
 

 

Begroting 2023 van de Grondregie van de Stad Brussel: een hefboom om de 

huisvestingscrisis het hoofd te bieden. 

 

Op maandag 12 december heeft de Brusselse gemeenteraad de begroting 2023 van de 

Grondregie goedgekeurd. Als openbare vastgoedbeheerder van 3.800 woningen zet de 

Grondregie zich verder in voor het beheer en de ontwikkeling van het privépatrimonium van 

de Stad Brussel, waarmee ze bijna 20 jaar geleden begon. 

 

De belangrijkste ambitie van de Grondregie is de burgers kwaliteitswoningen aan te bieden 

tegen betaalbare en gecontroleerde prijzen. "Wij streven ernaar om aantrekkelijke 

huurprijzen aan te bieden (15% onder de marktprijs) en zo een neerwaartse druk uit te oefenen 

op de prijzen op de huurmarkt, en tegelijkertijd de levenskwaliteit van onze huurders te 

verbeteren", legt Lydia Mutyebele, schepen van Huisvesting, uit.  

 

In 2023 investeert de Grondregie fors, met maar liefst 31 miljoen euro, via: de afronding van 

het Huisvestingsplan II, de uitvoering van het Huisvestingsplan III en de verdere opwaardering 

van het bestaande vastgoedbestand. "Tussen nu en 2024 zal het proactieve beleid van de 

Grondregie de bouw van ongeveer 400 nieuwe woningen mogelijk maken", zegt Lydia 

Mutyebele.  

 

Ondanks de huidige moeilijke begrotingscontext is het investeringsbeleid van de Grondregie 

ambitieus: "In 2023 kunnen we een stijging van de lopende inkomsten met 19,8% voorleggen, 

ten opzichte van de boekhouding van 2021. Dit getuigt van de doeltreffendheid van haar 

proactieve beleid!  

 

"Ondanks de talrijke crisissen heeft de Grondregie een meer dan aanvaardbare schuldgraad 

van 29,8%", vervolgt Lydia Mutyebele. Hoewel Brussel sinds enkele jaren een demografische 

boom kent, wat een huisvestingscrisis op haar grondgebied veroorzaakt, heeft ze ook te 



kampen met verschillende opeenvolgende crisissen op het vlak van gezondheid, energie en 

huurindexering.  

De Stad Brussel heeft via haar Grondregie haar zwaarst getroffen handelaars tijdens de 

coronacrisis gesteund door hen vrij te stellen van huur. Meer recent heeft zij opnieuw 

gereageerd door voor te stellen het effect van de huurindexering te temperen door haar 

huurders te compenseren voor een inflatie van meer dan 5% van de totale stijging. 

De energierenovatie van gebouwen is van essentieel belang voor lagere energierekeningen 

en meer dagelijks comfort voor de bewoners, vooral in deze context van energiecrisis. 

Ter herinnering: in tegenstelling tot sociale huisvesting, die woningen aanbiedt aan mensen 

met een laag inkomen en waarbij bij de berekening van de huurprijs rekening wordt gehouden 

met het inkomen van de huurders, bestaat het aanbod van de Grondregie hoofdzakelijk uit 

woningen voor iedereen, waarbij de huurprijs wordt berekend op basis van de 

investeringskosten. 

 

Perscontact:  
 
Géraldine Rademaker, kabinet van Lydia Mutyebele, Schepen van Huisvesting, Openbaar 
Patrimonium en Gelijke Kansen - 0490 42 76 73 – Geraldine.Rademaker@brucity.be 
 

 

 

 

mailto:Geraldine.Rademaker@brucity.be

