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De verrichtingen verwezenlijkt door het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest vallen onder één van de volgende interne fondsen :
Fonds B1. Deze benaming verwijst naar de verrichtingen die het Woningfonds van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest met eigen middelen verwezenlijkt.
Op boekhoudkundig vlak behoort ook het Fonds voor Speciale Tussenkomsten (of F.S.T.)
tot het Fonds B1. Met dit fonds worden uitzonderlijke verrichtingen gefinancierd en het
wordt gespijsd door dotaties die het Fonds in het verleden ontving van FORTIS n.v. in het
kader van de tijdelijke overlijdensverzekeringen met afnemend kapitaal die gekoppeld zijn
aan de hypothecaire leningen.
Fonds B2. Deze benaming geldt voor de verrichtingen die gerealiseerd worden met
kapitalen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit:
-

leningen waaraan de Staat of het Gewest hun waarborg hebben gehecht en
rentesubsidies tot 1989;
kapitaalsubsidies of terugvorderbare voorschotten die het Gewest heeft toegekend
tussen 1990 en 1995 of in 2002 in het kader van de aanvullende leningen voor
jonge gezinnen;
een lening aangegaan in 1993, integraal ten laste van het Woningfonds van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar waaraan het Gewest zijn waarborg heeft
gehecht;
leningen die het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1996
heeft afgesloten, met waarborg van het Gewest, en kapitaalpremies, toegekend
vanaf dezelfde datum.

Fonds B3. Deze benaming slaat op de verrichtingen verwezenlijkt met terugvorderbare
voorschotten toegekend door het Gewest vanaf 1998 in het kader van de tussenkomst
voor de samenstelling van huurwaarborgen.

*
*

*
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Mevrouwen, Mijne Heren,
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kreeg in 2005, net zoals het jaar daarvoor, af te
rekenen met indrukwekkende prijsstijgingen op de immobiliënmarkt en met een snelle
toename van de bouwkosten. En ook aan de huurprijzen in de privé-sector was deze
evolutie voelbaar. Enkel de rentevoeten voor de hypothecaire leningen die in de privésector worden aangeboden, gaven gezinnen op zoek naar een woning gunstige
perspectieven. Maar dit element op zich was niet voldoende om een halt toe te roepen aan
de steeds ernstiger moeilijkheden waarmee een steeds grotere, en economisch steeds
zwakkere, bevolkingsgroep krijgt af te rekenen.
Rekening houdend met die evolutie, heeft Mevrouw Françoise Dupuis, Staatssecretaris
voor Huisvesting, er bij de gewestelijke instanties voor gepleit om het
investeringsvermogen van het Fonds met 18,64 % te verhogen in vergelijking met 2004 en
de gewestelijke dotatie met 17,68 %. De bijzondere inspanning die het Gewest op deze
manier heeft geleverd om de overheidshulp op het vlak van huisvesting te stimuleren,
werd door het Fonds erg gewaardeerd.
Vanuit datzelfde standpunt achtte Mevrouw Dupuis het wenselijk om het
huurhulpprogramma, voorzien in de beheersovereenkomst, voor 2005 te behouden (de
jaarlijkse creatie van 50 nieuwe woningen), ondanks de weinig rooskleurige perspectieven
die de uitbreiding van deze sector - zoals die momenteel wordt gefinancierd - biedt voor
de financiële toekomst van het Fonds.
Om diezelfde redenen heeft ze er ook mee ingestemd om de reglementen voor de
hypothecaire leningen aan te passen, zodat die afgestemd blijven op de evoluties binnen
de immobiliënsector en op de budgettaire mogelijkheden van de ontleners.
In de secties waarin deze activiteiten worden toegelicht, wordt dieper ingegaan op deze
punten.
De gedelegeerde opdrachten voor 2005 werden als volgt omschreven: verrichtingen die
gelijk waar op het gewestelijke territorium uitgevoerd kunnen worden, maar die vooral
toegespitst zijn op de creatie van nieuwe woningen in leegstaande kantoorgebouwen, op
ongebruikte industriële sites, binnen stadskankers of op braakliggende terreinen palend
aan andere gebouwen. Er werd gevraagd om bijzondere aandacht te schenken aan een
rationeel energiegebruik en de toepassing van biologische bouwtechnieken. De gecreëerde
woningen zouden op die vlakken een voorbeeldfunctie moeten vervullen.
Sectie III en hoofdstuk II geven meer uitleg over de manier waarop het Fonds gevolg geeft
aan deze opdrachten.
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Vastleggingen en verwezenlijkingen 2005 (fonds B2)
(in EUR)
Vastleggingen
aangegaan vóór 2005
en uitgevoerd in 2005

Vastleggingen
aangegaan en
uitgevoerd in 2005

Vastleggingen
aangegaan in 2005 en
niet uitgevoerd in 2005

Totale vastleggingen
2005

Verwezenlijkingen
2005

(1)

(2)

(3)

(2) + (3) = (4)

(1) + (2) = (5)

Hypothecaire leningen :
∗ gewone leningen
∗ leningen voor jonge gezinnen

11.883.028,98
203.634,00

44.774.271,63
867.184,00

18.944.248,42
127.855,00

63.718.520,05
995.039,00

56.657.300,61
1.070.818,00

Totaal hypothecaire leningen

12.086.662,98

45.641.455,63

19.072.103,42

64.713.559,05

57.728.118,61

2.428.696,83

82.335,64

7.808.589,21

7.890.924,85

2.511.032,47

14.515.359,81

45.723.791,27

26.880.692,63

72.604.483,90

60.239.151,08

161.579,00

7.821.209,34

7.982.788,34

161.579,00

Verrichtingen

Huurkoop en verkoop na
sanering of (weder)opbouw

6
Totaal aankoopsector
Huurhulp :
∗ Programma 2005
∗ Bestaand immobiliënpark of
bestaande programma’s

4.090.524,82

1.059.208,59

1.208.125,17

2.267.333,76

5.149.733,41

Totaal huurhulp

4.090.524,82

1.220.787,59

9.029.334,51

10.250.122,10

5.311.312,41

18.605.884,63

46.944.578,86

35.910.027,14

82.854.606,00

65.550.463,49

Totaal

-

N.B. De investeringen voor verrichtingen bestemd voor verkoop met een hypothecaire lening worden oorspronkelijk onder de rubrieken "huurkoop en verkoop na sanering of (weder)opbouw" opgenomen.
Wanneer men overgaat tot de vereffening van een lening, worden zij als verwezenlijkingen opgenomen, in de rubriek "hypothecaire leningen".

Evolutie van het investeringsvermogen in het jaar en de hiertoe aangewende
financieringsmiddelen(in het fonds B2)
Bedragen
in duizenden EUR
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investeringsvermogen

gewestelijke tussenkomsten

obligatieleningen

opnames uit thesaurie

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
-5.000

Jaar

Voor 2005 heeft de Regering het investeringsvermogen van het Fonds in fonds B2
vastgelegd op 82.854.606,00 EUR. In de volgende tabel wordt duidelijk hoe de verdeling
van het investeringsvermogen aanvankelijk was voorzien en hoe het uiteindelijk werd
aangewend:
Investeringsvermogen
Oorsponkelijk voorzien

Werkelijke
vastlegging op
31/12/2005

72.234.606,00

71.609.444,90

1.320.000,00

995.039,00

73.554.606,00

72.604.483,90

Huurhulp :
- programma 2005
- bestaand immobiliënpark

7.500.000,00
1.800.000,00

7.982.788,34
2.267.333,76

Totaal huurhulp

9.300.000,00

10.250.122,10

82.854.606,00

82.854.606,00

Activiteitensector

Hypothecaire leningen :
- algemene verrichtingen (*)
- aanvullende leningen voor jonge
gezinnen
Totaal hypothecaire leningen (*)

Totaal hypothecaire leningen en huurhulp

(*) Inbegrepen de verrichtingen van aankoop na sanering of (weder)opbouw. Zij worden voorlopig
ondergebracht bij de algemene verrichtingen. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde van deze
verrichtingen uiteindelijk worden opgenomen in de rubriek aanvullende leningen voor jonge gezinnen.

De verdeling van het investeringsvermogen over de hypothecaire leningen en de huurhulp,
zoals aangegeven in de eerste kolom van de tabel, is indicatief en niet dwingend. Het is
onmogelijk om vooraf precieze bedragen vast te leggen per activiteitensector, omdat noch
de Regering noch het Fonds aan het begin van het jaar al een duidelijk zicht hebben op
alle gehanteerde parameters. Volgens de parameters die het Woningfonds binden aan het
Gewest, is het Fonds echter verplicht om jaarlijks 50 nieuwe woningen te creëren in de
huurhulp en om minstens 275 hypothecaire leningen toe te kennen.
De financiering van de verbintenissen die het Fonds aanging in fonds B2 gebeurde in
2005 met de volgende middelen:
Geïnvesteerde bedragen
in EUR
%

Financieringsbronnen
Leningen

51.449.606,00

62,10

Gewestelijke kapitaalpremie

30.705.000,00

37,06

700.000,00

0,84

82.854.606,00

100,00

Opnames uit de onbeschikbare reserve van het fonds B2
Totaal
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Financiële dekking van het investeringsvermorgen
in het fonds B2

Jaar 1995

Jaar 1996

Jaar 1997

Jaar 1998

Jaar 1999

Jaar 2000

Jaar 2001

Jaar 2002

Jaar 2003

Jaar 2004

Jaar 2005

gewestelijke
tussenkomsten
obligatieleningen

100%

opnames uit thesaurie
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Voor de verwezenlijkingen in fonds B2 werden de bedragen in 2005 als volgt over de
verschillende activiteiten verdeeld:
Vrijgegeven bedragen
EUR
%

Activiteitensector
Hypothecaire leningen :
- algemene verrichtingen
- aanvullende leningen voor jonge gezinnen

56.657.300,61
1.070.818,00

86,43
1,63

Totaal hypothecaire leningen

57.728.118,61

88,07

2.511.032,47

3,83

Totaal aankoopsector
Huurhulp :
- programma 2005
- patrimonium en programma in voorbereiding
Totaal huurhulp

60.239.151,08

91,90

161.579,00
5.149.733,41
5.311.312,41

0,25
7,85
8,10

Totaal :

65.550.463,49

100,00

Huurkoop en verkoop na sanering of (weder)opbouw

Het interne fonds B3 waarmee de huurwaarborgleningen worden gefinancierd, is niet
onderworpen aan dezelfde werkings- en financieringsregels als de andere
activiteitensectoren van het Fonds. Voor deze activiteit wordt niet gewerkt met een
jaarlijkse financiering: het fonds werd enkele jaren lang gespijsd door gewestelijke
voorschotten die ervoor moeten zorgen dat deze sector gedurende langere tijd kan werken
zonder bijkomende budgetten. Met het geld dat wordt terugbetaald voor de toegekende
leningen, die binnen een tijdsspanne van maximum 18 maanden afgelost moeten worden,
kunnen nieuwe leningen worden toegekend.
In 2005 werden 512 huurwaarborgleningen vereffend.
Algemeen beschouwd, hebben de verschillende activiteitensectoren van het Fonds, met de
steun van het Gewest, er in 2005 voor gezorgd dat 1.173 nieuwe gezinnen, of in totaal
2.939 personen, zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest konden vestigen. 1.648 of
56,07 % van hen deden dat via de algemene verrichtingen van hypothecaire leningen, 79
of 2,69 % dankzij een aanvullende lening voor jonge gezinnen, 255 personen of 8,68 %
konden een woning betrekken in de huurhulp en 957 personen of 35,56 % sloten een
huurwaarborglening af.
In dit jaarverslag vindt men verder:
-

in hoofdstuk I, de weergave van de activiteiten van het Fonds in 2005 aan de hand van
zijn belangrijkste activiteiten: algemene verrichtingen van hypothecaire leningen,
aanvullende leningen voor jonge gezinnen, bouw/renovatie-verkoopverrichtingen,
huurhulp, bijzondere verrichtingen en de tussenkomst in de samenstelling van een
huurwaarborg;

-

in hoofdstuk II, de belangrijkste gebeurtenissen sinds 1 januari 2006 en de te
verwachten wijzigingen die een invloed kunnen hebben op de latere werking of op de
activiteiten van het Fonds;
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-

in hoofdstuk III, een schets van het administratieve leven van het Fonds en van de
samenwerking met zijn rechtstreekse partners. Daarnaast is ook een opsomming
opgenomen van de wetten, ordonnanties en besluiten van het dienstjaar die
rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan de activiteiten van het Fonds;

-

in hoofdstuk IV, de rekeningen van het dienstjaar en een analyse ervan, een reeks
gegevens over de interne werking van het Fonds en de sociale balans.

*
*

*
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BOUW/RENOVATIE-VERKOOP

In realisatie
Fin

Gepland

Vandenbranden

12 woningen

5 woningen

Mariemont

Moorslede

8 woningen

10 woningen

Requette-Lemaire
Requette-Candries

Broederschap
25 woningen

50 woningen

Bergen
9 ééngezinswoningen

Herder
15 woningen

Van Volxem
Hop

12 woningen

144 WONINGEN IN REALISATIE
22 GEPLANDE WONINGEN
31/12/2005

40

20 woningen

Ter herinnering vernoemen we hier enkel het opstellen van de basisaktes
(beschrijving van het gebouw, van de private en van de gemeenschappelijke
delen, bepaling van de gemeenschappelijke delen die deel uitmaken van elk
privaat gedeelte) en van de reglementen van mede-eigendom (beschrijving van
de rechten en plichten van elke mede-eigenaar in verband met de
gemeenschappelijke en de private delen, criteria en berekeningswijze van de
verdeling van de lasten, convocatie- en functioneringsregels, bevoegdheden
van de algemene vergadering, enz...).
De eigendomsoverdracht verzekeren.
Hier wordt verwezen naar de concrete verplichtingen van het Fonds in zijn
functie van verkoper. Dit houdt onder andere de informatieplicht aan de
kandidaat-koper in (onder andere over de staat van het afgeleverde gebouw en
de werken die nog moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer een
gebouw wordt verkocht in de staat van gesloten ruwbouw). Dit betekent dat de
plannen “as built” voorgelegd moeten kunnen worden, net zoals de
stedenbouwkundige vergunning, de lastenboeken en beschrijvingen van de
uitgevoerde werken, het dossier van de latere interventies, de notulen van de
oplevering van de werken. Ook al heeft het Fonds totnogtoe geen woningen
verkocht onder het regime van de wet Breyne, omdat de afgesproken werken
worden uitgevoerd voor de woning wordt verkocht, en ook al vindt de
overdracht van waarborgen voor de geleverde werken plaats op het moment
van de verkoop, toch moeten er verschillende praktische vragen worden
beantwoord.
Het is ook belangrijk om de bijeenkomsten van de algemene vergadering van
mede-eigenaars bij te wonen en de beslissingen te aanvaarden, en dit zolang
het Fonds mede-eigenaar is, met andere woorden, zolang niet alle loten zijn
verkocht. Dit betekent onder andere dat het Fonds eventueel moet bijdragen in
de gemeenschappelijke lasten en in het reservefonds en het werkkapitaal.
De uitbouw van de bouw/renovatie-verkoopactiviteiten houdt dus in dat er
heel wat nieuwe procedures moeten worden uitgewerkt en dat de betrokken
diensten verder moeten worden uitgebouwd. Totnogtoe heeft het Fonds geen
van die diensten moeten versterken, maar het zou kunnen dat dit in de
toekomst wel nodig is.
b) In het kader van andere fondsen.
In de loop van het dienstjaar heeft het Fonds 12 leningen vereffend in het F.S.T.:
(waarvan 2 enkel in het F.S.T., 9 ter aanvulling van een lening in fonds B2 en 1
lening aan een personeelslid).
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3. LOPENDE LENINGEN.
a) In het kader van het fonds B2.
Algemeen beheer.
5.051 leningen waren lopend eind 2005.
437 leningen werden gedurende het jaar gesaldeerd, waarvan 47 op termijn en
390 vervroegd werden terugbetaald, waaronder 6 ingevolge het overlijden van
één van de ontleners. 46 leningen hadden in de loop van de terugbetaling een
voorsprong opgebouwd met betrekking tot de normale leningsduur (bv. wegens
de afboeking van een aankoop- of renovatiepremie) waardoor de lening
vervroegd is afgelost, 39 ontleners betaalden het nog openstaande kapitaal af met
eigen middelen, zonder het pand te verkopen. 90 leningen werden terugbetaald
na de onderhandse verkoop van het pand en 6 na de vrijwillige of gedwongen
openbare verkoop van het pand.
186 leningen werden geherfinancierd. Hoewel het merendeel van deze
terugbetalingen het gevolg is van het feit dat de ontleners elders konden lenen
aan een goedkopere rentevoet (o.a. na de vijfjaarlijkse herzieningen) liggen ook
nog andere redenen aan de basis hiervan, zoals de aankoop van een tweede
woning, de verhuring van de woning, het vertrek naar het buitenland, de uit
onverdeeldheidstreding, of nog om te ontsnappen aan de verplichtingen
opgenomen in de leenakte met betrekking tot de uit te voeren werken.
3 leningen werden afgelost nadat het Fonds de vervroegde terugbetaling had
geëist, wegens het niet uitvoeren van de veiligheidswerken in het pand, de
aankoop van een tweede eigendom en de herbestemming van de ruimten. 1
lening werd volledig terugbetaald met de vergoeding die werd getrokken na een
schadegeval.
Voor 13 dossiers is de reden van de vervroegde terugbetaling onbekend.
In het kader van de specifieke en antispeculatieve clausules die sinds 1992 in de
leenaktes worden opgenomen, hebben (overeenkomstig de verbintenissen die zij
zijn aangegaan) 119 ontleners en 3 ex-ontleners aan het Fonds gevraagd om hun
woning te mogen verkopen onder welbepaalde voorwaarden. De motieven voor
de verkoop zijn uiteenlopend. In 16 gevallen liggen echtscheiding (11) of andere
familiale problemen (5) aan de basis van dit verzoek. 12 gezinnen kenden
financiële problemen (waarvan 5 omwille van de zware lasten van de medeeigendom). 48 gezinnen wensen een andere woning, 33 onder hen kijken uit naar
een grotere woning, 4 gezinnen verkiezen een kleinere woning, 8 gezinnen
verkopen hun appartement om een eengezinswoning te verwerven, 3 gezinnen
verlangen naar een huis met een tuin. 1 ontlener wenst te verhuizen omwille van
persoonlijke dwingende redenen, een andere verkoopt om niet meer gebonden te
zijn aan de verplichtingen die het Fonds oplegt. 14 gezinnen wensen zich buiten
Brussel te vestigen, 4 ervan verlaten België. 4 gezinnen opteren voor een
aangenamere buurt, 6 gezinnen verkopen omwille van problemen in de buurt of
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met de mede-eigendom. 20 gezinnen gaven geen reden op waarom ze hun
woning wensten te verkopen.
In één geval achtte het Fonds het opportuun om zijn recht van voorkoop uit te
oefenen. Alle andere gezinnen kregen de toestemming om de woning te
verkopen.
42 van de betrokken woningen waren verkocht eind 2005. 3 werden verkocht aan
nieuwe ontleners van het Fonds. 1 ontlenersgezin genoot van een
hypotheekoverdracht naar een ander goed.
31 andere gebouwen waarvan de verkoop werd voorgesteld vóór 2005,
veranderden gedurende het dienstjaar van eigenaar. 2 werden aangekocht door
nieuwe ontleners van het Fonds. 4 ontleners die een aanvraag tot verkoop hadden
ingediend, lieten uiteindelijk de lening overnemen door een andere financiële
instelling. 2 gezinnen genoten van een hypotheekoverdracht en 1 woning werd
verkocht in openbare verkoop.
De vijfjaarlijkse herziening van de rentevoeten, ingevoerd in 1993 op vraag van
het Gewest, beoogt een grotere sociale rechtvaardigheid. Zij steunt op twee
parameters : de evolutie van het aantal kinderen ten laste en van het belastbare
inkomen. Om praktische redenen worden de herzieningen gegroepeerd op 1 juni
en 1 december van elk jaar.
In 2005 dienden 582 leningdossiers herzien te worden. Voor 214 onder hen betrof
het een tweede herziening.
24 leningen werden binnen de vier maanden voorafgaand aan de herziening
terugbetaald en 33 andere kort na de herziening. 27 ontleners hebben de nodige
documenten voor herziening niet ingediend. De maximale rentevoet werd
derhalve toegepast, overeenkomstig de bepalingen van de leenakte. Voor 13
dossiers werd op het einde van het dienstjaar nog gewacht op bijkomende
elementen. De hierna vermelde gegevens houden geen rekening met deze 97
voornoemde dossiers en betreffen derhalve 485 herzieningen. Voor 177 dossiers
betrof het een tweede herziening.
Voor 209 van deze 485 overblijvende leningen bleef de rentevoet ongewijzigd.
Voor 202 ontleners werd de rentevoet verhoogd, terwijl voor 74 ontleners deze
werd verminderd.
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Evolutie van de verdeling per inkomstenbarema
(leningen die de eerste keer worden herzien)

%
60,00

52,27

50,00
40,58

40,00
30,00
19,47

20,00

16,88 16,23

13,31

14,94
7,80

10,00

3,58

8,12

6,82
0,00

0,00
I

II

III

oorspronkelije situatie (1)

IV

V

BB

Barema

herziening 2005 (1)

(1) op basis van de 308 in acht genomen dossiers voor de vijfjaarlijkse herziening.

Evolutie van de verdeling volgens het aantal kinderen
(leningen onderworpen aaan een eerste herziening)

%
40,00

35,06

35,00

30,51

30,00

26,30
24,34

25,00
20,00
15,00

9,74
9,42

10,00
5,00

16,55
13,96

11,04
8,11

1,63

0,00
0

1

2

3

oorspronkelijke situatie (1)

4

5

3,90
3,58 1,95 0,65
1,95
0,65
6

herziening 2005 (1)

(1) op basis van de 308 in acht genomen dossiers voor de vijfjaarlijkse herziening.
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7

8

0,33 0,33
9

10

Aantal kinderen

Voor 64,14 % van de ontleners die een verhoging van de rentevoet kenden, was
deze het gevolg van hun verbeterde financiële situatie, voor 12,12 % lag een
verminderde kinderlast aan de basis van de verhoging, voor de overige 23,74 %
was dit te wijten aan een combinatie van beide factoren. Voor 40,28 % van de
ontleners die van een verlaging genoten, was dit het gevolg van een verslechterde
financiële situatie, voor 50,00 % van een verhoogde kinderlast, voor 9,72 %
speelden zowel de inkomsten als de verhoogde kinderlast een rol.
De belastbare inkomens van 50 ontleners vielen buiten het hoogste geïndexeerde
barema. Voor hen werd de rentevoet toegepast van het hoogste inkomstenbarema
volgens hun aantal kinderen ten laste, verhoogd met 1 %. Het valt trouwens op
dat de inkomsten van de ontleners opschuiven naar de hogere
inkomstenbarema’s. Deze trend wordt zowel waargenomen bij de leningen die
aan een eerste herziening toe zijn als bij deze die een tweede herziening kennen.
Globaal gezien steeg de gemiddelde rentevoet van de 485 gezinnen van 2,93 %
naar 3,37 %. Voor de leningen die voor de eerste maal werden herzien in 2005
verhoogde de gemiddelde rentevoet van 2,52 % bij de toekenning van de lening
tot 2,93 % bij de herziening. Voor de andere leningen ging de rentevoet van
3,64 % bij de eerste herziening naar 4,14 % bij de tweede herziening.
Het gemiddelde maandgeld van alle herziene leningen verhoogde van 483,85 EUR
naar 497,39 EUR.
Wel moet er rekening mee worden gehouden dat bepaalde ontleners die hun
rentevoet verhoogd zagen, nog zouden kunnen beslissen om hun lening
vervroegd terug te betalen.
De leenaktes voorzien reeds jaren systematisch de verplichting voor de ontleners
om binnen een bepaalde termijn, afhankelijk van de uit te voeren werken, een
reeks veiligheidswerken en bijhorende controles te laten uitvoeren die de
veiligheid moeten waarborgen in het gebouw waarvan ze eigenaar zijn geworden.
Het Fonds eist in dit verband dat bepaalde normen nagestreefd worden in verband
met de stabiliteit van het gebouw, elektriciteits-, gas-, verwarmingsinstallatie,
waterafvoer, verluchting van de ruimtes, evacuatie verwarmingsgassen,... Het
Fonds heeft in 2005 beslist om in de leenaktes ook de controle in te lassen op de
aanwezigheid van rookmelders die conform zijn aan de bepalingen van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2004 tot bepaling
van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde
woningen. Indien deze rookmelders niet aanwezig zijn, dienen ze te worden
geplaatst.
Het Fonds kijkt nauwlettend toe op de naleving van deze verplichtingen. Helaas
moet men vaststellen dat een aantal ontleners het belang van deze werken
miskennen en talmen om de veiligheidswerken uit te voeren.
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Evolutie van de verdeling per inkomstenbarema
(leningen onderworpen aan een tweede herziening)
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Evolutie van de verdeling volgens het aantal kinderen
(leningen onderworpen aan een tweede herziening)
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Aantal kinderen

Voor de vroegere leningen in het fonds B2 is de vervroegde terugbetaling van de
volledige lening de enige sanctie die de leenakte voorziet wanneer de ontlener
zijn verplichting niet nakomt wat betreft voornoemde werken en controles. Deze
beantwoordt uiteraard niet aan het objectief dat wordt nagestreefd door het Fonds.
Bij de laatste herziening van de twee reglementen van de leningen in het fonds
B2 werd een tussenoplossing uitgewerkt, meer bepaald een verhoging van de
rentevoet in geval van niet-naleving van de voornoemde verplichtingen. De
maximumrentevoet kan oplopen tot 8,75 % voor de gewone leningen en tot 7 %
voor de bijkomende leningen voor jongeren.
Het Fonds heeft in de loop van 2004 beslist om gebruik te maken van deze
sanctie voor de ontleners die in gebreke blijven voor wat het afleveren van de
veiligheidsattesten betreft, in de hoop dat dit hen ertoe zal bewegen zich snel in
orde te stellen. Een strikte procedure – die in het vorige verslag werd omschreven
– werd uitgewerkt. Ze kan uiteindelijk wel nog uitmonden in de terugbetaling van
de lening, zo de ontlener, na twee etappes van intrestverhoging en een
verzoeningsprocedure die in de eerste plaats de uitvoering van de
veiligheidswerken beoogt, nog steeds nalaat zijn verplichtingen terzake na te
komen.
Hoewel de procedure enigszins werd versoepeld (ze werd met twee maand
verlengd), werd in 2005 toch de rentevoet van 78 leningen opgetrokken (leningen
B2A of B2B). Voor een meerderheid van de betrokken ontleners was dit
voldoende om hen wakker te schudden. 46 ontleners stelden zich in orde binnen
de twee maand na toepassing van de verhoging. In voorkomende gevallen werd
de verhoging tenietgedaan. 16 gezinnen hadden iets meer tijd nodig. Voor hen
werd de verhoging aangehouden zolang de attesten niet werden afgeleverd. 16
andere gezinnen kwamen in de fase van de tweede verhoging: 5 onder hen
regulariseerden hun dossier binnen de twee maand volgend op deze verhoging, 5
anderen deden dat nog iets later. 3 ontleners verschenen in verzoening voor de
rechter, het dossier van 1 ervan was eind 2005 in orde wat de veiligheidswerken
betreft. 3 gezinnen lieten hun lening overnemen door een andere kredietinstelling.
Tevens werden 8 ontleners die een lening hebben aangegaan in het fonds B2
opgeroepen in verzoening. 1 ontlener regulariseerde zijn dossier vóór de
verschijning voor de rechter, 3 deden dit erna. De 4 andere ontleners waren eind
2005 nog niet niet in orde. De procedure wordt verdergezet.
In 2005 werd aan 3 ontlenersgezinnen toestemming gegeven om een gedeelte van
hun woning te verhuren aan derden. Het Fonds past in deze gevallen een
verhoging van de rentevoet toe, vastgesteld in functie van de gevraagde huurprijs.
Tevens werd ingevolge bijzondere omstandigheden aan twee ontleners de
toestemming gegeven om hun woning te verhuren voor een beperkte termijn,
zonder verhoging van de rentevoet. Tevens werd aan 1 ontlener toelating gegeven
om de sociale zetel van zijn beroepsactiviteit in het pand te vestigen.
42 ontleners hebben in 2005 de toestemming gekregen om een bijkomend
familielid of een derde persoon op te nemen in hun woning. Dit wordt door het
Fonds slechts toegestaan voor zover de bewoonbaarheid van het goed niet in het
gedrang komt. 4 ontleners dienden een aanvraag in voor de domiciliëring van een
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familielid in het pand, 3 voor de domiciliëring van een v.z.w. Het Fonds heeft
deze aanvragen aanvaard.
In het kader van hun (echt)scheiding hebben 24 ontleners gevraagd om te worden
ontheven van hun verplichtingen ten overstaan van het Fonds. Hun aanvraag
werd aanvaard. In 10 van deze dossiers heeft de mede-ontlener een bijkomende
lening gevraagd teneinde het deel dat de ex-partner in het pand bezit te kunnen
overkopen. Deze leningen werden toegestaan. Om de verrichting draaglijk te
houden, werd aan 2 van deze ontleners een verlenging toegestaan van de duur van
de oorspronkelijke lening. Om dezelfde redenen ging het Fonds ook akkoord om
de duur van twee andere leningen te verlengen.
Beheer van de betalingen.
De achterstallen in de terugbetaling van de hypotheekleningen daalden in 2005
met 21.706,68 EUR. Dit is de tweede maal op rij dat de achterstallen in absolute
cijfers verminderden. De jaren voordien in 2001, 2002 en 2003 stegen deze
respectievelijk met 113.261,85 EUR, 168.131,02 EUR en 100.165,41 EUR.
Voor het eerst in de geschiedenis van het Brussels Woningfonds overschreed het
aantal lopende leningen de kaap van 5.000. Zo waren er eind 2005 5.051 leningen
lopend tegenover bv. 3.775 eind 2001, zijnde een stijging met 33,80 %.
Gedurende het jaar 2005 waren de ontleners een bedrag van 47.049.195,07 EUR
verschuldigd tegenover bv. 23.515.401,85 EUR in 2001, zijnde een verdubbeling.
De verhouding tussen de gecumuleerde vervallen bedragen en de gecumuleerde
achterstallen eind 2005 bedroeg 0,27 %, tegenover 0,31 % eind 2004.
Rekening houdend met de sociaal-economische zwakke positie van vele ontleners
met achterstallen, is loonsafstand, zoals voorzien in de leenakte, vaak
problematisch. Teneinde een menswaardig bestaan te waarborgen, heeft de
wetgever het beslagbaar bedrag van het inkomen beperkt. Zo werd bij koninklijk
besluit van 9 december 2004 voor het jaar 2005 het deel van het inkomen dat niet
voor beslag vatbaar was vastgesteld op 889,00 EUR, de inkomensschijf tussen
889,01 EUR en 954,00 EUR was beslagbaar a rato van 1/5de, zijnde maximum
13,00 EUR, de schijf tussen 954,01 EUR en 1.053,00 EUR a rato van 30 %, zijnde
maximum 29,70 EUR en de schijf tussen 1053,01 EUR en 1152,00 EUR, a rato van
40,00 %. Al wat 1.152,00 EUR overschreed was volledig beslagbaar of voor
afstand vatbaar. Bovendien worden voormelde bedragen verhoogd met 54,00 EUR
per kind ten laste.
Het is dan ook logisch dat het aantal loonsafstanden beperkt is. Zo werd er in
2005 slechts voor 3 ontleners loonsafstand doorgevoerd.
Overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek dient het onroerend
beslag op een woning te worden voorafgegaan door een verzoeningsprocedure
voor de Beslagrechter.
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Het Fonds heeft in 2005 26 verzoeningsprocedures ingezet (tegenover 33 in
2004), waaronder :
- 6 konden worden stopgezet vóór datum van de zitting, omdat de achterstallen
ondertussen werden terugbetaald, de woning werd verkocht of omdat er een
schuldbemiddelaar werd aangeduid ;
- 13 tot een minnelijke schikking hebben geleid met vaststelling van een
terugbetalingsplan ;
- 4 niet tot een minnelijke schikking hebben geleid, gezien de ontleners niet
aanwezig waren op de zitting ;
- 3 nog niet behandeld werden eind 2005.
Zo de ontlener geen positief gevolg geeft aan de verzoeningsprocedure en de
achterstallen blijven toenemen, kan er worden overgegaan tot het onroerend
beslag. Zo werden er 10 procedures ingezet in 2005, tegenover 12 in 2004.
Van de 4 procedures van openbare verkoping lopend eind 2004, werd 1
procedure omgevormd in een gewone verkoop. De 3 andere procedures waren
nog lopend eind 2005.
In 2005, werden er 8 nieuwe procedures van openbare verkoping ingezet,
waaronder er 5 konden worden stopgezet. De 3 andere waren nog lopend eind
2005.
Overeenkomstig de wettelijke verplichtingen terzake, heeft het Fonds de identiteit
en de achterstallen van 209 ingebreke blijvende ontleners, wat overeenstemt met
137 leningdossiers, meegedeeld aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren
van de Nationale Bank.
b) In het kader van de andere fondsen.
Eind 2005, waren er 92 leningen in omloop in het kader van het F.S.T. en in het
fonds B1, sensu stricto. Voor 79 verloopt de terugbetaling zonder noemenswaardige
problemen ; 13 leningen kenden een achterstand.

*
*

49

*

