
Geacht raadslid, 
 
Betreft : uw vraag van 16.02.2012 i.v.m. uitbetaalde bedragen aan sociale 
huisvestingsmaatschappijen 
 
1. De volgende bedragen (subsidies / leningen) werden in de loop van de huidige legislatuur 
toegekend aan de sociale huisvestingsmaatschappijen (vermelding bedragen Inter-
Vilvoordse indien van toepassing). De uitbetaling gebeurt naargelang de vordering van de 
werken. 
 
 Subsidies Renteloze renovatieleningen 
2006 1.192.000 euro 1.132.418,55 euro waarvan 388.905,66 euro aan de Inter-

Vilvoordse  
2007 1.834.000 euro 1.208.170 euro 
2008 2.816.000 euro 416.280 euro 
2009 2.254.500 euro 1.373.657,95 euro 
2010 2.278.000 euro 1.226.490,84 euro 
2011 2.083.000 euro 2.215.100 euro 
 
2. De terugbetaling van de renteloze leningen gebeurt in 9 jaarlijkse schijven voor de 
toekenningen die gebeurden in de periode 2004-2008. 
Voor de toekenningen vanaf 2009 gebeurt de terugbetaling in 20 jaarlijkse schijven, dit 
ingevolge de wijziging van het reglement goedgekeurd door de provincieraad op 18 
november 2008. 
 
Alle terugbetalingen gebeuren systematisch. Er zijn tot op heden geen achterstallige 
betalingen. Hierna volgt een overzicht van de terugbetalingen van de renteloze leningen die 
werden toegekend sedert de start van het reglement in 2004. 
 
 Terugbetalingen renteloze leningen (9 jaarlijkse schijven ) 

toegekende leningen 2004-2008 
Terugbetalingen 
renteloze leningen (20 
jaarlijkse schijven ) 
toegekende leningen 
vanaf 2009) 

2006 81.099,87 euro waarvan 1.376,67 euro door de Inter-
Vilvoordse 

- 

2007 81.099,87 euro waarvan 1.376,67 euro door de Inter-
Vilvoordse 

- 

2008 126.202,57 euro waarvan 2.753,34 euro door de Inter-
Vilvoordse 

- 

2009 198.179,36 euro waarvan 47.341,75 euro door de Inter-
Vilvoordse 

- 

2010 402.737,37 euro waarvan 43.413,41 euro door de Inter-
Vilvoordse. De Inter-Vilvoordse verkocht 3 woningen 
waarvoor een renteloze renovatielening werd toegekend. 
Overeenkomstig de reglementaire bepalingen werd het 
leningsbedrag voor deze 3 woningen teruggevorderd en 
werd het jaarlijkse afbetalingsbedrag aangepast. 

2.480 euro 

2011 400.321,34 euro waarvan 43.413,41 euro door de Inter-
Vilvoordse 

53.802,59 euro 

 
3. De dienst wonen beschikt niet over de verslagen van de RvB en AV van SHM's.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de deputatie, 



 
 
 
 
 
 
Marc Collier, 
provinciegriffier 
 

 

 

 


