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De Stad Brussel bevordert de eigendomsverwerving voor jonge
Brusselse gezinnen
Het algemeen beleidsprogramma bevat drie koopprojecten. Harenberg is het eerste. Het
programma stelt zes eengezinswoningen voor tegen concurrentiële voorwaarden.
Brussel, maandag 20 juli 2015
Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel voert een zeer
ambitieus woningbeleid. Na de bouw van 1053 woningen tijdens de vorige legislatuur,
voorziet de huidige legislatuur de bouw van 850 eenheden, om de Brusselse gezinnen de
gelegenheid te bieden over een degelijke woning op het Brusselse grondgebied te kunnen
beschikken. Nieuw tijdens deze legislatuur is de realisatie van drie koopprojecten met als doel
de aankoop van een eigendom aan te moedigen. Deze operaties worden wel beperkt tot de
grondreserves die moeilijker door de Grondregie kunnen worden uitgebaat, omdat hetzij de
typologie zie meer leent tot een ééngezinswoning, hetzij omdat de gronden buiten het
grondgebied van de Stad liggen, hetzij omdat de configuratie van de gronden niet
verenigbaar is met de operationele werking van de Grondregie.
“Talrijke gezinnen slagen er niet in om zich een woning aan te schaffen in Brussel en
gaan jammer genoeg, wonen buiten de grenzen van het Brussels Gewest”, betreurt Mohamed
Ouriaghli (PS), Schepen van Huisvesting. “Om deze uittocht enigermate te voorkomen
lanceert het College drie koopprojecten: Harenberg, Evere en Tuinbouwers”. In dit eerste
project worden, bovenop de twaalf appartementen die in parallel te huur zullen worden
gesteld op dezelfde site, dan ook zes nieuwbouw eengezinswoningen te koop aangeboden. Ze
zijn gelegen Harenberg 232 tot 242 in 1130 Brussel, met een oppervlakte van 130m² (Glvl +
1) en voorzien van een tuin tussen de 28 en 55 m². Deze twee- en driegevelwoningen zijn van
het type laag energieverbruik (K 26 en E50-65). Om de koopkosten niet te verzwaren en om
de gezinnen de investering in de bouwgrond te besparen, wordt de grond verkocht onder de
juridische vorm van een erfpachtovereenkomst van 50 jaar, verlengbaar in geval van verkoop
of successie. Concreet betaalt het gezin de vaste koopprijs van de bouw voor 207.848,77
euro, BTW niet inbegrepen (prijs bepaald op basis van de bouwkosten en andere lasten,
gedragen door de Grondregie), vermeerderd met een maandelijkse erfpachtvergoeding van 50
of 75 euro naargelang het lot.
• Voorrang voor jonge gezinnen van minder dan 35 jaar
Het is de bedoeling om jonge gezinnen van minder dan 35 jaar aan te trekken bij deze
eigendomsverwerving. De kandidaat-kopers kunnen enkel samen met hun
echtgenoot/echtgenote of met de personen met wie ze samenwonen hun kandidatuur indienen
en dit op voorwaarde dat ze geen ander onroerende goederen bezitten of in vruchtgebruik
hebben, met uitzondering van een eventuele naakte eigendom. Bovendien wordt de

verwerving voorbehouden aan gezinnen waarvan het inkomen bepaalde grenzen niet
overschrijdt.
Aantal personen ten laste

Maximum inkomen (1/1/2015)

0

59.311,68 €

1

+ 5.535,19 €

2 per bijkomend persoon ten laste

+ 2.768,22 €

De toewijzingscriteria beogen jonge gezinnen, gezinnen met kinderen, maar ook
inwoners van de Stad Brussel. De koper zal er inderdaad onafgebroken, zijn
hoofdverblijfplaats dienen te vestigen en zal gedurende de eerste tien jaren (behoudens
overmacht) zijn woning niet kunnen verkopen.
Mohamed Ouriaghli motiveert de benaderingswijze: “de prioriteit blijft het realiseren
van huurwoningen en om via een niet speculatief beleid, de stijging van de private huurprijs
te temperen. Maar in bijzondere omstandigheden blijft het mogelijk om buiten onze
kernopdracht, koopoperaties te realiseren, om ook die Brusselaars, die op zoek zijn naar een
eigen woning, tot onze tevreden burgers te rekenen”.
Inlichtingen met betrekking tot het indienen van de kandidaturen via het agentschap van de
Grondregie.
Tel: 02 279 40 90
Fax: 02 279 40 99
Openingsuren: op maandag, woensdag en donderdag van 9u tot 13u en de dinsdag en vrijdag
van 9u tot 13u en 14u tot 16u30.
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