçon 27, 1020 Bruxelles 2, Belgique

ZIAN Khalid     

Fonction : Président du Conseil d'Administration

Mandat : 11/03/16- 25/09/19

Rue Stevens Delannoy 73, 1020 Bruxelles 2, Belgique

ZIAN Khalid     

Fonction : Administrateur

Mandat : 11/03/16- 25/09/19

Rue Stevens Delannoy 73, 1020 Bruxelles 2, Belgique

CEUSTER Louisette     

Fonction : Administrateur

Mandat : 10/06/15- 25/09/19

Avenue de l'Araucaria 56, 1020 Bruxelles 2, Belgique

DE GEYTER Robert     

Fonction : Administrateur

Mandat : 11/06/14- 25/09/19

Place de la Vieille Halle aux Blés 38, 1000 Bruxelles 1, Belgique

MAATI Naïma     

Fonction : Administrateur

Mandat : 12/06/13- 12/06/19

Boulevard Anspach 183, 1000 Bruxelles 1, Belgique

MAHIEDDINE Nora     

Fonction : Administrateur

Mandat : 11/03/16- 25/09/19

Chaussée de Neerstalle 477, 1180 Bruxelles 18, Belgique

DE SCHAETZEN Didrik     

Fonction : Administrateur

Mandat : 14/06/17- 12/06/19

Rue le Corrège 91, 1000 Bruxelles 1, Belgique
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LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (Suite de la page précédente)

 0403.357.276

KABACHI Leïla     

Fonction : Administrateur

Mandat : 14/06/17- 30/06/25

Rue Charles Bernaerts 25A, 1180 Bruxelles 18, Belgique

EVERS Fanny     

Fonction : Administrateur

Mandat : 14/06/17- 12/06/19

Rue des Augustines 58, 1090 Bruxelles 9, Belgique

WOLSZTAJN Willy     

Fonction : Administrateur

Mandat : 08/06/16- 25/09/19

RUe Haute 88, 1000 Bruxelles 1, Belgique

GELAS Isabelle     

Fonction : Administrateur

Mandat : 15/02/18- 12/06/19

Rue des Pêcheurs 24, 1180 Bruxelles 18, Belgique

VOOGT Fabrice     

Fonction : Administrateur

Mandat : 13/06/18- 25/09/19

Drève des Lignages 8, 1083 Ganshoren, Belgique

LHOEST Sonia     

Fonction : Administrateur

Mandat : 11/03/16- 30/06/25

Neerleest 2, 1020 Bruxelles 2, Belgique

MALENGREAU Nicole     

Fonction : Administrateur

Mandat : 11/03/16- 25/09/19

Avenue du Roi Albert 52, 1120 Bruxelles 12, Belgique

MOUSSAOUI Fatima     

Fonction : Autre fonction

Mandat : 25/09/12- 25/09/19

Avenue Richard Neybergh 1, 1020 Bruxelles 2, Belgique

WYNS Xavier     

Fonction : Autre fonction

Mandat : 11/03/16- 30/06/19

Avenue de la Brise 36, 1020 Bruxelles 2, Belgique

WYNS Xavier     

Fonction : Administrateur

Mandat : 25/09/19- 30/06/25

Avenue de la Brise 36, 1020 Bruxelles 2, Belgique

BEN ABDELMOUMEN Anas     

Fonction : Administrateur

Mandat : 25/09/19- 30/06/25

Avenue des Amandiers 2, boîte 1, 1020 Bruxelles 2, Belgique
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N°  C 2.1

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (Suite de la page précédente)

 0403.357.276

LONGIN Serge     

Fonction : Administrateur

Mandat : 25/09/19- 30/06/25

Rue des Sables 27C, boîte 2, 1000 Bruxelles 1, Belgique

MOULIN Laurent     

Fonction : Administrateur

Mandat : 25/09/19- 30/06/25

Ganzenweidestraat 192, 1130 Bruxelles 13, Belgique

SELLIER Amandine     

Fonction : Administrateur

Mandat : 25/09/19- 30/06/25

Rue de la Senne 55, 1000 Bruxelles 1, Belgique

RIJDAMS Marcel     

Fonction : Administrateur

Mandat : 25/09/19- 30/06/25

Hopstraat 71, boîte 34, 1000 Bruxelles 1, Belgique

NAGY Marie     

Fonction : Administrateur

Mandat : 25/09/19- 30/06/25

Rue du Houblon 47, boîte 10, 1000 Bruxelles 1, Belgique

MAMPAKA Bertin     

Fonction : Autre fonction

Mandat : 25/09/19- 22/01/20

Neerleest 20, 1020 Bruxelles 2, Belgique

MAMPAKA Bertin     

Fonction : Administrateur

Mandat : 23/01/20- 30/06/25

Neerleest 20, 1020 Bruxelles 2, Belgique

VANDEN BORRE Mathias     

Fonction : Autre fonction

Mandat : 25/09/19- 23/01/20

Richard Neyberghlaan 1020, 1020 Bruxelles 2, Belgique

MEEUS Dominique     

Fonction : Autre fonction

Mandat : 25/09/19- 19/02/20

Avenue de la Reine 225, 1000 Bruxelles 1, Belgique

MEEUS Dominique     

Fonction : Administrateur

Mandat : 20/02/20- 30/06/25

Avenue de la Reine 225, 1000 Bruxelles 1, Belgique

GERLICA Qendresa     

Fonction : Administrateur

Mandat : 25/06/19- 30/06/25

Rue au Beurre 40, 1000 Bruxelles 1, Belgique
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N°  C 2.1

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (Suite de la page précédente)

 0403.357.276

DESCHEEMAEKER An     

Fonction : Administrateur

Mandat : 21/11/19- 26/03/20

Rue Vandermeersch 75, 1030 Bruxelles 3, Belgique

VANDERDONCK Jeffrey     

Fonction : Autre fonction

Mandat : 01/07/17- 30/06/20

Rue Jourdan 45-55, 1060 Bruxelles 6, Belgique

BMA & ASSOCIATE     SRL     0461.440.381

Fonction : Commissaire, Numéro de membre : B00315

Mandat : 12/06/19- 08/06/22

Boulevard Lambermont 430, 1030 Bruxelles 3, Belgique

Représenté par :

SPEGELAERE Hélène     

Réviseur d'Entreprises, Numéro de membre : A02313

Boulevard Lambermont 430 , 1030 Bruxelles 3, Belgique

1.

RSM INTERAUDIT     SCRL     0436.391.122

Fonction : Commissaire, Numéro de membre : B00091

Mandat : 12/06/19- 08/06/22

Chaussée de Waterloo 1151, 1180 Bruxelles 18, Belgique

Représenté par :

DELACROIX Marie     

Réviseur d'Entreprises, Numéro de membre : A02141

Lozenberg 22 , 1930 Zaventem, Belgique

1.
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N°  0403.357.276  C 2.2

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée

par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de

son institut et la nature de la mission:

A.    La tenue des comptes de l'entreprise **, 

B.    L'établissement des comptes annuels **,

C.    La vérification des comptes annuels et/ou

D.    Le redressement des comptes annuels.

Les comptes annuels ont n'ont pas * été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est/

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,

peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé

et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

pas le commissaire.

Numéro de membre
Nature de la mission

(A, B, C et/ou D)
Nom, prénoms, profession, domicile

*    Biffer la mention inutile.

**   Mention facultative.
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N°  0403.357.276  C 3.1

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

Immobilisations corporelles

ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisations incorporelles

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT

Terrains et constructions ..............................................

Installations, machines et outillage ..............................

Mobilier et matériel roulant ..........................................

Location-financement et droits similaires ....................

Autres immobilisations corporelles ...............................

Immobilisations en cours et acomptes versés ..............

Immobilisations financières

 6.3

 6.2

6.4 / 

6.5.1

.....................................................

.................

..............................................

........................

............................................

.......................

76.784,99

194.742.115,56

171.797.396,38

34.549,95

324.416,52

4.584.906,20

1.033.802,01

194.826.145,81

16.967.044,50

7.245,26

174.001.050,82

93.643,24

173.845.887,32

137.944.542,50

49.551,83

264.599,99

4.698.490,55

1.013.350,52

29.875.351,93

61.520,26

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

Ann.

COMPTES ANNUELS

 6.1

Entreprises liées ..........................................................

Participations ........................................................

Créances ..............................................................

Entreprises avec lesquelles il existe un lien de

participation .................................................................

Autres immobilisations financières ................................

Actions et parts .......................................................

Créances et cautionnements en numéraire .............

6.15

6.15

7.245,26

20,00

7.225,26

61.520,26

20,00

61.500,26

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

.........................................

.............................
............................................

..........................

Participations ........................................................

Créances ...............................................................
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N°  0403.357.276  C 3.1

Codes Exercice Exercice précédent

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à plus d’un an

Créances commerciales ...............................................

Autres créances ............................................................

Stocks et commandes en cours d’exécution

Stocks ..........................................................................

Approvisionnements ...............................................

En-cours de fabrication ...........................................

Produits finis ...........................................................

Marchandises .........................................................

Immeubles destinés à la vente ...............................

Acomptes versés ....................................................

Commandes en cours d’exécution ................................

Créances à un an au plus

Placements de trésorerie

Actions propres .............................................................

Autres placements ........................................................

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

6.5.1 /

6.6     

6.6    

.......................................................

............
...................................................

................

...................

...................

...................

..........

..................................................

.................

..................................................

.................

..........................................................

.........
...............................................

....................

........................................................

...........

21.936.219,05

1.561.844,63

1.561.844,63

190.528,19

190.528,19

190.528,19

11.691.627,85

632.392,18

11.059.235,67

7.811.088,48

681.129,90

216.762.364,86

19.960.235,76

1.550.074,13

1.550.074,13

188.068,71

188.068,71

188.068,71

10.259.671,94

865.162,65

9.394.509,29

7.678.913,76

283.507,22

193.961.286,58

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

Ann.

Créances commerciales ...............................................

Autres créances ............................................................
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N°  0403.357.276  C 3.2

Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

Réserves

CAPITAUX PROPRES

Primes d’émission

Capital

Capital souscrit ............................................................

Capital non appelé    ....................................................

Réserve légale .............................................................

Réserves indisponibles ................................................

Pour actions propres .............................................

Autres ....................................................................

Bénéfice (Perte) reporté(e)

Impôts différés

.......................................................

...............

..............................................................................

................

...........................................................

...........

..........................................................................

...................

......................................(+)/(-)

.................................................................

..

Réserves immunisées .................................................

Réserves disponibles ...................................................

Subsides en capital

Avance aux associés sur répartition de l’actif net

.........................................................

.............
.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

..

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ..............................

..............................

..............................

....
Provisions pour risques et charges ................................

................................

..............................

1.244.671,22

1.311.212,54

66.541,32

9.001.197,75

1.403.304,59

-13.008.534,23

63.958.446,61

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

Plus-values de réévaluation ............................................

..........................

133

168

7.042.144,32

6.579.636,56

462.507,76

51.078.192,12

744.671,22

811.212,54

66.541,32

9.820.074,47

81.121,25

37.722,27

37.722,27

8.419.350,88

1.281.880,07

-13.704.823,37

54.218.269,80

6.826.187,19

6.394.821,97

431.365,22

62.717.929,46

10.523.345,86

81.121,25

37.722,27

37.722,27

Ann.

Pensions et obligations similaires

.................................

160

Charges fiscales

...........................................................

161

Grosses réparations et gros entretien .......................... 6.400.933,99162 6.204.269,40

Obligations environnementales .................................... 163

Autres risques et charges ............................................ 178.702,57164/5 190.552,57

4

5

6.7.1

6.8  

10/98

    Montant venant en déduction du capital souscrit.

    Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.
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N°  0403.357.276  C 3.2

Codes Exercice Exercice précédent

DETTES

Dettes à plus d’un an

Dettes financières ........................................................

Acomptes reçus sur commandes .................................

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .................

Impôts ....................................................................

Autres dettes ................................................................

Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

.......................................................

............

.............................................................................

.......

Rémunérations et charges sociales .......................

Autres dettes ................................................................

Dettes à un an au plus .....................................................

..............

Dettes financières ........................................................

Dettes fiscales, salariales et sociales ...........................

17/49

17

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

..............................................

.....................

...........................................................

........

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

147.002.291,08

111.349.049,36

157.944,51

35.545.770,93

4.602.749,05

21.281.002,11

21.281.002,11

6.107.126,88

2.984.896,51

2.206.776,55

778.119,96

569.996,38

107.470,79

216.762.364,86 193.961.286,58

136.056.907,27

101.537.243,66

170.525,60

34.461.842,06

3.892.779,97

22.240.723,32

22.240.723,32

6.719.429,35

6.719.429,35

1.013.792,96

273.268,52

740.524,44

595.116,46

57.821,55

Ann.

111.191.104,85 101.366.718,06170/4

6.107.126,88

6.9

6.9

6.9

6.9

Emprunts subordonnés .........................................

Emprunts obligataires non subordonnés ................

Dettes de location-financement et dettes 

assimilées ..............................................................

Etablissements de crédit ........................................

Autres emprunts ....................................................

Dettes commerciales ...................................................

Fournisseurs ..........................................................

Effets à payer ........................................................

170

171

172

173

174

175

1750

1751

38.462,48

111.152.642,37 101.366.718,06

Etablissements de crédit ........................................

Autres emprunts ....................................................

Dettes commerciales ...................................................

Fournisseurs ..........................................................

Effets à payer ........................................................

Acomptes reçus sur commandes .................................
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N°  0403.357.276  C 4

COMPTE DE RÉSULTATS

Codes Exercice Exercice précédent

Coût des ventes et des prestations

Ventes et prestations

Chiffre d’affaires ..............................................................

Production immobilisée ...................................................

Autres produits d'exploitation ...........................................

Approvisionnements et marchandises .............................

Achats .......................................................................

Stocks: réduction (augmentation)  ....................(+)/(-)

Services et biens divers ..................................................

Rémunérations, charges sociales et pensions ........(+)/(-)

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en

cours d'exécution et sur créances commerciales:

dotations (reprises) .................................................(+)/(-)

Autres charges d'exploitation ...........................................

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de

restructuration ..............................................................(-)

Bénéfice (Perte) d'exploitation

 6.10

En-cours de fabrication, produits finis et commandes en

cours d'exécution: augmentation (réduction) ...........(+)/(-)

 6.10

Amortissements et réductions de valeur sur frais

d'établissement, sur immobilisations incorporelles et

corporelles .......................................................................

 6.10

Provisions pour risques et charges: dotations 

(utilisations et reprises) ...........................................(+)/(-)  6.10

 6.10

...................................(+)/(-)

29.260.678,53

21.244.853,94

584.529,02

7.431.295,57

28.212.461,69

315.923,59

318.383,07

-2.459,48

10.059.946,71

8.133.288,15

7.092.451,30

-100.281,50

2.526.318,85

1.048.216,84

27.866.105,47

20.769.746,36

848.407,85

6.247.951,26

27.590.586,47

330.229,79

343.321,92

-13.092,13

10.587.324,21

8.202.014,62

6.170.459,93

-162.347,59

2.237.676,86

275.519,00

70/76A

70

630

62

71

72

74

60/66A

60

600/8

609

61

631/4

635/8

640/8

649

9901

Ann.

...........................................................

................

....................................

....................................

...

Produits d’exploitation non récurrents .............................. 76A 6.12

184.814,59 225.228,65

Charges d’exploitation non récurrentes ............................ 66A 6.12
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N°  0403.357.276  C 4

Codes Exercice Exercice précédent

Impôts .............................................................................

Régularisations d’impôts et reprises de provisions

fiscales ............................................................................

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts

Bénéfice (Perte) de l’exercice

.............(+)/(-)

Prélèvements sur les impôts différés ................................

................................

.....Transfert aux impôts différés .............................................

.........................
Impôts sur le résultat .................................................(+)/(-)  6.13

...................................(+)/(-)

Prélèvements sur les réserves immunisées .....................

.....................

.....................

.......

Transfert aux réserves immunisées ...................................

...................................
Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter ....................(+)/(-)

1.496.461,60

12.632,46

43.775,00

65.758,53

73.412,45

7.653,92

1.399.560,53

235.062,74

816.909,61

817.713,66

573.047,76

11.367,60

40.800,00

-179.589,03

43.504,76

223.093,79

723.204,39

211.526,51

760.566,01

174.164,899905

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

Ann.

Produits des immobilisations financières ....................

Produits des actifs circulants ......................................

Produits financiers

Charges des dettes ....................................................

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que

stocks, commandes en cours et créances

commerciales: dotations (reprises) ....................(+)/(-)

Autres charges financières .........................................

............................................................

.......

..............................................................

............

Autres produits financiers ...........................................  6.11

Charges financières  6.11

503.860,57

1.908.247,43

5.308,74

1.958.554,50

591.494,78

1.598.366,49

1.890.916,85

1.415,66

75/76B

750

751

752/9

65/66B

650

651

652/9

2.412.108,00 2.189.861,27

1.963.863,24 1.892.332,51

2.189.861,27Produits financiers récurrents ......................................... 75 2.412.108,00

Produits financiers non récurrents ................................... 76B

1.892.332,51Charges financières récurrentes ...................................... 65 1.963.863,24

Charges financières non récurrentes ............................... 66B

 6.12

 6.12
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N°  0403.357.276  C 5

Codes Exercice Exercice précédent

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter .......................................(+)/(-)

au capital et aux primes d’émission ......................................................

Employés ...............................................................................................

à la réserve légale .................................................................................

Rémunération du capital ........................................................................

Administrateurs ou gérants ....................................................................

Prélèvements sur les capitaux propres

Affectations aux capitaux propres

.............................................................(+)/(-)

Bénéfice (Perte) à reporter

Intervention d’associés dans la perte

Bénéfice à distribuer

Bénéfice (Perte) à affecter

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent ......................(+)/(-)

..................................................

...................

..........................................................

...........

.............................................................(+)/(-)

.....................................................

................
...............................................................................

......................

aux autres réserves ...............................................................................

-12.887.109,71

817.713,66

-13.704.823,37

121.424,52

121.424,52

-13.008.534,23

-13.595.523,72

174.164,89

-13.769.688,61

109.299,65

109.299,65

-13.704.823,37

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

Autres allocataires ................................................................................. 697

sur le capital et les primes d'émission ..................................................

sur les réserves ....................................................................................

791

792
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N°  0403.357.276  C 6.2.3

Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Actés .........................................................................................................

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
MARQUES ET DROITS SIMILAIRES

Cessions et désaffectations .......................................................................

................................................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.................................................

...........................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice .............

.............

.............

.............

.............

.....Repris ........................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice ..............

..............

..............

..............

..............

..............

.......

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

843.376,62

749.733,38

15.554,08

21.252,60

837.678,10

23.951,87

12.792,14

760.893,11

76.784,99

8032

8042

8052

8122P

8072

8052P

8022

8092

8102

8082

8122

211

8112
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N°  0403.357.276  C 6.3.1

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

...............................................

.......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

...............................................................

.......

Annulées ...................................................................................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.......

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

Plus-values au terme de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................

.......

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

225.252.358,14

574.959,05

40.032.242,79

265.859.559,98

6.754.347,96

94.062.163,60

171.797.396,38

87.307.815,64

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations ......................................................................

Repris ........................................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Actés .........................................................................................................

Acquises de tiers ......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre  ...........................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Mutations de l’exercice

Actés .........................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre  ...........................................(+)/(-)
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N°  0403.357.276  C 6.3.2

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

...............................................

.......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

...............................................

.......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

...............................................................

.......

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.......

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

Plus-values au terme de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................

.......

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.......

406.516,65

812,12

407.328,77

15.814,00

372.778,82

34.549,95

356.964,82

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

Repris ........................................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .....................................

Annulées ...................................................................................................

Actés ........................................................................................................

Acquises de tiers ......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Mutations de l’exercice

Actés .........................................................................................................

Acquises de tiers ......................................................................................

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)
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N°  0403.357.276  C 6.3.3

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

...............................................

.......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

...............................................................

.......

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Plus-values au terme de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................

.......

     xxxxxxxxxxxxxxx

.......................

.......................

.......................

.

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.......

1.718.060,69

144.369,49

800,00

61.582,57

110.531,96

1.453.460,70

110,03

34.913,60

1.598.796,23

324.416,52

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

1.923.212,75

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

Repris ........................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Annulées ...................................................................................................

Actés .........................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Mutations de l’exercice

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Actés .........................................................................................................
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N°  0403.357.276  C 6.3.4

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

.................................................

.....................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.................................................

.....................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

..............................................................

........

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES

Plus-values au terme de l’exercice

..............................................................

........

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.......

Dont

Terrains et constructions

Installations, machines et outillage

Mobilier et matériel roulant

..............................................................

........

.............................................................................

...............

......................................................................

8.211.752,89

48.820,02

-61.582,57

8.198.990,34

3.513.262,34

135.735,40

-34.913,60

3.614.084,14

4.584.906,20

4.525.935,50

58.970,70

8174

8184

8194

8254P

8214

8194P

8164

8234

8244

8224

8324P

8274

8254

8284

8304

8314

8294

8324

(25)

250

251

252

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

Actés .........................................................................................................

Repris ........................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Annulées ...................................................................................................

Actées

........................................................................................................
Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice
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N°  0403.357.276  C 6.3.5

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

................................................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

.................................................

.....................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

...............................................................

.......

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.......

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Plus-values au terme de l’exercice

..............................................................

........

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.......

1.400.487,43

72.521,60

1.473.009,03

387.136,91

52.070,11

439.207,02

1.033.802,01

8175

8185

8195

8255P

8215

8195P

8165

8235

8245

8225

8325P

8275

8255

8285

8305

8315

8295

8325

(26)

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

Actés .........................................................................................................

Repris .......................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Annulées ....................................................................................................

Actées

........................................................................................................
Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice
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N°  0403.357.276  C 6.3.6

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

................................................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................................

................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

..............................................................

........

Amortissements et réductions de valeur au terme de  l’exercice

...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS

Plus-values au terme de l’exercice

Plus-values au terme de l’exercice ...............................................................

.......

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

..............

..............

..............

..............

..............

..............

.......

29.875.351,93

27.123.935,36

-40.032.242,79

16.967.044,50

16.967.044,50

8176

8186

8196

8256P

8216

8196P

8166

8236

8246

8226

8326P

8276

8256

8286

8306

8316

8296

8326

(27)

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

Actés .........................................................................................................

Repris .......................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations .....................................

Transférés d’une rubrique à une autre ..............................................(+)/(-)

Annulées ...................................................................................................

Actées .......................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

Mutations de l’exercice
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N°  0403.357.276  C 6.4.3

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

...............................................

.......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

...............................................

.......................

Réductions de valeur au terme de l’exercice

...............................................................

.......

...............................................

............................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

AUTRES ENTREPRISES – PARTICIPATIONS, ACTIONS ET
PARTS

Plus-values au terme de l’exercice

     xxxxxxxxxxxxxxx

...............................................

............................................

Montants non appelés au terme de l’exercice .............................................

.............................................

..........................................................................(+)/(-)

.............................................

.............................................

.VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ......................

......................

......................

......................

...

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE

L’EXERCICE ...................................................................................................

..

.......................

.......................

.......................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

20,00

20,00

20,00

61.500,26

54.275,00

7.225,26

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

Acquisitions ...............................................................................................

Transferts d’une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

Cessions et retraits ....................................................................................

Reprises ....................................................................................................

Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................

Annulées ....................................................................................................

Actées .......................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Additions ....................................................................................................

Remboursements ......................................................................................

Réductions de valeur actées .....................................................................

Réductions de valeur reprises ....................................................................

Différences de change ......................................................................(+)/(-)

Autres ...............................................................................................(+)/(-)

Mutations de l’exercice

...............................................................

.......

Plus-values au terme de l’exercice

Mutations de l’exercice

Actées .......................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d’une rubrique à une autre ............................................(+)/(-)

Réductions de valeur  au terme de l'exercice

Mutations de l’exercice

Montants non appelés au terme de l’exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE ......................

......................

......................

......................

...

Mutations de l’exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE
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N°  0403.357.276  C 6.6

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L’ACTIF

Codes Exercice Exercice précédent

Actions et parts – Valeur comptable augmentée du montant non 

appelé .....................................................................................................

Avec une durée résiduelle ou de préavis

Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe

Titres à revenu fixe

Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit ......................

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE – AUTRES PLACEMENTS

Actions et parts – Montant non appelé ....................................................

Comptes à terme détenus auprès des établissements

de crédit

d’un mois au plus ..............................................................................

de plus d’un an ..................................................................................

de plus d’un mois à un an au plus .....................................................

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

....

.....................................................................................

...............................

.......................................................................................................

.............

................................

................................

................................

....................

Métaux précieux et œuvres d’art .............................................................. 8683

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important

COMPTES DE RÉGULARISATION

Exercice

Charges à reporter 622.867,09

Report gasoil non consommé 26.044,52

Report fournitures de bureau non consommées 5.628,66

Produits acquis 26.589,63
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N°  C 6.7.1 0403.357.276

ETAT DU CAPITAL

Capital social

Codes Exercice Exercice précédent

Capital souscrit au terme de l’exercice ................................................... 100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX 811.212,54

1.311.212,54

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT

Capital souscrit au terme de l’exercice ...................................................

Codes Montants Nombre d’actions

Modifications au cours de l’exercice

500.000,00 40.340Recapitalisation Ville de Bruxelles

Représentation du capital

Catégories d’actions

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX 124.664

XXXXXXXXXXXXXX

Actions nominatives ...............................................................................

Actions dématérialisées ..........................................................................

Montant non appelé
Montant appelé, 

non versé

Capital non libéré

Codes

Capital non appelé .................................................................................

Capital appelé, non versé .......................................................................

66.541,32(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Actionnaires redevables de libération

66.541,32Voir fichier pdf inséré

Actions propres

Exercice

Détenues par la société elle-même

Montant du capital détenu

.................................................

....................................
Nombre d’actions correspondantes

Détenues par ses filiales

Codes

8722

8731

8732

8721

Engagement d’émission d’actions

Suite à l’exercice de droits de conversion

Montant des emprunts convertibles en cours

Montant du capital à souscrire 8741

8740

Nombre maximum correspondant d’actions à émettre 8742

Suite à l’exercice de droits de souscription

Nombre de droits de souscription en circulation

8746

8745

8747

Capital autorisé non souscrit 8751

Montant du capital à souscrire

Nombre maximum correspondant d’actions à émettre

............................................................................................................

...........................
..............................................................................................

.........................................

............................................................................................................

...........................
............................................................................................

...........................................

...............................................................................

........................................................
.....................................................................................................

..................................
................................................................

................................................................

.......
..........................................................................

.............................................................
....................................................................................................

...................................
.................................................................

.................................................................

....................................................................................................................

........................

Montant du capital détenu

.................................................

....................................
Nombre d’actions correspondantes

24/98



N°  C 6.7.1 0403.357.276

Parts non représentatives du capital

Exercice

Répartition

Nombre de parts

Nombre de voix qui y sont attachées

Ventilation par actionnaire

Nombre de parts détenues par la société elle-même

Nombre de parts détenues par les filiales

Codes

8762

8771

8781

8761..........................................................................................................................

.............
..........................................................................................

.............................................

...................................................................

...................................................................

.
....................................................................................

...................................................
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N°  0403.357.276  C 6.7.2

STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT DE L’ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES

Telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'entreprise en vertu du Code des sociétés, art. 631 §2 et art. 632 §2, de la loi du 2 

mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, art. 14 alinéa 4 de l’arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles 

complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation, art. 5.
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N°  0403.357.276  C 6.8

PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES

Exercice

VENTILATION DE LA RUBRIQUE 164/5 DU PASSIF SI CELLE-CI REPRÉSENTE UN MONTANT
IMPORTANT

Provisions sur litiges chantiers 178.702,57
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N°  0403.357.276  C 6.9

Codes Exercice

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

Dettes de location-financement et dettes assimilées .....................................................................

Acomptes reçus sur commandes

.........................................................................................................

Autres emprunts ............................................................................................................................

Fournisseurs ..................................................................................................................................

Effets à payer ................................................................................................................................

Total des dettes à plus d’un an échéant dans l’année

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

Dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes financières ................................................................................................................................

Emprunts subordonnés ..................................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................

.....................................................................

Total des dettes ayant plus d’un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR
DURÉE RÉSIDUELLE

Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

Etablissements de crédit ................................................................................................................

Autres dettes

........................................................................................................................................

........................................................

........................................................

..................................................

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ........................................................................................

..............................................................

4.602.249,05

9.729,05

4.592.520,00

500,00

4.602.749,05

18.162.844,75

38.462,48

18.124.382,27

18.162.844,75

93.028.260,10

93.028.260,10

157.944,51

93.186.204,61

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

Dettes de location-financement et dettes assimilées .....................................................................

Acomptes reçus sur commandes

.........................................................................................................

Autres emprunts ............................................................................................................................

Fournisseurs ..................................................................................................................................

Effets à payer ................................................................................................................................

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

Dettes financières ...............................................................................................................................

Emprunts subordonnés .................................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................

Etablissements de crédit ................................................................................................................

Autres dettes .......................................................................................................................................

Dettes de location-financement et dettes assimilées .....................................................................

Acomptes reçus sur commandes

.........................................................................................................

Autres emprunts ............................................................................................................................

Fournisseurs ..................................................................................................................................

Effets à payer ................................................................................................................................

Dettes commerciales ...........................................................................................................................

Dettes financières ..................................................................................................................................

Emprunts subordonnés ..................................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ........................................................................................

Etablissements de crédit ................................................................................................................

Autres emprunts ..................................................................................................................................
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N°  0403.357.276  C 6.9

Codes Exercice

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les

actifs de l’entreprise

................................................................

.....

Impôts

DETTES GARANTIES

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

(comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)

Dettes salariales et sociales ..............................................................................................................

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur

les actifs de l’entreprise .........................................................................................................................

....

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

(rubriques 450/3 et 178/9 du passif)

Dettes fiscales échues .......................................................................................................................

Dettes fiscales non échues ................................................................................................................

Dettes fiscales estimées ....................................................................................................................

Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 178/9 du passif)

Dettes échues envers l’Office National de Sécurité Sociale ................................................................

Autres dettes salariales et sociales ....................................................................................................

2.133.364,10

73.412,45

778.119,96

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

Impôts ..........................................................................................................................................

Rémunérations et charges sociales .............................................................................................. 9042

9032

Dettes de location-financement et dettes assimilées ....................................................................

Acomptes reçus sur commandes .......................................................................................................

Autres emprunts ..........................................................................................................................

Fournisseurs ................................................................................................................................

Effets à payer ..............................................................................................................................

Dettes commerciales .........................................................................................................................

Dettes financières ..............................................................................................................................

Emprunts subordonnés ...............................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés .......................................................................................

Etablissements de crédit ..............................................................................................................

Autres dettes ......................................................................................................................................

Dettes fiscales, salariales et sociales ................................................................................................

Dettes financières ..............................................................................................................................

Autres dettes .....................................................................................................................................

Codes Exercice

Dettes de location-financement et dettes assimilées ....................................................................

Autres emprunts ..........................................................................................................................

Emprunts subordonnés ...............................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés .......................................................................................

Etablissements de crédit ..............................................................................................................

Fournisseurs ................................................................................................................................

Effets à payer ..............................................................................................................................

Dettes commerciales .........................................................................................................................

Acomptes reçus sur commandes .......................................................................................................
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Exercice

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important

COMPTES DE RÉGULARISATION

Charges à imputer 107.470,79
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Codes Exercice Exercice précédent

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

PRODUITS D’EXPLOITATION

Chiffre d’affaires net

Ventilation par catégorie d’activité

Location logements sociaux et autres 21.853.617,81 20.769.746,36

Ventilation par marché géographique

Belgique 21.853.617,81 20.769.746,36

Subsides d’exploitation et montants compensatoires obtenus des

pouvoirs publics ....................................................................................... 6.084.704,88 5.104.729,81740

Autres produits d’exploitation

CHARGES D’EXPLOITATION

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration

DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Nombre total à la date de clôture ..............................................................

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ..............

Nombre d’heures effectivement prestées ..................................................

136

131,6

176.882

132

177.854

129,1

9088

9087

9086

Rémunérations et avantages sociaux directs ............................................

Cotisations patronales d’assurances sociales ...........................................

Frais de personnel

Primes patronales pour assurances extralégales ......................................

Autres frais de personnel ..........................................................................

Pensions de retraite et de survie ...............................................................

5.398.188,85

1.484.553,59

492.342,49

758.203,22

5.487.680,29

1.472.724,73

508.984,88

732.624,72

620

621

622

623

624
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Dotations (utilisations et reprises) .................................................... (+)/(-)

Sur stocks et commandes en cours

Provisions pour pensions et obligations similaires

Actées ................................................................................................

Reprises .............................................................................................

Réductions de valeur

Sur créances commerciales

12.769,1545.252,74

145.534,24 175.116,74

635

9110

9111

9112

9113

Codes Exercice Exercice précédent

Autres .......................................................................................................

Provisions pour risques et charges

Constitutions .............................................................................................

Utilisations et reprises ...............................................................................

Autres charges d’exploitation

Impôts et taxes relatifs à l’exploitation .......................................................

2.146.794,66

1.961.980,07

2.681.475,43

2.456.246,78

2.302.568,40

223.750,45

2.007.136,93

230.539,93

9115

9116

640

641/8

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de

l'entreprise

Frais pour l’entreprise ...............................................................................

11,4

15.550

159.892,21

12,5

16.103

194.760,62

9096

9097

9098

617

Nombre total à la date de clôture ..............................................................

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein ..................................

Nombre d'heures effectivement prestées

....................................................

Actées ................................................................................................

Reprises .............................................................................................
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RÉSULTATS FINANCIERS

Codes Exercice Exercice précédent

Autres produits financiers

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS

Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au

compte de résultats

Subsides en capital ..........................................................................

Subsides en intérêts ........................................................................

1.882.265,27 1.571.257,62

25.946,28 27.074,979126

9125

Ventilation des autres produits financiers

Autres produits financiers 35,88 33,90

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES

Amortissement des frais d'émission d'emprunts

Réductions de valeur sur actifs circulants

Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de

créances ..................................................................................................

Dotations .................................................................................................

Utilisations et reprises ..............................................................................

Provisions à caractère financier

Autres charges financières

Actées .....................................................................................................

Reprises ..................................................................................................

Intérêts portés à l’actif 6503

6501

6511

6510

6561

6560

653

......................................

......................................

.............................................................................................

..........

Ventilation des autres charges financières

Charges financières diverses 5.308,74 1.415,66
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IMPÔTS ET TAXES

ExerciceCodes

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Impôts sur le résultat de l'exercice

Impôts et précomptes dus ou versés .................................................................................................

Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs

Suppléments d’impôts dus ou versés .................................................................................................

Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif ...................................................

Suppléments d'impôts estimés ..........................................................................................................

Suppléments d’impôts estimés ou provisionnés .................................................................................

73.412,45

73.412,459135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

.....................................................................................................

..................................

......................................................................................

.................................................

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les

comptes, et le bénéfice taxable estimé

DNA (dépenses non admises) 331.450,15

Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Exercice

Sources de latences fiscales

ExerciceCodes

Latences actives

.................................................................................................................................
Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs ..................................... 9142

9141

9144Latences passives ..............................................................................................................................

Ventilation des latences passives

Codes Exercice Exercice précédent

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

A l'entreprise (déductibles) ........................................................................

Par l’entreprise ..........................................................................................

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel ...........................................................................

Précompte mobilier ...................................................................................

916.460,95 1.189.308,93

1.175.367,82 1.234.427,52

9146

9145

9148

9147
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Codes Exercice

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR

L'ENTREPRISE POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS

Dont

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs

propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise

Montant de l'inscription ...................................................................................................................

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs

propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés .......................................................................................

Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise ................................................................

GARANTIES RÉELLES

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ......................................................................

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés .............................................................

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ......................................................

9150

9149

9161

9191

9171

9201

9181

9162

9172

9192

9182

9202

...................................

...................................

...................................

...................................

.......................
Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise ...................................................... 9151

Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par

l'entreprise  ........................................................................................................................................... 9153

Montant de l'inscription ...................................................................................................................

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés .......................................................................................

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ......................................................................

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés .............................................................

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ......................................................

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS

DE L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN

Codes Exercice

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

Marchandises achetées (à recevoir)

MARCHÉ À TERME

9213......................................................................................................

.............................................................
Marchandises vendues (à livrer) 9214...........................................................................................................

........................................................
Devises achetées (à recevoir) 9215.................................................................................................................

..................................................
Devises vendues (à livrer) 9216......................................................................................................................

.............................................
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Exercice

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU

PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES

Exercice

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES

DIRIGEANTS

Description succincte

Pour les travailleurs ex. Foyer Bruxellois

------------------------------------------------------

Assurance de groupe de type "but à atteindre", laquelle fixe les prestatons d'un capital à atteindre à l'âge normal de la retraite.

Le but à atteindre actuellement d'application fixe les presrations d'un capital à atteindre à lâge normal de la retraite.  Cet objectif est lié

notamment à la rémunération (S) et au nombre total d'année de service.

Le plan de Retraite est entièrement financé par l'employeur et aucune cotisation personnelle de la part du travailleur n'est prévue.

Il est procédé à intervalle régulier à un calcul actuariel afin de s'assurer de la suffisance du financement des engagements pris par

l'employeur.

En complément de ce capital Retraite, la société finance un capital décès égal à 1 ou 2 fois le salaire annuel plus 50% du salaire par enfants

à charge (selon situation familiale célibataire ou marié).

Cette assurance de groupe est maintenue tant qu'il y aura des travailleurs issu du Foyerr Bruxellois.

Pour les travailleurs ex. Lorebru

------------------------------------------

Assurance de groupe de type "contribution définie", laquelle prévoit le paiement par l'assureur :

- en cas de vie de l'assuré, d'un capital au terme de l'âge légal de la pension

- en cas de décès avant l'âge légal de la pension, d'un capital décès aux ayant-droits de l'assuré.

Le plan souscrit est une assurance mixte de type 10/10 dans laquelle l'assureur garantit un capital équivalent en cas de vie ou de décès.

Le plan souscrit prévoit une contribution personnelle du travailleur. Le financement est ainsi assuré par l'employeur à concurrence de 80% et

par le travailleur à concurrence de 20%.

Pour les travailleurs du Logement Bruxellois

-----------------------------------------------------------

Cette assurance de groupe est ouverte pour les nouveaux travailleurs engagés ainsi que pour les ex. travailleurs de Lorebru et du Foyer

Bruxellois qui auront opté pour ce régime.

Il s'agit d'un plan d'assurance groupe DC (contributions définies) dont le budget sera équivalent à 6% du salaire annuel à charge à 100% de

l'employeur.  L'objectif est de financer le volet retraite et le volet décès dans ce budget.

Mesures prises pour en couvrir la charge
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Code Exercice

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME

Bases et méthodes de cette estimation

9220Montant estimé des engagements résultant, pour l'entreprise, de prestations déjà  effectuées ......

Exercice

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE

CLÔTURE, non pris en compte dans le bilan ou le compte de résultats

L'épidémie de coronavirus (Covid-2019), évènement postérieur à la date de clôture de l'exercice ne

nécessite pas d'adaptation du bilan ou du compte de résultat de l'exercice clôturé.

Exercice

ENGAGEMENTS D’ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D’OPTIONS

DE VENTE OU D’ACHAT

Exercice

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS NON

INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans

la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la

situation financière de la société 

Exercice

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (dont ceux non susceptibles d’être quantifiés)

Garanties locatives bloquées en banque 1.178.584,05

Garanties locatives CPAS 80.408,37

Garanties marchés publics 1.571.869,50

Engagement d'acquisition : Subsides régionaux octroyés par la Slrb (solde cumulé) 40.473.828,89

Engagement d'acquisition : Crédits d'investissements octroyés par la Slrb (solde cumulé long terme + court

terme)

111.152.642,37

Engagement d'acquisition : Prêts à court terme octroyés par la Slrb (solde cumulé à long terme + court

terme)

4.592.520,00

 - Option d'achat du véhicule 4.644,89

Engagement d'acquisition leasing 70604200 Volvo 10/12/2024 - Option d'achat du véhicule 3.970,41

Bail emphytéotique : Complexe Seigneurie durée 27 ans (période initiale soit canon 1er paiement en 2013)

Bail emphytéotique : Complexe Middelweg durée 27 ans (période initiale soit canon 1er paiement en 2014)

Bail emphytéotique : Complexe Molenblok durée 27 ans (période initiale soit canon 1er paiement en 2017)
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RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

ExerciceCodes

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE
LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Créances sur les personnes précitées 9500..................................................................................................

..............................

Conditions principales des créances, taux d’intérêt, durée, montants éventuellement

remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Non applicable

Garanties constituées en leur faveur 9501...................................................................................................

.............................
Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502....................................................

....................................................

........................Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de

résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la

situation d'une seule personne identifiable

Aux administrateurs et gérants ...........................................................................................................

Aux anciens administrateurs et anciens gérants .................................................................................

28.874,61

9504

9503

Codes Exercice

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ
(ILS SONT LIÉS)

Emoluments du (des) commissaire(s)

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au

sein de la société par le(s) commissaire(s)

Autres missions d’attestation

Missions de conseils fiscaux

21.780,009505

95061

95062

95063

..................................................................................................

...............

............................................................................................................

..........................................................
..............................................................................................................

........................................................
...........................................................................

...........................................................................

................
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de

la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

95081

95082

95083

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Autres missions d’attestation

Missions de conseils fiscaux

............................................................................................................

..........................................................
..............................................................................................................

........................................................
...........................................................................

...........................................................................

................

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Mentions en application de l'article 134 du Code des sociétés

Non applicable
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Codes Exercice

RELATIONS FINANCIÈRES DU GROUPE DONT L'ENTREPRISE EST À LA TÊTE EN BELGIQUE AVEC LE (LES)
COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du

groupe dont la société qui publie des informations est à la tête

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

.........................................................

.........................................................

....................................................

9507

95072

95071

95073

95091

95092

95093

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de

ce groupe par le(s) commissaire(s)

..............................................................................................................

.........................................................

..............................................................................................................

........................................................
............................................................................

............................................................................

..............

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de

ce groupe par des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés)

.......................................................................................................................

...............................................

9509

Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) pour

l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des

informations est à la tête

Mentions en application de l'article 134, §4 et §5 du Code des sociétés

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

..............................................................................................................

.........................................................

..............................................................................................................

........................................................
............................................................................

............................................................................

..............

Mentions en application de l'article 134 du Code des sociétés

Néant
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RÈGLES D’ÉVALUATION
"	RÈGLES D'ÉVALUATION DANS L'INVENTAIRE AU 31/12/2019

"	Patrimoine immobilier

Les éléments constitutifs du patrimoine immobilier (terrains et immeubles) sont estimés à leur prix d'acquisition et/ou de construction,

majoré des intérêts intercalaires mais diminué des interventions à fonds perdus accordées par les pouvoirs publics.

"	Autres éléments d'actif et de passif

Les autres éléments constitutifs de l'actif réalisable et du passif exigible, notamment les créances et les dettes ; apparaissent pour le

montant restant dû à la date du 31 décembre.

"	Règles relatives aux amortissements

L'amortissement des éléments d'actif s'effectue à concurrence de la totalité de leur valeur comptable.

A partir du 1er janvier 2003, limitation des amortissements.  D'une part, la première annuité d'amortissement ne peut être déduite que

prorata temporis et, d'autre part, sur l'amortissement des frais accessoires, amortissement de la même manière que le montant en

principal de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations.

Les coefficients ou taux annuels sont les suivants :

"	Frais d'établissement	20 %

"	Aménagement des locaux administratifs (locaux propriétés du Logement Bruxellois) 	3 %

Constructions neuves, acquisitions et rénovations des logements donnés en location (jusqu'au 31/12/1993)

"	Logements donnés en location 

L'amortissement se fait en 66 ans selon un coefficient annuel progressif correspondant à l'amortissement d'un capital de 1 million à un

taux d'intérêt de 2,5O % l'an sur les 5/6 de la valeur investie, terrain compris	2,50 %  Progressif suivant date construction

"	Terrains acquis par emphytéose et constructions érigées sur ces terrains 

L'amortissement se fait en 66 ans selon un coefficient annuel progressif correspondant à l'amortissement d'un capital de 1 million à un

taux d'intérêt de 2,50 % sur la valeur investie, canon compris	2,50 % Progressif suivant date construction

"	Garages et magasins 

Incorporés aux logements, ils s'amortissent suivant les mêmes règles que ceux-ci 	2,50 % Progressif suivant date construction

Constructions neuves, acquisitions et rénovations des logements donnés en location (à partir du 01/01/1994)

"	Logements donnés en location :

A partir du 1er janvier 1994, les constructions neuves et rénovations seront amorties de manière linéaire en 33 ou en 20 ans, par

référence aux durées de remboursement des crédits budgétaires. 

Une durée de 20 ans ou de 33 ans est plus cohérente avec la durée de vie effective des immobilisations et ne fait que refléter l'évolution

et la réalité économique du secteur.

"	Terrains acquis par emphytéose et constructions érigées sur ces terrains.  Mêmes règles que les logements donnés en location.

"	Garages et magasins.  Incorporés aux logements, ils s'amortissent suivant les mêmes règles que ceux-ci. 

"	Ascenseurs.  Amortissement linéaire sur la valeur investie en 20 ans 	5 %

"	Installations de chauffage central.  Amortissement linéaire sur la valeur investie en 20 ans 	5 %

"	Autres équipements.  Amortissement linéaire sur la valeur investie en 10 ans	10 %

"	Mobiliers de bureau	 10 %

"	Machines comptables électroniques et de bureau 	20 %

A partir de l'exercice comptable 2020, les téléphones mobiles seront amortis en linéaire sur la valeur investie en 3 ans. 

En effet, une durée de 3 ans reflète la durée de vie économique des téléphones mobiles.

"	Véhicules automobiles 	20 %

"	Matériel d'entretien 	10 %

"	Terrains, immeubles en construction 	Néant

"	Travaux d'amélioration.  Amortissement linéaire sur la valeur investie en 2O ans 	5 %

40/98



N°  0403.357.276  C  6.19

RÈGLES D’ÉVALUATION

"	Travaux d'amélioration - Remises en états de logements entre deux locations 

A partir du 1er janvier 2003, les travaux d'amélioration concernant les remises en états de logements entre deux locations sont amortis de

manière linéaire en dix ans.

Une durée de dix ans reflète la durée de vie économique de ces travaux de remises en état de logements entre deux locations. 

Amortissement linéaire sur la valeur investie en 10 ans 	10 %

"	Fichiers et programmation

Les logiciels informatiques sont amortis de manière linéaire en 3 ans.  Amortissement linéaire sur la valeur investie en 3 ans   	33 %

A partir du 1er janvier 2008, les logiciels informatiques sont amortis de manière linéaire en 5 ans.  Amortissement linéaire sur la valeur

investie en 5 ans 	20 %

"	Matériel informatique

A partir du 1er janvier 2002, le matériel informatique est amorti de manière linéaire en 3 ans.  Amortissement linéaire sur la valeur investie

en 3 ans 	33,33%

"	Autres Immobilisations corporelles (rubrique 26 du pcmn) 

Sont comptabilisés sous cette rubrique les travaux immobiliers d'aménagements, de constructions, de démolitions, etc. apportés à un

immeuble pris en location par l'entreprise.

L'amortissement du montant de ces travaux s'étend sur la durée résiduelle du bail de manière linéaire.

"	Déductibilité des pertes antérieures

"	Régime actuel

Les pertes d'une société peuvent être réparties sur les exercices ultérieurs sans limitation d'années mais limitées quant à leur montant.

En effet, la déduction ne peut en aucun cas dépasser, par période imposable, 20 millions ou 50% du bénéfice imposable, lorsque celui-ci

est supérieur à 40 millions.

Régime futur :

A partir de l'exercice d'imposition 1998 (exercice comptable 1997), les pertes seront déductibles sans limitation de montant.

"	Provisions

L'article 19 de l'Arrêté Royal du 8 octobre 1976 énumère un certain nombre de provisions qui doivent être constituées indépendamment

du résultat de l'exercice.

Il appartient aux sociétés agréées de déterminer les dispositions à prendre en fonction de leur situation particulière (voir provision GER

ci-dessous).

"	Impôts	73.412,45 €

"	Pécule de vacances

En principe le pécule de vacances promérité à la date du 31 décembre par le personnel engagé sous le régime du contrat d'emploi fait

partie des charges de l'exercice. C'est la raison pour laquelle la constitution d'une provision est prévue (Annexe)

Coefficient des salaires bruts admis par l'Administration des Contributions

"	Assurance loi à payer

A constituer à raison de 1,2 % des rémunérations brutes de l'exercice, sous déduction des acomptes versés 

"	Remplacement chauffe-bain 

Complexe "BLAES-HAUTE" rénovation - à constituer au prorata des redevances facturées aux locataires (n'affecte pas le résultat de

l'exercice par compensation de recettes).

La provision ne doit plus être constituée à partir du 31/12/2002	0,00 €

"	Prélèvement sur provisions

"	Prélèvements sur provisions pour gros entretien/réparations

N° groupe	Complexes	Solde cumulé 01/01/2019	Prélèvements 2019	Solde cumulé 31/12/2019

1	Blaes/Haute	1.333.988,10	92.044,18	1.426.032,28

2	Forêt d'Houthulst	996.985,68	98.491,97	1.095.477,65

3	Haeren	96.545,99	604,20	97.150,19

4	Économie/Hectolitre	247.888,60	17.190,81	265.079,41

5	Quai de Chantier	143.600,87	44.860,24	188.461,11
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6	Blaes/Miroir I	188.512,77	10.499,65	199.012,42

7	Haute I	65.925,23	0,00	65.925,23

8	Louise/Lesbroussart	54629,18	12.589,85	67.219,03

9	Cambre	491.521,56	44.030,53	535.552,09

10	Tanneur/Lavoir	132.883,84	7.118,77	140.002,61

11	Meiboom	597.598,51	31.639,84	629.238,35

12	Haute II	1.201.652,35	119.475,40	1.321.127,75

13	Philanthropie	109.245,09	3.310,99	112.556,08

14	Potiers I	552.094,63	3.792,51	555.887,14

15	Minimes/Notre Dame de grâces	465.689,04	6.455,62	472.144,66

16	Marais/Ommegang	855.384,06	42.832,95	898.217,01

17	Potiers II	775.457,60	1.861,78	777.319,38

18	Haute/Pieremans	663.484,07	41.745,94	705.230,01

19	Rempart des Moines	3.073.333,75	167.358,33	3.240.692,08

20	Brigittines	1.418.952,22	60.754,77	1.479.706,99

21	Querelle	2.991.257,45	374.710,28	3.365.967,73

22	Laines/Prévoyance	455.093,39	12.163,69	467.257,08

23	Laines 65	189.891,11	5.910,56	195.801,67

24	Anvers	1.070.853,37	0,00	1.070.853,37

25	Montserrat 36/40	79.816,07	0,00	79.816,07

26	Montserrat 50/56	166.225,57	9.951,80	176.177,37

27	Blaes/Miroir II	248.872,59	22.657,29	271.529,88

28	Christine	203.929,26	1.928,14	205.857,40

29	Middelweg 43-45-47	14.462,15	6.647,28	21.109,43

30	Roue	0,00	13.277,77	13.277,77

31	Vautour	573.491,33	20.894,20	594.385,53

32	Montserrat 42	144.037,28	16.335,58	160.372,86

33	Montserrat 58-62	18.991,05	580,35	19.571,40

34	Haeren (Donjon)	137.224,52	8.320,45	145.544,97

35	Montserrat 22	75.949,45	2.298,08	78.247,53

36	Remblai	57.078,66	8.072,43	65.151,09

37	Soignies	2.655,62	1.882,94	4.538,56

38	Tanneurs	2.243,56	2.326,61	4.570,17

39	Plumes	6.797,55	1.680,87	8.478,42

41	Seigneurie (Paroisse 56)	15.278,28	1.260,34	16.538,62

43	Molenblok	2.043,51	2.263,79	4.307,30

45	Versailles phase 1 	225.954,87	21.687,18	247.642,05

46	Versailles  phase 2 	104.712,38	45.370,30	150.082,68

47	Versailles  phase 3 	374.098,40	110.530,26	484.628,66

48	Versailles  phase 4 	272.692,42	83.169,57	355.861,99

49	De Witte - de Haelen 3	47.993,18	24.503,67	72.496,85

50	Sureau	27.400,26	3.556,74	30.957,00

51	Brabançonne 	158.462,50	71.773,60	230.236,10

52	Ménages 22 à 50 	31.196,15	8.605,82	39.801,97

53	Portes Rouge  18	7.182,89	564,83	7.747,72

54	Montserrat 58/62/64 	10.654,53	1.908,00	12.562,53

55	Prévoyance 10	12.973,89	1.073,52	14.047,41

56	Prévoyance 12	11.274,01	4.817,15	16.091,16

57	Prêtre 22	49.045,93	926,00	49.971,93

58	Prévoyance 29-31	11.861,53	4.875,12	16.736,65

59	Prévoyance 35 	10.817,81	303,16	11.120,97

60	Prévoyance  32	25.419,20	2.114,59	27.533,79

61	Ophem 26	1.687,73	286,20	1.973,93

62	Fleuristes 26	36.149,32	7.994,45	44.143,77

63	Lacaille 2/Arosoir 3/Fleuriste 40-42	243.835,54	36.908,68	280.744,22

64	Minimes 75	3.047,51	0,00	3.047,51

65	Arrosoir 1/Pieremans 11	6.540,85	1.965,79	8.506,64

66	Rasière	14.008,21	7.256,44	21.264,65

67	Ste Thérèse	3.749,90	450,50	4.200,40

68	Harenheide/Middelweg	31.073,59	2.546,67	33.620,26

69	Middelweg 7 à 19	0,00	816,20	816,20

72	Divers	279.058,06	21.459,82	300.517,88

 	 	21.922.455,57	1.785.285,04	23.707.740,61

"	b. Prélèvements et reprises/utilisations sur provisions pour autres risques et charges

Pour animation sociale	0,00 €

Pour litiges avec le personnel (utilisation/reprise de provisions)	0,00 €

Pour litiges sur chantiers (utilisation/reprise de provisions)	25.000,00 €
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"	PROVISION POUR GROS ENTRETIENS ET RÉPARATIONS

En vue d'assurer l'image fidèle des comptes, il a été dérogé aux dispositions de l'arrêté royal du 31 janvier 2001 dans le cas exceptionnel

suivant :

La provision pour gros entretien et grosses réparations n'est pas évaluée sur base des principes repris aux articles 50 et suivants dudit

arrêté mais est évaluée sur base des critères cumulatifs suivants :

"	Une dotation annuelle minimum de 0,5% du prix de revient actualisé de l'année N.

"	Une provision totale correspondant au minimum à 1,5% du prix de revient actualisé de l'année N.

Cette dérogation aux dispositions de l'Arrêté royal du 31 janvier 2001 se justifie du fait que la société est soumise à la tutelle de la Société

du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.  Cette tutelle implique une série de directives financières et comptables propres au

secteur du logement social.  Ces directives prennent la forme de circulaires et sont obligatoires.

Une des circulaires consiste en l'obligation de la constitution d'une provision GER sur base forfaitaire.

Provision pour gros entretiens et réparations (GER)	 	 	 

Valeur actualisée des logements	 	426.728.933	 

Provision minimum à constituer	1,50%	6.400.934	 

Solde provision GER au 01/01/2019	 	6.204.269	 

Dotation provisions GER  2019	0,50%	2.133.645

Prélèvement provisions GER 2019	 	-1.785.285	

Reprise provisions GER 2019	 	-151.695	

Solde provision GER au 31/12/2019	 	6.400.934	 

"	PROVISION POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES

Provision pour litiges avec le personnel	0,00 €

Provision pour litiges sur chantiers	178.702,57 €

"	PROVISION PÉCULES VACANCES

Rémunérations brutes totales employés	(1) 3.064.891,10 €.  Provision 18,20 %	557.810,18 € 

Rémunérations brutes totales ouvriers	(1) 1.687.270,30 €.  Provision 10,27%	173.282,66 €

TOTAL PROVISION	731.092,84 €

(1) 	Employés : Le montant de base = la masse salariale brute, déclarée à l'ONSS des employés en service au 31/12 à l'exclusion des

gratifications et primes de fin d'année.

     	Ouvriers : Le montant de base = la masse salariale brute x 1.08 déclarée à l'ONSS de tous les ouvriers.

"	PROVISION ASSURANCE LOI

 Total provision au 31.12.2019	34.393,21 €

"	CAUTIONNEMENTS RECUS EN NUMERAIRE

Depuis 2009, la comptabilisation du coût des badges magnétiques s'enregistrait en autres produits d'exploitation et suppression de

l'utilisation du compte bilantaire garanties badges à plus d'un an. 

Nouvelle procédure à partie du 01/01/2019, fin de la caution pour les badges magnétiques.

"	LOCATAIRES SORTIS - SOLDE CREDITEUR  

Nouvelle procédure à partir de l'année 2017, reclassement vers un compte distinct des autres produits d'exploitation des soldes créditeurs

sur comptes locataires sortis depuis plus de cinq ans avec réserve de restitution à la demande de ces derniers.

"	RÉDUCTIONS DE VALEURS ACTÉES

Locataires sociaux	254.698,72 €	

Locataires privés	46.430,42 €	

Total :		301.129,14 €

Mouvements 2019 :		

Solde réductions de valeurs au 01/01/2019	401.410,64 €	

Abandons de créances locataires sociaux	-147.693,75 €	

Reprises abandons locataires sociaux	9.409,15 €	

Dotation réd val locataires sociaux	45.252,74 €	

Abandons de créances locataires privés	-7.291,04 €	

Reprises réd val locataires privés	41,40 €	
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Solde réductions de valeur au 31/12/2019		301.129,14 €

"	 Réductions de valeur sur créances commerciales (art.22&23 AR/CIR92)

Coefficients de calcul prévus par la SLRB soit :

	pour les arriérés " sociaux " de plus d'un an  100% de réduction de valeur

	pour les arriérés " sociaux " entre 6 mois et un an  locataires " sortis " 	50% de réduction de valeur

	locataires " non sortis "  25% de réduction de valeur

	DETAIL

LOCATAIRES SOCIAUX DÉBITEURS	744.021,78	 	 

Locataires sortis :	253.217,58	 	 

périodes	montants	%	réduction de valeur

+ 1 an	144.842,75	100,00%	144.842,75

6-12 mois	49.778,64	50,00%	24.889,32

0 mois	58.596,19	0,00%	0,00

Total	253.217,58	 	169.732,07

Locataires présents :	490.804,20	 	 

périodes	montants	%	réduction de valeur

+ 1 an	45.201,76	100,00%	45.201,76

6-12 mois	159.059,55	25,00%	39.764,89

0 mois	286.542,89	0,00%	0,00

Total	490.804,20	 	84.966,65

LOCATAIRES PRIVÉS DÉBITEURS	68.885,04	 	 

Locataires sortis :	11.254,51	 	 

périodes	montants	%	réduction de valeur

+ 1 an	10.508,80	100,00%	10.508,80

6-12 mois	85,57	50,00%	42,79

0 mois	660,14	0,00%	0,00

Total	11.254,51	 	10.551,59

Locataires présents :	57.630,53	 	 

périodes	montants	%	réduction de valeur

+ 1 an	29.191,93	100,00%	29.191,93

6-12 mois	26.747,61	25,00%	6.686,90

0 mois	1.690,99	0,00%	0,00

Total	57.630,53	 	35.878,83

Total réduction valeur locataires sociaux & privés au 31/12/2019	 	 	301.129,14

"	ALLOCATION DE SOLIDARITE

Nouvelle règle d'évaluation à partir de l'exercice 2005 :

L'allocation de solidarité est actée, à titre de subside compensatoire, comme produits au compte de résultats de l'exercice défini par

l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroyant le financement de la subvention.
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Art 100 § 1 - 5° -c) montant des subsides en capitaux :

Cfr annexe Autres documents C16

Information relative à l'impôt :

Cfr annexe Autres documents C16
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BILAN SOCIAL

339

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L’ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT
INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL

120,81001

1002

1003

Au cours de l’exercice

Nombre moyen de travailleurs

Temps plein

Temps partiel

Total en équivalents temps plein (ETP)

Codes Total 1. Hommes 2. Femmes

63,7 57,1

15,2 7,8 7,4

131,6 68,5 63,1

162.0871011

1012

1013

Nombre d’heures effectivement prestées

Total

86.561 75.526

14.795 6.301 8.494

176.882 92.862 84.020

7.478.363,541021

1022

1023

Frais de personnel

3.762.004,87 3.716.358,67

654.924,61 270.173,72 384.750,89

8.133.288,15 4.032.178,59 4.101.109,56

Montant des avantages accordés en sus du salaire 1033

129,11003

1013

1023

Au cours de l’exercice précédent

Nombre moyen de travailleurs en ETP

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais de personnel

P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes

69,8 59,3

177.854 95.017 82.837

8.202.014,62 4.301.843,13 3.900.171,49

Codes

1033Montant des avantages accordés en sus du salaire

..................................................................................

..................................................................

..................................................................

.............................................................................

.....................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Temps plein

Temps partiel

.............................................................................

.....................................................................

Total ..................................................................................

Temps plein

Temps partiel

.............................................................................

.....................................................................
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Codes 1. Temps plein

3.  Total en 

     équivalents temps

     plein

2. Temps partiel

A la date de clôture de l’exercice

Nombre de travailleurs

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée

...........................................
Contrat à durée déterminée .............................................

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .......

Contrat de remplacement ................................................

Par sexe et niveau d’études

Par catégorie professionnelle

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

120 16 131,6

118

2

16 129,6

2,0

65

55

67

53

7

9

69,3

62,3

11

5

76,0

55,6

......................................................

....................................

de niveau primaire .....................................................

de niveau secondaire .................................................

de niveau supérieur non universitaire ........................

de niveau universitaire ...............................................

1200

1201

1202

1203

7

42

9

7

1

3

1

2

7,8

43,0

9,9

8,6

1210

1211

1212

1213

3

27

12

13

1

4

2

2

3,9

30,2

13,6

14,6

Personnel de direction .....................................................................

Employés ...............................................................................

Ouvriers ...............................................................................

Autres ...............................................................................

Hommes ...........................................................................

Femmes ...........................................................................

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L’ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT
INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL (suite)

de niveau primaire .....................................................

de niveau secondaire .................................................

de niveau supérieur non universitaire ........................

de niveau universitaire ...............................................

PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE

Codes 1. Personnel 

    intérimaire

2. Personnes mises 

    à la disposition de 

    l’entrepriseAu cours de l’exercice

Nombre moyen de personnes occupées

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais pour l'entreprise

11,4

15.550

159.892,21

150

151

152

..............................................................

............................

..............................................................

............................
...........................................................................................

..
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L’EXERCICE

ENTRÉES Codes 1. Temps plein

3. Total en 

    équivalents 

    temps plein

2. Temps partiel

Par type de contrat de travail

55

24

31

55,0

24,0

31,0

205

210

211

212

213

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .................................................................................

Contrat de remplacement  .................................................................................

Contrat à durée déterminée ......................................................................................

Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a

introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits

au registre général du personnel au cours de l'exercice

Contrat à durée indéterminée .................................................................................

SORTIES
Codes

3. Total en 

    équivalents 

    temps plein

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a

été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au

registre général du personnel au cours de l'exercice

Par motif de fin de contrat

51

20

31

51,0

20,0

31,0

51 51,0

310

305

311

312

313

340

341

342

343

350

.......

.......

.......

.......

.......

.......

......

Pension ..............................................................................

Chômage avec complément d’entreprise ...............................................................

Licenciement .....................................................................

Autre motif ........................................................................

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins

à mi-temps, à prester des services au profit de

l'entreprise comme indépendants ..........................

1. Temps plein 2. Temps partiel

Par type de contrat de travail

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .................................................................................

Contrat de remplacement  .................................................................................

Contrat à durée déterminée ......................................................................................

Contrat à durée indéterminée .................................................................................
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Codes Hommes FemmesCodes

68

1.768

21.067,55

63

6.534

26.858,75

5802

5801

5803

5811

5812

5813

58031

58032

58033

58131

58132

58133

21.067,55 26.858,75

5821

5822

5823

5841

5842

5843

5831

5832

5833

5851

5852

5853

Nombre de travailleurs concernés .....................................................................

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à

caractère formel à charge de l'employeur

Nombre d'heures de formation suivies ..................................................................

Coût net pour l'entreprise ...............................................................................

dont coût brut directement lié aux formations ...............................................................................

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ...............................................................................

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ...............................................................................

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à

caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge

de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés .....................................................................

Nombre d'heures de formation suivies ..................................................................

Coût net pour l'entreprise ...............................................................................

Nombre de travailleurs concernés .....................................................................

Nombre d'heures de formation suivies ..................................................................

Coût net pour l'entreprise ...............................................................................
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RAPPORT DE RÉMUNÉRATION

pour les sociétés dans lesquelles les pouvoirs publics ou une ou plusieurs personnes morales de droit public exercent un
contrôle (article 100, §1, 6°/3 du Code des sociétés)
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AUTRES DOCUMENTS

(à spécifier par la société)
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 BIJLAGE 2. REGELS VOOR DE WAARDERING VAN DE INVENTARIS OP 

31/12/2019 

 Vastgoedpatrimonium 

De elementen die het vastgoedpatrimonium samenstellen (terreinen en gebouwen) worden geraamd 

aan hun aankoopprijs en/of bouwprijs, vermeerderd met de tussentijdse rente maar verminderd met 

de niet-terugvorderbare tegemoetkomingen die door de overheid worden toegekend. 

 Overige elementen van het actief en het passief 

De overige elementen van het realiseerbaar actief en het opeisbaar passief, meer bepaald de 

vorderingen en de schulden; zijn vermeld voor het nog verschuldigde bedrag op 31 december. 

 Regels met betrekking tot de afschrijvingen 

De elementen van het actief worden afgeschreven naar rato van de totaliteit van hun 

boekhoudkundige waarde. 

Vanaf 1 januari 2003, beperking van de afschrijvingen.  Enerzijds kan de eerste afschrijvingsannuïteit 

slechts prorata temporis afgetrokken worden en anderzijds, op de afschrijving van de bijkomstige 

kosten, afschrijving op dezelfde manier als de hoofdsom van de aanschaf- of beleggingswaarde van 

de vaste activa,. 

De jaarlijkse percentages of coëfficiënten zijn: 

 Oprichtingskosten 20% 

 Inrichting van de administratieve lokalen  

(lokalen eigendom van de Brusselse Woning)  3% 

 

Nieuwbouw, aankopen en renovatie van de te huur gestelde woningen (tot 31/12/1993) 

 Te huur gestelde woningen  

De afschrijving gebeurt over 66 jaar volgens een progressieve jaarlijkse coëfficiënt die 

overeenkomt met de afschrijving van een kapitaal van 1 miljoen tegen een intrestvoet van 

2,5O% per jaar over 5/6 van de belegde waarde, terrein inbegrepen 2,50%  

 Progressief volgens bouwdatum 

 Terreinen aangekocht in erfpacht par en op deze terreinen opgetrokken 
constructies  

De afschrijving gebeurt over 66 jaar volgens een progressieve jaarlijkse coëfficiënt die 

overeenkomt met de afschrijving van een kapitaal van 1 miljoen tegen een intrestvoet van 

2,50% op de belegde waarde, vergoedingen inbegrepen 2,50% 



 
 

 Progressief volgens bouwdatum 

 

 Garages en winkels  

Ingewerkt in de woningen, worden ze afgeschreven volgens dezelfde regels als deze laatste 

 2,50% 

 Progressief volgens bouwdatum 

 

Nieuwbouw, aankopen en renovatie van de te huur gestelde woningen (vanaf 

01/01/1994) 

 Te huur gestelde woningen: 

Vanaf 1 januari 1994 zullen de nieuw gebouwde en gerenoveerde gebouwen lineair 

afgeschreven worden over 33 of 20 jaar, refererend naar de terugbetalingsduur van de 

budgettaire kredieten.  

Een duur van 20 jaar of 33 jaar is logischer in verband met de effectieve levensduur van de 

vaste activa en weerspiegelt alleen de evolutie en de economische realiteit van de sector. 

 

 Terreinen aangekocht in erfpacht par en op deze terreinen opgetrokken 

constructies  

Zelfde regels als de te huur gestelde woningen 

 

 Garages en winkels  

Ingewerkt in de woningen, worden ze afgeschreven volgens dezelfde regels als deze laatste.  

 

 Liften  

Lineaire afschrijving over de belegde waarde over 20 jaar  5% 

 

 Centrale verwarmingsinstallaties  

Lineaire afschrijving over de belegde waarde over 20 jaar  5% 

 

 Andere uitrustingen  

Lineaire afschrijving over de belegde waarde over 10 jaar  10% 

 

 Kantoormeubilair  10% 

 

 Elektronische boekhoudings- en kantoormachines  20% 

Vanaf het boekjaar 2020 zullen de mobiele telefoons lineair  



 
 

afgeschreven zijn over de belegde waarde in 3 jaar  33% 

De duur van 3 jaar weerspiegelt immers de economische levensduur van mobiele telefoons  

 Autovoertuigen  20% 

 

 Onderhoudsmaterieel  10% 

 

 Terreinen, gebouwen in aanbouw  Nihil 

 

 Verbeteringswerken 

Lineaire afschrijving over de belegde waarde over 20 jaar  5% 

 

 Verbeteringswerken – In goede staat herstellen van woningen tussen twee verhuringen  

Sinds 1 januari 2003 worden de verbeteringswerken betreffende het in goede staat herstellen 

van woningen tussen twee verhuringen lineair afgeschreven in tien jaar. 

Een duur van tien jaar weerspiegelt de economische levensduur van deze werken voor het 

in goede staat herstellen van woningen tussen twee verhuringen. 

Lineaire afschrijving over de belegde waarde over 10 jaar  10% 

 

 Bestanden en programmatie 

De software wordt lineair afgeschreven over 3 jaar 

Lineaire afschrijving over de belegde waarde over 3 jaar  33% 

Sinds 1 januari 2008 wordt software lineair afgeschreven over 5 jaar. 

Lineaire afschrijving over de belegde waarde over 5 jaar  20% 

 

 Informaticamateriaal 

Sinds 1 januari 2002 wordt informaticamateriaal lineair afgeschreven over 3 jaar. 

Lineaire afschrijving over de belegde waarde over 3 jaar  33,33% 

 

 Overige materiële vaste activa (rubriek 26 van de mar)  

Worden onder deze rubriek geboekt, de onroerende werken van inrichting, constructie, 

afbraak, enz. die uitgevoerd worden aan een door de onderneming in huur genomen gebouw. 

De afschrijving van het bedrag van deze werken strekt zich lineair uit over de residuele duur 

van de huurovereenkomst. 

 



 
 

 Aftrekbaarheid van vroegere verliezen 

 Huidig stelsel 

De verliezen van een vennootschap kunnen over latere boekjaren worden verdeeld zonder beperking 

van het aantal jaren, maar met een beperking voor hun bedrag. 

De aftrek mag immers per belastbare periode immers in geen geval hoger zijn dan 20 miljoen of 

50% van de belastbare winst, indien deze hoger is dan 40 miljoen. 

Toekomstig stelsel    

Vanaf het aanslagjaar 1998 (boekjaar 1997) zullen de verliezen aftrekbaar zijn zonder beperking van 

het bedrag. 

 Voorzieningen 

Artikel 19 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 somt een zeker aantal voorzieningen op die 

onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar gesteld moeten worden. 

Het is de taak van de erkende vennootschappen om te bepalen welke maatregelen er genomen 

moeten worden in functie van hun bijzondere situatie (zie voorziening GOV hierna). 

 Belastingen 73.412,45 € 

 Vakantiegeld 

In principe maakt het vervroegd vakantiegeld op 31 december voor het personeel met een 

arbeidsovereenkomst deel uit van de lasten van het boekjaar. Daarom wordt de 

samenstelling van een voorziening voorzien (Bijlage) 

Coëfficiënt van de brutolonen  

 toegelaten door het Bestuur der Belastingen 

 

 Te betalen verzekering arbeidsongevallen 

Samen te stellen naar rato van 1,2% van de bruto bezoldigingen van het boekjaar, met 

aftrek van de gestorte voorschotten  1,2% 

 van de bruto bezoldigingen  

 Vervanging badgeiser  

Complex "BLAES-HOOG" renovatie - te stellen in verhouding tot de aan de huurders 

gefactureerde heffingen (heeft geen invloed op het resultaat van het boekjaar door 

compensatie van ontvangsten). 

De voorziening moet niet meer gesteld worden sinds 31/12/2002 0,00 € 

  



 
 

 Onttrekkingen aan de voorzieningen 

Onttrekkingen aan de voorzieningen voor groot onderhoud/herstellingen 

Nr. 
groep 

Complexen 
Gecumuleerd 

saldo 
01/01/2019 

Onttrekkingen 
2019 

Gecumuleerd 
saldo 

31/12/2019 

1 Blaes/Hoog 1.333.988,10 € 92.044,18 € 1.426.032,28 € 

2 Houthulstbos 996.985,68 € 98.491,97 € 1.095.477,65 € 

3 Haren 96.545,99 € 604,20 € 97.150,19 € 

4 Zuinigheid/Hectoliter 247.888,60 € 17.190,81 € 265.079,41 € 

5 Werfkaai 143.600,87 € 44.860,24 € 188.461,11 € 

6 Blaes/Spiegel I 188.512,77 € 10.499,65 € 199.012,42 € 

7 Hoog I 65.925,23 € 0,00 € 65.925,23 € 

8 Louiza/Lesbroussart 54.629,18 € 12.589,85 € 67.219,03 € 

9 Kameren 491.521,56 € 44.030,53 € 535.552,09 € 

10 Huidevetters/Wasserij 132.883,84 € 7.118,77 € 140.002,61 € 

11 Meiboom 597.598,51 € 31.639,84 € 629.238,35 € 

12 Hoog II 1.201.652,35 € 119.475,40 € 1.321.127,75 € 

13 Menslievendheid 109.245,09 € 3.310,99 € 112.556,08 € 

14 Pottenbakkers I 552.094,63 € 3.792,51 € 555.887,14 € 

15 
Minimen/O.-L.-Vrouw Van 

Gratie 
465.689,04 € 6.455,62 € 472.144,66 € 

16 Broek/Ommegang 855.384,06 € 42.832,95 € 898.217,01 € 

17 Pottenbakkers II 775.457,60 € 1.861,78 € 777.319,38 € 

18 Hoog/Pieremans 663.484,07 € 41.745,94 € 705.230,01 € 

19 Papenvest 3.073.333,75 € 167.358,33 € 3.240.692,08 € 

20 Brigittinen 1.418.952,22 € 60.754,77 € 1.479.706,99 € 

21 Krakeel 2.991.257,45 € 374.710,28 € 3.365.967,73 € 

22 Wol/Voorzorg 455.093,39 € 12.163,69 € 467.257,08 € 

23 Wol 65 189.891,11 € 5.910,56 € 195.801,67 € 

24 Antwerpen 1.070.853,37 € 0,00 € 1.070.853,37 € 

25 Montserrat 36/40 79.816,07 € 0,00 € 79.816,07 € 

26 Montserrat 50/56 166.225,57 € 9.951,80 € 176.177,37 € 

27 Blaes/Spiegel II 248.872,59 € 22.657,29 € 271.529,88 € 

28 Kristina 203.929,26 € 1.928,14 € 205.857,40 € 

29 Middelweg 43-45-47 14.462,15 € 6.647,28 € 21.109,43 € 

30 Rad 0,00 € 13.277,77 € 13.277,77 € 

31 Gier 573.491,33 € 20.894,20 € 594.385,53 € 

32 Montserrat 42 144.037,28 € 16.335,58 € 160.372,86 € 

33 Montserrat 58-62 18.991,05 € 580,35 € 19.571,40 € 

34 Haren (Wachttoren) 137.224,52 € 8.320,45 € 145.544,97 € 

35 Montserrat 22 75.949,45 € 2.298,08 € 78.247,53 € 

36 Papenvest 57.078,66 € 8.072,43 € 65.151,09 € 

37 Zinnik 2.655,62 € 1.882,94 € 4.538,56 € 

38 Huidevetters 2.243,56 € 2.326,61 € 4.570,17 € 

39 Pluim 6.797,55 € 1.680,87 € 8.478,42 € 

41 Heerlijkheid (Parochie 56) 15.278,28 € 1.260,34 € 16.538,62 € 



 
 

43 Molenblok 2.043,51 € 2.263,79 € 4.307,30 € 

 

Nr. 
groep 

Complexen 
Gecumuleerd 

saldo 
01/01/2019 

Onttrekkingen 
2019 

Gecumuleerd 
saldo 

31/12/2019 

45 Versailles fase 1  225.954,87 € 21.687,18 € 247.642,05 € 

46 Versailles fase 2  104.712,38 € 45.370,30 € 150.082,68 € 

47 Versailles fase 3  374.098,40 € 110.530,26 € 484.628,66 € 

48 Versailles fase 4  272.692,42 € 83.169,57 € 355.861,99 € 

49 De Witte de Haelen 3 47.993,18 € 24.503,67 € 72.496,85 € 

50 Vlier 27.400,26 € 3.556,74 € 30.957,00 € 

51 Brabançonne  158.462,50 € 71.773,60 € 230.236,10 € 

52 Huishoudens 22 tot 50  31.196,15 € 8.605,82 € 39.801,97 € 

53 Roodepoort  18 7.182,89 € 564,83 € 7.747,72 € 

54 Montserrat 58/62/64  10.654,53 € 1.908,00 € 12.562,53 € 

55 Voorzorg 10 12.973,89 € 1.073,52 € 14.047,41 € 

56 Voorzorg 12 11.274,01 € 4.817,15 € 16.091,16 € 

57 Priester 22 49.045,93 € 926,00 € 49.971,93 € 

58 Voorzorg 29-31 11.861,53 € 4.875,12 € 16.736,65 € 

59 Voorzorg 35  10.817,81 € 303,16 € 11.120,97 € 

60 Voorzorg 32 25.419,20 € 2.114,59 € 27.533,79 € 

61 Oppem 26 1.687,73 € 286,20 € 1.973,93 € 

62 Bloemenkwekers 26 36.149,32 € 7.994,45 € 44.143,77 € 

63 
Lacaille 2/Gieter 
3/Bloemenkwekers 40-42 

243.835,54 € 36.908,68 € 280.744,22 € 

64 Minimen 75 3.047,51 € 0,00 € 3.047,51 € 

65 Gieter 1 /Pieremans 11 6.540,85 € 1.965,79 € 8.506,64 € 

66 Sistervat 14.008,21 € 7.256,44 € 21.264,65 € 

67 Sint-Theresia 3.749,90 € 450,50 € 4.200,40 € 

68 Harenheide/Middelweg 31.073,59 € 2.546,67 € 33.620,26 € 

69 Middelweg 7 tot 19 0,00 € 816,20 € 816,20 € 

72 Divers 279.058,06 € 21.459,82 € 300.517,88 € 

    21.922.455,57 € 1.785.285,04 € 23.707.740,61 € 

 

 

 b. Onttrekkingen en terugnemingen/bestedingen op voorzieningen voor andere 
risico's en lasten 

Voor sociale animatie 0,00 € 

Voor geschillen met het personeel (gebruik/terugneming van voorzieningen) 0,00 € 

Voor geschillen op werven (gebruik/terugneming van voorzieningen) 25.000,00 € 

 

 

  



 
 

 Voorziening voor groot onderhoud en herstellingen  

Om een getrouw beeld te geven van de rekeningen werd er afgeweken op de bepalingen van het 

koninklijk besluit van 31 januari 2001 in het volgende uitzonderlijke geval: 

De voorziening voor groot onderhoud en grote herstellingen wordt niet geëvalueerd op basis van de 

principes uit de artikelen 50 en volgende van genoemd besluit, maar wordt geëvalueerd op basis van 

de volgende cumulatieve criteria: 

 Een jaarlijkse dotatie van minimum 0,5% van de geactualiseerde kostprijs van het jaar N. 

 Een totale voorziening die minstens overeenkomt met 1,5% van de geactualiseerde kostprijs 

van het jaar N. 

Deze afwijking op de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 31 januari 2001 is gerechtvaardigd 

door het feit dat de vennootschap onderworpen is aan de voogdij van de Brusselse Gewestelijke 

Huisvestingsmaatschappij.  Deze voogdij impliceert een reeks financiële en boekhoudkundige 

richtlijnen eigen aan de sociale huisvestingssector.  Deze richtlijnen nemen de vorm aan van 

omzendbrieven en zijn verplicht. 

Één van de omzendbrieven omvat de verplichting om een voorziening GOV te vormen op forfaitaire 

basis. 

Voorziening voor groot onderhoud en herstellingen (GOV)   

Geactualiseerde waarde van de woningen   426.728.933 €   

Minimaal aan te leggen voorziening 1,50% 6.400.934 €   

Saldo voorziening GOV op 01/01/2019   6.204.269 €   

Dotatie voorziening GOV  2019 0,50% 2.133.645 € 

196.665 € Opnemingen voorzieningen GOV 2019   -1.785.285 € 

Terugname voorzieningen GOV 2019   -151.695 € 

Saldo voorziening GOV op 31/12/2019   6.400.934 €   

 Voorzieningen voor risico's en kosten 

Voorziening voor geschillen met het personeel 0,00 € 

Voorziening voor geschillen op werven 178.702,57 € 

 Voorziening vakantiegeld 

Totale bruto bezoldigingen bedienden (1) 3.064.891,10 € 

Voorziening 18,20% 557.810,18 €  

Vervroegd vakantiegeld, vermindering arbeidsduur 0,00 € 

 ------------------------- 

 557.810,18 € 

Totale bruto bezoldigingen arbeiders (1) 1.687.270,30 € 

Voorziening 10,27% 173.282,66 € 



 
 

 ------------------------- 

TOTAAL VOORZIENING 731.092,84 € 

(1)  Bedienden: Het basisbedrag = de bruto loonmassa, die bij de RSZ werd aangegeven, van de 

bedienden in dienst op 31/12, behalve de gratificaties en eindejaarspremies. 

      Arbeiders: Het basisbedrag = de bruto loonmassa x 1.08, aangegeven bij het RSZ, van alle 

arbeiders. 

 Voorziening verzekering arbeidsongevallen 

Totaal voorziening op 31.12.2019 34.393,21 € 

 Borgtochten ontvangen in contanten 

Sinds 2009 werd de kostprijs van de magnetische badges geboekt onder Andere bedrijfsopbrengsten 

en afschaffing van het gebruik van de balansrekening garanties badges op meer dan één jaar.  

Nieuwe procedure vanaf 01/01/2019, einde van de borgtocht voor magnetische badges. 

 Uitgetreden huurders – creditsaldo 

Nieuwe procedure vanaf 2017, reclassering naar een aparte rekening van de andere 

bedrijfsopbrengsten van de creditsaldo's op de rekeningen van huurders die hun woning sinds meer 

dan vijf jaar verlaten hebben met restitutiereserve op verzoek van deze laatsten. 

 Geboekte waardeverminderingen 

Sociale huurders 254.698,72 € 
 

Privé huurders 46.430,42 € 

 

  
301.129,14 € 

Bewegingen 2019: 
  

Saldo waardeverminderingen op 01/01/2019 401.410,64 €  
In onverhaalbaarheidsstellingen van vorderingen van 
sociale huurders 

-147.693,75 € 
 

Terugnames in onverhaalbaarheidsstellingen sociale 
huurders 

9.409,15 € 
 

Dotatie waardeverm. sociale huurders 45.252,74 €  
In onverhaalbaarheidsstellingen van vorderingen van 
privé huurders 

-7.291,04 € 
 

Terugnames waardeverm. privé huurders 41,40 €  

   

Saldo waardeverminderingen op 31/12/2019  301.129,14 € 

 

  



 
 

 

  Waardeverminderingen op handelsvorderingen 

(art.22&23 KB/CIR92) 

Berekeningscoëfficiënten voorzien door de BGHM: 

 voor "sociale" betalingsachterstand van meer dan één jaar  100% waardevermindering 

 voor "sociale" betalingsachterstand tussen 6 maanden en één jaar 

□ "uitgetreden" huurders  50% waardevermindering  

□ "niet-uitgetreden" huurders   25% waardevermindering 

  Detail 

SOCIALE HUURDERS-DEBITEUREN 744.021,78 €     

Vertrokken huurders: 253.217,58 €     

periodes bedragen % waardevermindering 

+ 1 jaar 144.842,75 € 100% 144.842,75 € 

6-12 maanden 49.778,64 € 50% 24.889,32 € 

0 maanden 58.596,19 € 0% 0,00 € 

Totaal 253.217,58 €   169.732,07 € 

Aanwezige huurders : 490.804,20 €     

periodes bedragen % waardevermindering 

+ 1 jaar 45.201,76 € 100% 45.201,76 € 

6-12 maanden 159.059,55 € 25% 39.764,89 € 

0 maanden 286.542,89 € 0% 0,00 € 

Totaal 490.804,20 €   84.966,65 € 

PRIVÉHUURDERS-DEBITEUREN 68.885,04 €     

Vertrokken huurders: 11.254,51 €     

periodes bedragen % waardevermindering 

+ 1 jaar 10.508,80 € 100% 10.508,80 € 

6-12 maanden 85,57 € 50% 42,79 € 

0 maanden 660,14 € 0% 0,00 € 

Totaal 11.254,51 €   10.551,59 € 

Aanwezige huurders: 57.630,53 €     

periodes bedragen % waardevermindering 

+ 1 jaar 29.191,93 € 100% 29.191,93 € 

6-12 maanden 26.747,61 € 25% 6.686,90 € 

0 maanden 1.690,99 € 0% 0,00 € 

Totaal 57.630,53 €   35.878,83 € 

Totaal waardevermindering sociale & privé 
huurders op 31/12/2019 

    301.129,14 € 

 

 

 



 
 

 Solidariteitstoelage 

Nieuwe waarderingsregel vanaf het boekjaar 2005: 

De solidariteitstoelage wordt, als compensatoire subsidie, geboekt als opbrengsten in de 

resultatenrekening van het boekjaar gedefinieerd door het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering tot financiering van de subsidie. 



 
 

 BIJLAGE 3 - INVESTERINGSPLAN – LOPENDE PROJECTEN
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