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Over deze brochure 
Wilt u graag in Brussel wonen maar weet u niet waar te 
beginnen? Woont u al in Brussel en bent u op zoek naar 
woontips? In deze brochure bundelen we (Wonen in Brussel)  
een aantal praktische tips: zoektips, huurinformatie, 
informatie over goedkopere woningen, informatie over 
premies, huurprijzen, koopprijzen, enzovoort. Deze tips zijn 
maar een selectie, meer informatie vindt u op onze website 
www.woneninbrussel.be.      

Deze brochure is in juni 2022 bijgewerkt. Informatie die in de 
loop van 2022 wijzigt, is niet opgenomen in deze brochure. 
Raadpleeg de websites waarnaar we doorverwijzen of kijk op 
onze website. Zo bent u altijd zeker dat u de recentste 
informatie raadpleegt.

Wat doet Wonen in Brussel? 
Wonen in Brussel is een initiatief van de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie (VGC) dat Brussel wil promoten als woon- en 
leefstad en geïnteresseerden wegwijs wil maken in huisvesting.  
Op www.woneninbrussel.be vindt u meer informatie over de 
19 Brusselse gemeenten, over huren en kopen, onze woontours, 
energie- en renovatiepremies, belastingen en samenhuizen. 
Wonen in Brussel is zelf niet bevoegd voor huisvesting in 
Brussel, maar wil (toekomstige) Brusselaars de weg wijzen in 
de administratie die bij wonen in Brussel komt kijken en 
doorverwijzen naar de juiste organisaties en bevoegde 
instellingen. 

Wonen in Brussel, wijkverkenning
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is groot en divers en telt 
maar liefst 118 wijken. Daarom organiseren we woontours. Per 
fiets of per bus, per regio of per thema. Die woontours geven 
u de kans om zelf de wijken te verkennen. Tijdens een 
huisbezoek praten we met bewoners die vertellen over het 
leven in hun wijk. Zo maken we de zoektocht naar een 
woning gemakkelijker. Het programma van de woontours 
vindt u op onze website. 
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Leven in Brussel, mijn Brussel 
Op onze Instagrampagina wonen.in.brussel krijgt u een beeld 
van het leven in Brussel. Een keer per maand neemt een 
Brusselaar de Instagramaccount over en deelt zijn of haar 
avonturen in de stad.

Heeft u na het lezen van deze brochure 
nog vragen? 
Neem dan zeker contact op met Wonen in Brussel via   
info@woneninbrussel.be of 02 278 11 00.

www.woneninbrussel.be

wonen.in.brussel

 

Brussel is groot 
en divers en telt 

maar liefst
118 wijken
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Waar wilt u wonen? 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 19 gemeenten. Brussel-Stad, Anderlecht en Schaarbeek 
zijn de grootste gemeenten, Koekelberg en Sint-Joost-ten-Node de kleinste. De gemeenten 
verschillen ook in densiteit, groene ruimte en soort bebouwing. Er zijn stedelijke wijken en 
wijken met een meer residentieel karakter. Op de website www.woneninbrussel.be vindt u  
een korte beschrijving van elk van de 19 gemeenten. Zo krijgt u al een eerste beeld van uw 
toekomstige woonplaats.  

Hoe vindt u een woning? We geven u enkele tips. 
Vind een woning via immowebsites: 

• www.immoweb.be 

• www.zimmo.be  

• www.immo.vlan.be  

Meer websites op www.woneninbrussel.be   

Zoek via Facebook

U kunt een huurwoning zoeken via sociale media. Deze Facebookgroepen helpen je op weg: 

Faceboogroep Wonen in Brussel 

Faceboogroep  BXL A LOUER - de bouche a oreille II 

Faceboogroep  BXL A LOUER 

Neem contact op met lokale vastgoedmakelaars 

Op de website van het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (BIV) krijgt u een overzicht 
van de makelaars per gemeente.  

www.biv.be 

Biddit 

U kunt ook online een bindend bod uitbrengen via het platform ‘Biddit’ van de Federatie van 
het Notariaat (Fednot). De tekoopgestelde woningen staan op de website van Biddit en op 
andere bekende immowebsites zoals Immoweb.  

www.biddit.be

Via de borden ‘te huur’ en ‘te koop’ op straat

Wandel rond in de wijken die u interesseren en ga op zoek naar borden ‘te huur’ of ‘te koop’. Zo 
krijgt u meteen een idee van de sfeer in een bepaalde buurt.
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Naast het immoaanbod op de privémarkt, bestaan er in Brussel enkele specifieke overheids-
initiatieven die interessant kunnen zijn.

Woningen van Citydev 
Citydev.brussels brengt betaalbare nieuwbouwwoningen op de markt voor alleenstaanden, 
koppels en gezinnen met een middelgroot inkomen.      

Dankzij subsidies van het gewest ligt de verkoopprijs een pak onder de marktprijs. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betaalt zo’n 30% van de aankoopprijs.  

Kandidaat-kopers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

• U bent minstens 18 jaar oud.

• U of uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner mag geen andere woning bezitten 
of in vruchtgebruik hebben.

• U bent in België onderworpen aan de personenbelasting.

• U blijft er minstens 20 jaar wonen. Binnen de 6 maanden na de overhandiging van de 
sleutels vestigt u uw hoofdverblijfplaats in de woning. Na 5 jaar is het mogelijk om de 
woning te verhuren of te verkopen, op voorwaarde dat Citydev akkoord gaat na een 
grondige motivering. 

• Het maximuminkomen van een alleenstaande of een koppel zonder kinderen mag niet 
hoger liggen dan 68.661,37 euro (gezamenlijk belastbaar inkomen, bedrag geldig op 
31.12.2021). Voor wie kinderen ten laste heeft, ligt dit bedrag nog een paar duizend 
euro hoger. U vindt alle bedragen terug op de website van Citydev onder 
‘Voorwaarden om eigenaar te worden’.

Schrijf u nu al in op de lijst met kandidaten 

Om een woning te kunnen kopen, moet u zich eerst inschrijven in het register van kandidaat-
kopers. Dat duurt slechts enkele minuten en kan via de website van citydev.brussels. 

De inschrijving houdt geen enkele koopverplichting in en zorgt ervoor dat u op de hoogte blijft 
van de nieuwe projecten. Zodra u hoog genoeg staat op de lijst, krijgt u uitnodigingen voor de 
verkoopdagen en kunt u zich via deze verkoopdagen kandidaat stellen voor een woning. Soms 
duurt het één tot twee jaar voordat Citydev u uitnodigt. Dat hangt ook af van hoe selectief u 
bent over de ligging of het type woning.

www.citydev.brussels
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Woningen en hypothecaire lening van het Brusselse Woningfonds 
Het Woningfonds renoveert en/of bouwt woningen (voornamelijk appartementen) die nadien 
te koop worden aangeboden. Daarnaast kent het Woningfonds voordelige hypothecaire 
leningen toe aan gezinnen met een middelgroot of laag inkomen.  

Voorwaarden waaraan u moet voldoen, voor zowel  een woning als een hypothecaire lening:

• U verblijft in België.

• U bent geen eigenaar van een andere woning in België of in het buitenland.

• U koopt een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

• De woning is bewoonbaar.

• Het netto belastbaar gezinsinkomen (zie uw belastingaangifte) mag maximaal  
61.049 euro bedragen voor een alleenstaande en  87.699  euro voor een gezin met  
2 inkomens en twee kinderen. U vindt alle bedragen terug op de website van 
Woningfonds onder ‘Voorwaarden’. 

Hoeveel u kunt lenen hangt af van uw terugbetalingscapaciteit. Op de website van het 
Woningfonds kunt u een simulatie maken van uw hypothecair krediet. Op basis van die 
simulatie kunt u een woning zoeken in het aanbod van het Woningfonds of op de privémarkt. 
De simulatie is met notariskosten inbegrepen. 

De rentevoet schommelt tussen 1,7 procent en 2,5 procent. De berekening van de rentevoet 
hangt af van verschillende factoren (aantal kinderen ten laste, inkomen, of het om een 
gesubsidieerde woning gaat of niet …). 

www.fonds.brussels
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Een woning kopen bij 
Community Landtrust  
Wat Community Landtrust kenmerkt is dat 
bewoners hun huis kopen, maar niet de 
grond. Daardoor kosten de woningen 
gemiddeld 40% minder dan die op de 
particuliere markt. Ook wordt u actief 
betrokken in het bouw- en ontwikkelings-
proces. Die participatie is belangrijk en u bent 
verplicht deel te nemen aan een infosessie 
voor u zich kunt registreren als kandidaat-
koper.

Community Landtrust is geen overheids-
initiatief en is daarom een uitzondering in dit 
rijtje. We voegen deze optie toe omdat u voor 
de aankoop van een CLTB-woning in 
aanmerking moet komen voor een sociale 
woning en de daarbij vastgestelde 
inkomensgrens, door de overheid bepaald.

www.cltb.be

Zoekt u nog andere informatie 
over een woning kopen in 
Brussel? 
Op www.woneninbrussel.be vindt u meer 
informatie over andere leningen, de verschil-
lende stappen bij de aankoop van een 
woning, informatie over het kadastraal 
inkomen, de onroerende voorheffing, 
enzovoort.
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In Brussel bestaat er ook een huuraanbod van de overheid. Dat is meestal (iets) goedkoper 
dan het aanbod op de privémarkt, maar wel verbonden aan voorwaarden. We sommen de 
belangrijkste info voor u op. Daarnaast vindt u in dit hoofdstuk een introductie over de 
huurwet en info die van pas komt wanneer u voor het eerst een woning huurt in Brussel. 

Huuraanbod overheid 
Grondregie Stad Brussel 

De dienst Grondregie van de Stad Brussel verhuurt zo’n 3800 woningen in Brussel-centrum, 
Laken, Haren en Neder-Over-Heembeek. De Grondregie is voornamelijk gericht op midden-
klasse woningen en onderscheidt zich op die manier van de sociale woningmaatschap-
pijen. De  huurprijzen zijn lager maar in competitie met de huidige huurmarkt. Voor 70% 
van de aangeboden woningen, moet u als kandidaat niet voldoen aan specifieke inkomens-
voorwaarden. U kunt zich inschrijven als kandidaat-huurder op de website van Grondregie, 
waar u ook meteen het volledig aanbod huurwoningen terugvindt. Ook kunt u terecht in 
het kantoor tijdens de kantooruren. Naast woningen vindt u bij de dienst Grondregie van 
de Stad Brussel ook kantoren of handelspanden, parkingplaatsen (voor auto of motor), 
garages of boxen.

www.regiefonciere.bruxelles.be/nl 

> Hebben alle Brusselse gemeenten een systeem van grondregie?  
De dienst Grondregie van de Stad Brussel is het meest uitgebreide en transparante 
systeem van grondregie in het gewest. Daarnaast hebben zo goed als alle Brusselse 
gemeenten wel gemeentelijke woningen. Wat die grondregie dan betekent in de praktijk 
verschilt van gemeente tot gemeente en vindt u terug op de website van de gemeente 
van uw voorkeur onder de zoekterm ‘grondregie’, ‘gemeentelijke eigendommen’ of 
‘huisvesting’.  
 
In de realiteit is er een lange wachttijd voor de gemeentelijke woningen. In de gemeenten 
Jette en Vorst zijn de inschrijvingen zelfs tijdelijk opgeschort.

Sociale huisvesting 

Hebt u een laag inkomen en zoekt u een huurwoning met een lage huurprijs? Dan kunt u 
zich inschrijven voor een sociale woning in Brussel. Vul een formulier in en dien het in, 
samen met de gevraagde bewijsstukken, bij een van de openbare vastgoedmaatschappijen 
(OVM’s) of de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).  
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Belangrijkste voorwaarden om recht te hebben op een sociale huurwoning:

• U bent 18 jaar of ouder.

• Niemand uit uw gezin is eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker van een woning.

• Ten minste één volwassen lid van uw gezin moet ingeschreven zijn in een Belgische 
gemeente.

• Uw netto belastbaar inkomen (op jaarbasis) mag niet hoger zijn dan:
 » 24.066,39 euro voor een alleenstaande.
 » 26.740,45 euro voor een gezin met maar één inkomen.
 » 30.560,56 euro voor een gezin met meerdere inkomens.

Deze bedragen worden verhoogd met 2.292,03 euro per kind ten laste (een kind ten laste 
met een handicap = 2 kinderen ten laste) of 4.584,07 euro per meerderjarige persoon met 
een handicap. De vermelde bedragen zijn de maximumbedragen voor een kandidaat-
huurdersgezin in 2022. Ze worden jaarlijks geïndexeerd.

 
Naast de ‘klassieke’ sociale woningen kunt u ook een goedkopere woning huren via een 
sociaal verhuurkantoor (SVK). De huurprijs ligt iets hoger dan die van een sociale woning, 
maar is nog steeds een stuk lager dan een woning op de privémarkt. De toegangs-
voorwaarden zijn dezelfde als voor sociale huisvesting. U registreert zich als kandidaat-
huurder bij een of meerdere  SVK’s. Een deel van de SVK-kantoren verhuren alleen via 
doorverwijzing maar bij de meeste SVK-kantoren kunt u rechtstreeks inschrijven. 

www.slrb-bghm.brussels   

www.fedsvk.be  

Bij sommige OCMW’s kunt u ook een sociale woning huren. Informeer u bij het OCMW van 
de gemeente waar u een huurwoning wil vinden.
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Lening huurwaarborg 
Wanneer u een woning huurt, moet u een huurwaarborg betalen. U stort een bedrag gelijk 
aan 2 of 3 maanden huur op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder. 

Hebt u onvoldoende financiële middelen om de huurwaarborg te betalen? Vraag dan een 
huurwaarborglening aan bij het Brussels Woningfonds. U vindt de voorwaarden en infor-  
matie over de steunaanvraag op de website.

1. Via een consumentenkrediet: u leent het volledige bedrag, betaalt geen rente en u 
hebt tot 24 maanden om de lening terug te betalen.

2. Via het BRUHWA-fonds: u  krijgt het bedrag van de huurwaarborg op uw rekening 
gestort en betaalt maandelijks een bedrag tussen 6 en 33 euro, afhankelijk van uw 
inkomen, terug aan het BRUHWA-fonds. 

U vindt bij het Woningfonds ook goedkopere huurwoningen. U moet ook hier aan bepaalde 
voorwaarden voldoen en een aanvraag indienen. Houd rekening met een wachttijd van een 
aantal jaar. De voorwaarden bekijken en een aanvraag indienen kan via de website. 

www.fonds.brussels

Huuraanbod privémarkt 
Tips bij zoektocht naar een huurwoning vindt u terug in 

HOOFDSTUK 2: ‘Een huur- of koopwoning zoeken’.  

Huurwet en huurinfo
Sinds 1 januari 2018 is er in Brussel een nieuwe huurwetgeving van kracht. 

Er zijn twee nieuwe huurstelsels: een voor studentenwoningen en een voor medehuren.  
Daarnaast bevat de nieuwe wetgeving een aantal aanpassingen aan de bestaande 
huurwetgeving.  

Sinds 2 december 2021 moet in elke nieuwe huurovereenkomst in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest naast de gevraagde huurprijs, de referentiehuurprijs voor de woning 
worden vermeld. Zo kunt u als huurder nagaan of de gevraagde huurprijs overeen- 
komt met de indicatieve huurprijs. U kunt deze referentiehuurprijs berekenen op   
huurprijzen.brussels.
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Bij alle huurcontracten moet ook een toelichtende bijlage zitten over de basiseisen waar- 
aan alle Brusselse woningen moeten voldoen. In deze bijlage wordt ook beschreven wat 
een huurovereenkomst inhoudt voor huurder en verhuurder. Zo weet u waar u als huurder 
recht op hebt. 

De website www.woneninbrussel.be vat alle info samen over huren in Brussel. U vindt er 
meer info over:

• huurcontracten: wetgeving, voorbeeldhuurovereenkomsten

• samen huren

• problemen met uw huisbaas

www.huurprijzen.brussels

www.huisvesting.brussels

 “Ik woon al 23 jaar in 
Brussel en verwonder 
me nog steeds over 

nieuwe plekjes”
Sarah B.
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SAMENWONEN
IN BRUSSEL
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Gemeenschappelijk wonen, vooral bekend onder de term ‘cohousing’, is een overkoepelende 
term voor de volgende woonvormen: 

• Cohousing: Elke bewoner (of gezin) heeft zijn eigen wooneenheid, met bijvoorbeeld 
een slaapkamer, woonkamer, keuken en badkamer. De bewoners delen daarnaast ook 
gemeenschappelijke leefruimtes zoals een tuin, keuken of eetruimte.

• Woningdelen: Vrienden of gelijkgezinden delen alle leefruimtes (woonkamer, keuken, 
eetruimte, badkamer …) behalve de slaapkamer. Zoals in de bekende sitcom Friends. 

Zelf een project opstarten of op zoek naar een project voor u? 
Samenhuizen vzw wil gemeenschappelijk wonen bekender maken en ondersteunen. Zij zijn het 
aanspreekpunt voor cohousing en alle varianten. U kunt er terecht voor advies bij de 
zoektocht naar leden voor uw project, handige tools voor de opstart van een nieuw project, 
zoekertjes uit alle domeinen van gemeenschappelijk wonen, contactgegevens van experts die u 
kunnen helpen op het terrein, inspiratiemomenten, kennisuitwisseling, enzovoort.

www.samenhuizen.be

Coöperatief wonen

Burgers verenigen zich in een coöperatie om samen hun woonbehoeften en woonwensen te 
realiseren. Zowel toekomstige bewoners als externe maatschappelijke investeerders kopen 
aandelen van de wooncoöperatie. Die coöperatie gebruikt dit kapitaal, samen met een lening, 
om een gebouw te verwerven. Door hun inbreng worden de burgers coöperanten of mede-
eigenaars van de coöperatie. In ruil krijgen de coöperanten een levenslang ‘woonrecht’: ze 
hebben een gebruiksrecht op ‘de stenen’, wat zich meestal vertaalt in een huurcontract. Als 
coöperant huurt u als het ware bij uzelf.  Meer info en bestaande projecten vindt u op de 
website

www.cooperatiefwonen.be

Woningdelen met een medehuurpact
Samen met vrienden, kennissen of zelfs onbekenden een appartement of een huis huren, maakt 
wonen in Brussel goedkoper. 

Sinds de huurwet van 1 januari 2018 wordt deze vorm van wonen officieel gereglementeerd. 
Voortaan zijn de verschillende huurders en verhuurder door slechts één huurcontract 
verbonden. Bovendien wordt er verplicht een medehuurpact aan het contract toegevoegd. Dat 
bevat de gemeenschappelijke leefregels voor de huurders onderling.
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“Wij wonen precies in een 
klein dorp, er doet altijd

iemand de voordeur open”
Ilse & Eddy, bewoners van 

cohousingproject CôtéKaNaL

Meer informatie? 

• over de huurwet en het medehuurpact: www.huisvesting.brussels

• www.woneninbrussel.be 

Wilt u graag samenwonen in Brussel en bent u op zoek naar 
gelijkgestemden?

• Facebookgroep BXL À LOUER - de bouches a oreilles: U vindt er oproepen van 
mensen die een kamer of appartement te huur aanbieden of van mensen die op zoek 
zijn naar huisgenoten of appartementsgenoten. Vaak in het Frans of Engels. 

• Facebookgroep Wonen in Brussel is de Nederlandstalige BXL A LOUER en de oproepen 
ziet u meestal verschijnen in beide groepen. Deze Facebookgroep wordt niet beheerd 
door onze dienst Wonen in Brussel. 

• www.appartager.be: bevat een heleboel interessante aanbiedingen voor wie op zoek 
is naar een kamer of een huisgenoot. Voertaal: Frans en Engels. 

• www.cohabs.com: gemeenschapshuizen met aantrekkelijke binnenhuisarchitectuur en 
een internationaal publiek. De huurprijs ligt hier een stuk hoger. Voertaal: Engels.

• www.ikoab.com: kamerverhuur in gemeenschapshuizen. Vergelijkbaar met Cohabs. In 
het Engels, Frans en Nederlands.

 



21wonen in brussel

6

PREMIES, RENOVATIE, 
ENERGIE EN VOORDELEN 
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Sinds 1 januari 2022 bundelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alle informatie over reno-
veren, premies, voordelen en energie onder RENOLUTION.Brussels. U vindt daar alle premies 
en voordelen terug op één plaats. 

Premies, energie en voordelen
Er zijn in totaal 45 RENOLUTION-premies voor zowel renovatie- als energiebesparings-
werkzaamheden zoals bijvoorbeeld dak- en gevelrenovatie, vloeren, sanitaire voorzieningen, 
verwarming en hernieuwbare energie.  Alle subsidieaanvragen verlopen via IRISbox, het 
elektronische loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U dient uw subsidieaanvraag pas 
in na de werken en kunt meerdere premie-aanvragen bundelen.

Twee belangrijke voorwaarden voor de toekenning van een of meerdere premies:

1. De premies worden alleen toegekend voor werkzaamheden uitgevoerd   
door vakmensen.   

2. U hebt alleen recht op een premie als het gebouw dat u renoveert meer dan  
10 jaar oud is

www.renolution.brussels 

Renoveren 

Hypothecair krediet voor een renovatie 

Wilt u uw (toekomstige) woning in Brussel renoveren maar hebt u niet genoeg krediet? Het 
ECORENO-krediet van het Woningfonds is een lening met 0% of 1% rente waarmee u alle 
soorten werken kunt uitvoeren aan uw woning: traditionele renovatie, energiebesparing en 
aanpassing van de woning om de autonomie van de bewoners te verbeteren. U kunt een 
simulatie maken op de website van het Woningfonds. 

www.fonds.brussels

Vergunningen en verplichtingen
Naast het bundelen van premies en voordelen, maakt Renolution ook een overzicht van alle 
stappen van een renovatie. Het is een interessante checklist waarop u, tijdens elke stap in het 
renovatieproces, de juiste informatie, verplichtingen, regels en vergunningen af kunt vinken. 
Ook vindt u bij elke stap terug op welke voordelen of premies u beroep kunt doen.

www.renolution.brussels/de-stappen-van-een-renovatie 
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Vind een professional 
U zoekt een architect, een bouwheer, een asbestverwijderingsfirma? Op de website van 
Renolution vindt u een lijst van erkende professionals per vakgebied. 

www.Renolution.brussels/vind-een-professional 

Advies en ondersteuning van Homegrade Brussels
Weet u toch nog niet goed waar te beginnen? Homegrade geeft u persoonlijk advies over de 
voorwaarden en procedures, biedt hulp bij het samenstellen van uw aanvraagdossier en geeft 
advies over de gewenste renovatiewerken (prioritering van de posten, keuze van de materialen, 
technieken, enzovoort).

1810 (zelfde tarief als vaste lijn) of 02 219 40 60 

www.homegrade.brussels

info@homegrade.brussels

Loket: Queteletplein 7 1210 Brussel (infopunt in het voormalig observatorium)

Duurzame wijkcontracten 

In verschillende Brusselse gemeenten worden er duurzame wijkcontracten afgesloten tussen 
het gewest, de gemeente en haar inwoners. De bedoeling? Tijdens een periode van vier jaar de 
wijk verbeteren op het vlak van:

• woningen

• openbare ruimten

• voorzieningen

• economische activiteit

• leefmilieu

Wie een woning koopt binnen de perimeter van zo’n duurzaam wijkcontract kan meeprofiteren 
van deze verbeterwerken en een hogere bijdrage in de renovatiepremies aanvragen voor 
werken aan de eigen woning.

Het is dus interessant om na te gaan of de woning van uw voorkeur binnen de perimeter van 
een duurzaam wijkcontract ligt.

www.wijken.brussels/1 
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Gemeentelijke premies en 
voordelen 
Het is ook interessant om op de website van 
uw (toekomstige) gemeente op onderzoek te 
gaan naar premies en voordelen. Als inwoner 
van Brussel-Stad kunt u bijvoorbeeld een 
premie aanvragen voor een regenton (regen-
watercollector). Wilt u uw gevel of straat 
groener maken? In elke Brusselse gemeente 
wordt wel een vorm van straattuinieren 
aangemoedigd zoals een klimpant laten 
plaatsen langs uw gevel aan de straatkant. 

 
Brussel is groener dan 
je denkt, met meer dan 
8000 hectare groene 
ruimte. Dat is de helft 

van het gewest!

 
“Het Josaphatpark is

mijn voortuin” 
Emma D.
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KORTING REGISTRATIE-
RECHTEN EN BTW

7
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heft hoge registratierechten (dat zijn gewestelijke 
belastingen) op de aankoop van een woning. Waar het tarief voor de enige eigen woning in 
Vlaanderen nu op 3% ligt, ligt dat in Brussel op 12,5%. Brussel probeert dat wel te compenseren 
door het zogenaamde ‘abattement’. Een abattement is een som waarop geen belasting moet 
worden betaald. 

Tot nu toe moet er in Brussel geen belasting worden betaald op de eerste 175.000 euro, op 
voorwaarde dat de woning niet meer kost dan 500.000 euro.  

Voorwaarden om van deze korting te genieten:
• U koopt een woning in volle eigendom en om zelf te bewonen. 

• Uw woning is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten).

• U bent een natuurlijke persoon (geen bedrijf of vzw ...).

• U vestigt uw hoofdverblijfplaats in de woning binnen de 2 jaar na de aankoop. Koopt 
u een woning op plan of in aanbouw? Dan hebt u daarvoor 3 jaar de tijd.

• U hebt uw hoofdverblijfplaats ononderbroken 5 jaar in de woning. Deze 5 jaar tellen 
vanaf datum van vestiging van hoofdverblijfplaats. Dat betekent concreet vanaf 
wanneer u de wijkagent gezien hebt en het adres aangepast werd op uw 
identiteitskaart. 

• Het abattement geldt ook voor de aankoop van een woning op plan. De vermindering 
is enkel van toepassing op de registratierechten die u betaalt voor de grond. Voor het 
gebouw in opbouw betaalt u namelijk btw op de facturen en geen registratierechten.

Aankoop van een bouwgrond 
Sinds 1 januari 2018 is er ook een abattement op de aankoop van bouwgronden, vastgelegd op 
87.500 euro. Met de korting bespaart u 10.937,50 euro. Het bedrag waarop de registratierechten 
worden vereffend, mag niet hoger zijn dan 250.000 euro. 
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Meer informatie of een specifieke vraag over de voorwaarden? 
U bekijkt best met de notaris de voorwaarden voor het abattement van uw toekomstige 
woning, zeker als uw notaris niet in Brussel gevestigd is. Hebt u al een woning in Brussel en 
hebt u vragen over uw abattement, ook daar kan een notaris helpen.   

Op de website www.fiscaliteit.brussels/nl/woonbonus-en-abattementen vindt u meer 
informatie. U kunt een vraag stellen via het contactformulier of een afspraak maken. 

Brussel Fiscaliteit 

www.fiscaliteit.brussels 

02 430 60 60

Of contacteer een Brusselse notaris via www.notaris.be. 

Btw voor nieuwbouw  
Koopt u nieuwbouw? Dat kan onder het btw-stelsel vallen. In plaats van de registratierechten 
betaalt u dan 21% btw. Een woning wordt als nieuw beschouwd tot 31 december van het 
tweede jaar na het jaar van de eerste ingebruikname of eerste inbezitneming. Een woning die 
voor het eerst in 2022 in gebruik is genomen is nieuw tot en met 31.12.2024.

Is de verkoper van de nieuwbouw professioneel, bijvoorbeeld een projectontwikkelaar? Dan 
valt de verkoop onder het btw-stelsel. Is de verkoper een privépersoon? Dan kan hij kiezen om 
te verkopen met registratierechten of met btw.

Bij de aankoop van een nieuwe woning moet u ook op de bijbehorende grond 21% btw betalen 
als deze drie voorwaarden vervuld zijn:

• Het gebouw wordt verkocht onder het btw-stelsel.

• Zowel de grond als het gebouw wordt door dezelfde persoon verkocht.

• De grond wordt tegelijk met het gebouw overgedragen.

Zijn die drie voorwaarden niet tegelijk vervuld, dan betaalt u btw op het gebouw en 
registratierechten op de waarde van de grond.
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8

PRIJZEN
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1. Anderlecht 350.031 euro 

2. Sint-Jans-Molenbeek 352.570 euro  

3. Koekelberg 372.150 euro 

4. Evere 392.257 euro 

5. Sint-Agatha-Berchem 414.771 euro 

1. Sint-Pieters-Woluwe 730.249 euro  

2. Ukkel 725.419 euro   

3. Elsene 719.410 euro   

4. Sint-Lambrechts- Woluwe 687.452 euro   

5. Etterbeek 621.245 euro   

Top 5 GOEDKOOPSTE gemeentes Top 5 DUURSTE gemeentes

Bron: https://www.tijd.be/netto/vastgoed/immoinvest.html

1. Sint-Pieters-Woluwe 1317 euro  

2. Oudergem 1254 euro   

3. Ukkel 1242 euro   

4. Elsene 1216 euro   

5. Watermaal-Bosvoorde 1171 euro   

1. Koekelberg 772 euro 

2. Sint-Agatha-Berchem 804 euro  

3. Anderlecht 810 euro 

4. Jette 844 euro 

5. Sint-Jans-Molenbeek 844 euro 

Top 5 GOEDKOOPSTE gemeentes Top 5 DUURSTE gemeentes

Het is moeilijk om per gemeente prijzen te geven van de verschillende types woningen. De prijs 
hangt af van veel factoren zoals bijvoorbeeld de ligging, de ouderdom, de staat, de grootte, de 
indeling, de energieprestatie, de aanwezigheid van een terras, garage of tuin. 

Toch geven we u enkele indicatieve prijzen mee, gebaseerd op betrouwbare bronnen. De vast- 
goedprijzen verschijnen elk voorjaar (periode februari- april) en soms ook in het najaar in de 
vastgoedgidsen bij De Tijd en Trends. 

Gemiddelde prijzen van koopwoningen in 2021

De cijfers uit de tabel zijn gebaseerd op de statistieken van de Notarisbarometer. 
De gemiddelde prijs heeft deels een illustratieve waarde want prijsverschillen binnen een 
gemeente kunnen soms groot zijn. Bovendien wordt er in de categorie ‘appartementen’ geen 
onderscheid gemaakt tussen het aantal slaapkamers, enzovoort. Woonhuizen en villa’s worden 
in één categorie samengebracht. Tegelijk geven de cijfers duidelijk aan dat er een groot 
prijsverschil is tussen het zuidoosten en het noordwesten (of zuidwesten) van Brussel. 

Gemiddelde prijzen van huurwoningen in 2021
De gemiddelde huurprijs is die huurprijs waarbij de helft van de huurders een lagere huur 
betaalt en de andere helft een hogere.
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Top 5 GOEDKOOPSTE gemeentes9

NEDERLANDSTALIGE 
INITIATIEVEN IN BRUSSEL
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De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
Het Nederlandstalig netwerk in Brussel herkent u aan de ‘N’. U ziet onze ‘N’ bij scholen, crèches, 
bibliotheken, sportzalen, gemeenschapscentra en andere organisaties. We ondersteunen 
initiatieven voor Brusselaars: acties die het (buurt)leven, naar school gaan en uw vrije tijd in 
Brussel beter maken. We willen mensen van alle leeftijden, achtergronden en culturen 
verbinden. Op www.vgc.be vindt u alle informatie over de VGC en haar initiatieven. U kunt er 
ook gratis onze publicaties bestellen. 

Wonen in Brussel is een initiatief van de VGC.

ww.vgc.be

www.woneninbrussel.be  

N22: 22 Brusselse gemeenschapscentra 
N22 is de naam voor de 22 Brusselse gemeenschapscentra (GC), verspreid over het gewest. 

Elk gemeenschapscentrum biedt heel wat cultuur en activiteiten voor jong en oud aan. U 
geniet er van concerten, theater, familievoorstellingen, ontmoetingsmomenten met mensen uit 
de buurt, cursussen, vakantiestages en zoveel meer. Een overzicht van alle activiteiten vindt u 
op www.n22.brussels. 

De 22 gemeenschapscentra helpen u op weg in Brussel. U kunt met uw vragen terecht aan het 
onthaal van het gemeenschapscentrum in uw gemeente. Bent u op zoek naar een vergader-
lokaal, een feestzaal of een repetitieruimte? Elk centrum heeft lokalen die u kunt huren.

www.n22.brussels  

Muntpunt 

Muntpunt is een bibliotheek, informatiehuis en ontmoetingsplek in het centrum van Brussel op 
het Muntplein. U vindt er een uitgebreide collectie boeken, dvd’s, games en andere media. U 
kunt hier werken en gebruikmaken van de computers en internet. Muntpunt organiseert 
leesclubs, lezingen, workshops en andere (kinder)activiteiten. Bij het infopunt kunt u terecht 
met vragen over wonen, werken, studeren of leven in Brussel. Deze woonbrochure vindt u er 
ook terug. De medewerkers van Muntpunt beantwoorden ook graag uw vragen via de 
telefonische infolijn van Wonen in Brussel.

www.muntpunt.be  
Muntpunt – Munt 6, 1000 Brussel
02 278 11 00
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Durf te vragen Brussel II
Krijg je graag advies van andere Brusselaars 
over vrije tijd, zorg, verbouwingen, telecom …? 
‘Durf te vragen Brussel II’ is een Facebookgroep 
maar nog meer een community.

Durf te vragen Brussel II

 

BRUZZ 
BRUZZ is voor veel Brusselaars de nieuwsbron in Brussel. BRUZZ brengt lokaal nieuws, zet 
projecten en lokaal talent in de kijker en geeft tips over cultuur, muziek en activiteiten in 
Brussel. U vindt BRUZZ online, op radio en tv en in een wekelijks magazine. Het magazine is 
gratis voor iedereen die in Brussel woont en kost 30 euro per jaar voor niet-Brusselaars.

Woont u in Brussel en wilt u graag het BRUZZ-magazine gratis ontvangen? Neem een 
abonnement. Dat kan via de BRUZZ website.

www.bruzz.be

 
“Dankzij

Durf te vragen Brussel
vond ik een zaal-

voetbalploeg”
Wout V.
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Notities

Foto’s: Lies Engelen

p. 1    Zuidmarkt, Anderlecht

p. 2   Vossenplein, Brussel

p. 4   Bockstaelplein, Laken

p. 7   Fernand Cocqplein, Elsene

p. 8   Sint-Bonifaaswijk, Elsene

p. 11   Ninoofsepoort, Sint-Jans-Molenbeek 

p. 13  Beursplein, Brussel

p. 17  Kanaalbrug Loredana Marchi, Sint-Jans-Molenbeek

p. 18   Brandhoutkaai, Brussel 

p. 21   Matongewijk, Elsene  

p. 25  Josaphatpark, Schaarbeek

p. 28  Kasteelhoeve Karreveld, Sint-Jans-Molenbeek

p. 30  Brandhoutkaai, Brussel

p. 32  Jacques Franckplein, Sint-Gillis

p. 33  Paul Deschanellaan, Schaarbeek

p. 34  Flageyplein, Elsene

p. 36  Gare Maritime, Brussel 

“Dankzij
Durf te vragen Brussel

vond ik een zaal-
voetbalploeg”

Wout V.
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