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1 Inleiding 

Steden en gemeenten hebben in Vlaanderen een belangrijke rol te spelen in het voeren van een 

woonbeleid. De Vlaamse Wooncode voorziet instrumenten om woonbeleid vorm te geven. 

Gemeenten krijgen in de Wooncode een regiefunctie toegewezen op het lokaal niveau.  Dit betekent 

dat het initiatief tot de uitbouw, coördinatie en uitvoering van het lokale woonbeleid wordt 

toevertrouwd aan de gemeente. Hiertoe kunnen ze samenwerken met diverse partners in de 

huisvestingssector.  

Een lokaal woonbeleid staat nooit op zich. Er zijn vele raakvlakken en overlappingen met andere 

(lokale) beleidsdomeinen zoals onder andere de ruimtelijke ordening. Het ruimtelijk ordeningsbeleid 

is een gemeentelijke bevoegdheid. De gemeente heeft dus alle touwtjes in handen, toch is het voeren 

van een efficiënt en daadkrachtig woonbeleid geen evidente zaak.  Woonbeleid is enerzijds gericht op 

de lokale context en uitdagingen, maar moet ook rekening houden met bovenlokale ontwikkelingen 

en dynamieken die van groot belang zijn voor het welzijn van de inwoners en voor de leefbaarheid 

van de gemeente.  

De gemeente Beersel wil vanaf januari 2019, met de opstart van de intergemeentelijk samenwerking, 

samen met de stad Halle en gemeente Sint-Pieters-Leeuw, werk maken van een lokaal woonbeleid.  

In Halle werd de woonstudie, uitgevoerd door Sumresearch, afgerond in 2013. Deze studie vormt de 

basis voor de verdere uitwerking van een woonbeleid in Halle. In Sint-Pieters-Leeuw heeft men ervoor 

gekozen om een gelijkaardige woonanalyse op te maken via de intergemeentelijke samenwerking 

Woonbeleid Zennevallei in 2014.  Op basis van beide studies werd de woonanalyse van Beersel 

opgemaakt. 

Met deze woonanalyse wil men via een beeld van de lokale context en inzichten in de ontwikkelingen 

die het woonlandschap in Beersel zullen vormgeven, de huidige en toekomstige woonbehoeften 

inschatten. Zo wordt er getracht een kader te scheppen waarin beleidsbeslissingen aan af te wegen 

zijn.  

Het is via een correcte inschatting van de woonbehoeftes dat men kan streven naar betaalbaar en 

kwalitatief wonen en naar een kwalitatieve en gediversifieerde woonomgeving.  

Deze woonanalyse zal aanvangen met een omgevingsanalyse. Hierin wordt gefocust op Beersel, het 

werkingsgebied van IGS Zennevallei, de provincie Vlaams-Brabant en Vlaanderen.  

Bij de analyse wordt de vraag-en aanbodzijde in kaart gebracht, de inwoners en hun woonbehoefte. 

Ook het huidige aanbod wonen en de woonkwaliteit wordt weergegeven. 
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Hierna wordt er een SWOT-analyse gemaakt. Hier worden trends in kaart gebracht en wordt 

aangegeven welke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de gemeente Beersel zijn. Deze 

woonanalyse zal het fundament vormen voor de uitwerking van een visie en doelstellingen voor het 

woonbeleid van Beersel.  Op hun beurt vormen deze de basis voor de uitwerking van concrete 

actiepunten.   
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2 Bevolkingsprofiel 

Voor het bevolkingsprofiel van de gemeente Beersel wordt in de eerste plaats gekeken naar de 

omvang en dichtheid van de bevolking en de evoluties hierin.  

2.1 Bevolkingsaantal- en dichtheid 

Op 1 januari 2018 zijn er 25 069 inwoners in Beersel en een bevolkingsdichtheid van 835,35 

inwoners/km².  

Deze dichtheid is aanzienlijk hoger dan het Vlaamse of provinciale gemiddelde. Als we de 

buurgemeente observeren stellen we vast dat dit in dezelfde lijn ligt als Sint-Pieters-Leeuw. In Halle 

ligt de bevolkingsdichtheid nog hoger. 

Tabel 1: bevolkingsaantallen en dichtheden (01/01/2018) 

  Bevolking Bevolkingsdichtheid 
(inw/km²) 

Vlaams 
Gewest 

6.552.967                                     484,61    

Prov. 
Vlaams-
Brabant 

1.138.489                                     537,44    

Arr. Halle-
Vilvoorde 

632.134                                     669,31    

Beersel 25.069                                     835,35    

Halle 39.096                                     880,54    

Sint-Pieters-
Leeuw 

34.038                                     842,94    

Bron: Statbel, FOD Economie 

 

2.2 Bevolkingsevolutie 

De bevolking is in Beersel in de periode 2000 tot 2018 elk jaar gegroeid. Sinds 2000 is de bevolking 

gestegen met 2189 inwoners (9,57%). De groei scoort lager dan het gemiddelde van het Vlaams 

Gewest (10,31%). Ook in de provincie (12,20%), Halle-Vilvoorde (13,24%), Sint-Pieters-Leeuw (13,41%) 

en Halle (16,7%) is er een grotere bevolkingsgroei dan in Beersel. 
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Tabel 2: Evolutie bevolkingsaantal (2000-2018) 

 

Bron: Statbel, FOD Economie 

Figuur 1: Relatieve evolutie bevolkingsaantal (2000-2018) 

 

Bron: Stabel, FOD Economie 

 

2.3 Bevolkingssamenstelling naar leeftijd 

De gemiddelde leeftijd van de Beerselse inwoner op 24/06/2019 is 41 jaar. 

Voor een vrouw bedroeg dit gemiddeld 43 jaar en voor een man gemiddeld 40 jaar. 
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Figuur 2: bevolking naar leeftijd, geslacht en wachtregister (2017) van Beersel 

 

Bron: Rijksregister –provinviesincijfers.be 

Wanneer men de bevolkingspiramides van 2017 bekijken, wat vergelijking mogelijk maakt, valt het op 

dat de versmalling van de leeftijdscategorie 20-29 jarigen zich duidelijker aftekent in Beersel dan in 

het Vlaams Gewest en de provincie Vlaams-Brabant.  

De bevolkingspiramide van Beersel, in vergelijking met de buurgemeenten, correspondeert het meest 

met de piramide van Sint-Pieters-Leeuw. 

In vergelijking met het Vlaams Gewest en de provincie zijn er in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw 

kleinere versmallingen voor de leeftijdscategorie 10-19 jarigen.  

Figuur 3: bevolking naar leeftijd, geslacht en wachtregister (2017) van het Vlaams Gewest 

 

Bron: Rijksregister –provinviesincijfers.be 

  



Woonwinkel Zennevallei/ Woonanalyse gemeente Beersel 

 
13 

Figuur 4: bevolking naar leeftijd, geslacht en wachtregister (2017) van provincie Vlaams-Brabant 

 

Bron: Rijksregister –provinviesincijfers.be 

Figuur 5: bevolking naar leeftijd, geslacht en wachtregister (2017) van Halle 

 

Bron : Rijksregister –provinviesincijfers.be 

Figuur 6: bevolking naar leeftijd, geslacht en wachtregister (2017) van Sint-Pieters-Leeuw 

 

Bron: Rijksregister –provinviesincijfers.be 
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De bevolkingspiramides geven een statistisch beeld van de bevolkingssamenstelling naar leeftijd. De 

evolutie sinds 2012 (Figuur 7) leert ons dat er weinig verschuivingen te detecteren zijn in de aandelen 

van de leeftijdscategorieën.  Op basis van deze gegevens kan men stellen dat de vergrijzing sinds 2012 

slechts in beperkte mate gespeeld heeft in Beersel. Toch is het belangrijk op te merken dat het aandeel 

40-59 jarigen relatief hoog is ten opzichte van het aandeel jongeren (0-19 jarigen). De toekomstige 

vergrijzing zal mogelijk meer uitgesproken aanwezig zijn. 

Figuur 7: bevolking naar leeftijd, geslacht en wachtregister Beersel 

 

Bron: Rijksregister –provinviesincijfers.be 

 

2.4 Bevolking naar nationaliteit 

Het aantal inwoners die een vreemde nationaliteit hebben ligt in Beersel hoger dan in Vlaanderen en 

de provincie Vlaams-Brabant. In de omliggende gemeenten heeft enkel Sint-Pieters-Leeuw een hoger 

aantal inwoners die een vreemde nationaliteit hebben. 
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Tabel 3: Aantal vreemdelingen en aandeel t.o.v. het totaal aantal inwoners (2017) 

 

Bron: Rijksregister –provinviesincijfers.be 

Het aantal inwoners van Beersel die Belg zijn daalt elk jaar. In 2008 was nog 92% van de inwoners Belg, 

in 2017 is dit 88,4%. Vooral het aantal inwoners van Zuid-Europa is gestegen (van 2,6% in 2008 naar 

3,8% in 2017). 

Figuur 8: Percentages inwoners Beersel naar nationaliteit 2008-2017 

 

Bron: Rijksregister –provinviesincijfers.be 
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2.5 Bevolking naar herkomst 

Voor het lokale en bovenlokale beleid kan het interessant zijn om de bevolking ook naar herkomst te 

onderscheiden.  

Hier zien we ongeveer dezelfde resultaten als bij de nationaliteit van de bevolking. Het aantal inwoners 

met een niet-Belgische geboortenationaliteit ligt hoger in Beersel dan in het Vlaams-Gewest en de 

provincie. Ook hier heeft Sint-Pieters-Leeuw het hoogst aantal inwoners met een niet Belgische 

geboortenationaliteit.  

Figuur 9: geboortenationaliteit (2017) 

 

Bron: Rijksregister –provinviesincijfers.be 

Als we gaan kijken naar de deelgemeente is het aantal inwoners met niet-Belgische 

geboortenationaliteit het hoogst in Lot (26,40%). Meer dan 1 op 4 inwoners van Lot heeft geen 

Belgische geboortenationaliteit. Dit is veel meer dan in de andere deelgemeenten.  

In de andere deelgemeenten ligt het aantal rond het gemiddelde van het Vlaams-gewest en provincie. 

Enkel in Dworp ligt het aantal veel lager dan dit gemiddelde (10,70%). 
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Figuur 10: geboortenationaliteit volgens deelgemeente (2017) 

 

Bron: Rijksregister –provinviesincijfers.be 

Figuur 12 toont de evolutie van het aantal inwoners met een niet Belgische-herkomst van 2007 tot 

2017. In alle vergelijkingsgebieden is het aantal inwoners met een niet-Belgische herkomst gestegen. 

De grootste stijging ligt in Sint-Pieters-Leeuw (in 2007 23,7%, in 2017 40,6%). Ook in Beersel is deze 

stijging hoger dan in het Gewest en de Provincie (in 2007 17,2%, in 2017 28,1%). 

Figuur 11: %  inwoners met niet Belgische herkomst (2007-2017) 

 

Bron: Rijksregister –provinviesincijfers.be 
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In figuur 13 zien we de evolutie van de deelgemeenten in Beersel. Hier is duidelijk dat deze stijging 

het grootste is in Lot (2007 20,9%, 2017 39%). Ook in de deelgemeente Dworp, waar het aantal 

inwoners met niet Belgische herkomst het laagste ligt, is er de voorbije jaren een grote stijging (2007: 

9,8%, 2017 17,3%). Het aantal inwoners  met een niet Belgische herkomst ligt hier wel nog steeds lager 

dan in de andere deelgemeenten. In Huizingen, Alsemberg en Beersel is de stijging van het aantal 

inwoners met een niet Belgische herkomst beperkter. 

Figuur 12: % inwoners met niet Belgische herkomst deelgemeente Beersel (2007-2017) 

 

Bron: Rijksregister –provinviesincijfers.be 

 

2.6 Bevolkingsgroei 

Een bevolking groeit of krimpt via migratie en via geboortes en overlijdens. Het natuurlijk saldo wordt 

berekend door de geboorten- en sterftecijfers tegen elkaar af te wegen. Zijn er meer geboorten dan 

overlijdens dan is het saldo positief.   

Onderstaande figuur toont dat sinds 2007 het natuurlijk saldo van Beersel fluctueert tussen -6 en 70. 

De natuurlijke aangroei is enkel negatief in 2012, nadien lijkt de natuurlijke aangroei globaal genomen 

toe te nemen. 
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Figuur 13: natuurlijke loop bevolking Beersel (2007-2017) 

 

Bron: Rijksregister –provinviesincijfers.be 

 
Het migratiesaldo wordt berekend via het verschil tussen, de immigratie en de emigratie. Zijn er meer 

inwijkelingen dan uitwijkelingen dan zal de bevolking onder impuls van de migratie stijgen. 

Onderstaande figuur toont dat de migratie een gunstig effect heeft op de bevolkingsgroei van Beersel. 

Het saldo fluctueert tussen -58 en 230, en is sinds 2008 steeds positief gebleven.  



Woonwinkel Zennevallei/ Woonanalyse gemeente Beersel 

 
20 

Figuur 14: verhuisbewegingen Beersel (2007-2017) 

 

Bron: Rijksregister –provinviesincijfers.be 

 

2.7 Besluit bevolkingsprofiel 

Om het bevolkingsprofiel van Beersel op te stellen werden de bevolkingsaantallen, -dichtheden en -

samenstelling naar leeftijd en naar nationaliteit onderzocht. Ook zijn er evoluties in de Beerselse 

bevolking geanalyseerd. Beersel had op 1 januari 2019 25.069 inwoners en een dichtheid van 835,35 

inwoners per km². De gemiddelde leeftijd van de inwoners van Beersel in 2019 bedraagt 41 jaar.  

De leeftijdscategorieën 0 tot 19 jarigen en 20 tot 39 jarigen kent eerder een lage vertegenwoordiging 

in Beersel. Het aandeel 40 tot 59 jarigen daarentegen, is eerder hoog. Dit zou kunnen verwijzen naar 

een potentiële vergrijzing van de bevolking in de toekomst.  

 

Er zijn een aantal evoluties aangehaald die zich vermoedelijk de komende jaren zullen blijven 

doorzetten. Ten eerste is de bevolking in Beersel de laatste 18 jaar ononderbroken aan het groeien. 

Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen met 2189 (9,57%). Dit is wel lager dan het Vlaamse 

gemiddelde. 
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Daarnaast wordt de bevolking van Beersel meer internationaal. 11,6% van de bevolking heeft geen 

Belgische nationaliteit. Dit is meer dan in Vlaanderen en de provincie. Enkel in Sint-Pieters-Leeuw ligt 

dit aantal nog hoger.  
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3 Huishoudprofiel 

Voor de opmaak van het huishoudensprofiel wordt het aantal huishoudens van de gemeente en de 

huishoudensgrootte, alsook de evolutie hierin onder de loep genomen. Ook de samenstelling van de 

huishoudens wordt geanalyseerd.  

3.1 Aantal huishoudens 

In 2018 waren er in Beersel 9866 huishoudens met een gemiddelde huishoudensgrootte van 2,59. De 

huishoudensgrootte in Beersel is gemiddeld groter dan de andere vergelijkingsgebieden. 

Tabel 4: aantal inwoners, huishoudens en huishoudgrootte (2018) 

Regio Huishoudens 
Private 

huishoudens 
Inwoners Huishoudengrootte 

Vlaams Gewest 2.792.444 2.785.661 6.552.967 2,32 

Prov. Vlaams-
Brabant 

470.628 
469.291 

1.138.489 
2,4 

Arr. Halle-Vilvoorde 252.930 252.146 632.134 2,49 

Beersel 9682 9651 25.069 2,58 

Halle 16.430 16.401 39.096 2,36 

Sint-Pieters-Leeuw 13.383 13.345 34.038 2,53 
Bron: Statbel, FOD Economie 

3.2 Samenstelling huishoudens 

In Beersel vertegenwoordigen de eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens bijna 60% van de 

huishoudens. De drie- en vierpersoonshuishoudens vertegenwoordigen respectievelijk 16% en 17%. 

De huishoudens met 5 of meer personen maken 9% uit van de huishoudens.  

Tabel 5: Huishoudensamenstelling in Beersel (2018) 

 Huishoudens % 

HH1 2371 25% 

HH2 3168 33% 

HH3 1563 16% 

HH4 1657 17% 

HH≥5 892 9% 

  9651 100% 
Bron: Rijksregister –provinviesincijfers.be 

Het aantal meerpersoonshuishoudens zonder minderjarige kinderen is het grootst 

vertegenwoordigd in Beersel (43,50%). Het aantal alleenstaanden is de voorbije jaren bijna gelijk 

gebleven, terwijl de meerpersoonshuishoudens met minstens  1 minderjarig kind de voorbije jaren 

gestegen zijn. 
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Tabel 6: huishoudensamenstelling per deelgemeente (2019) 

 

Bron: Dienst Bevolking gemeente Beersel 

In alle deelgemeenten is het aantal huishoudens van 2 personen het grootst. In Alsemberg wonen 

procentueel gezien meer alleenstaanden dan in andere deelgemeenten. Opvallend is dat er in Lot 

procentueel meer grote huishoudens zijn. 

Figuur 15: huishoudsamenstelling t.o.v. alle private huishoudens (2008-2018) 

 

De samenstelling van de huishoudens kan ook worden voorgesteld volgens de LIPRO-indeling. Dit is 

een internationaal gehanteerde typologie van huishoudens en verdeelt de bevolking in twaalf 

huishoudposities. In Beersel vinden we tien huishoudposities terug. Collectief wonen en een niet 

verwante persoon die inwoont maar geen huishouden vormt komen niet voor in Beersel volgens 

deze statistieken.  

De groep alleenstaanden is het hoogst vertegenwoordigd in Beersel volgens deze indeling. Het gaat 

om 2371 inwoners. Er wonen ook 2074 gehuwde paren zonder kinderen. De ongehuwde paren met 

enkel meerderjarige kinderen zijn het laagst vertegenwoordigd (154). 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % TOTAAL

1650 565 25% 684 30% 353 16% 423 19% 228 10% 2253

1651 455 26% 482 27% 344 19% 290 16% 199 11% 1770

1652 625 27% 758 33% 355 15% 394 17% 197 8% 2329

1653 445 21% 794 37% 341 16% 385 18% 165 8% 2130

1654 292 24% 392 32% 229 19% 192 16% 118 10% 1223
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Figuur 16: LIPRO-indeling Beersel (2018) 

 

Bron: Rijksregister –provinviesincijfers.be 
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4 Bevolkings- en huishoudensprognoses 

In dit onderdeel wordt de toekomstige bevolking beschouwd. Hiervoor hanteren we de bevolkings- 

en huishoudensprojecties 2019-2032 van de Statistiek Vlaanderen. De projecties zijn opgesteld door 

trends in de bevolkingsloop te berekenen en deze toe te passen op een startpopulatie. Aan de 

bevolkingsprojecties zijn ook huishoudensprojecties gekoppeld.  

4.1 Bevolkingsprognoses 

Voor de bevolkingsprognoses heeft men hypotheses geformuleerd en trends berekend voor migratie, 

geboortes en overlijdens. Onderstaande figuur is opgemaakt op basis van de geregistreerde en de 

geprojecteerde bevolking. Tot 2018 zijn de cijfers gebaseerd op observaties, 2018-2032 zijn 

projectiewaarden.  

De bevolking in Beersel zal volgens de ramingen gestaag blijven groeien. Tegen 2032 zou het aantal 

inwoners zijn toegenomen tot 26.590. 

Volgens deze raming zal de bevolking in Halle en Sint-Pieters-Leeuw sneller groeien. In Halle zouden 

er tegen 2032 zelf al 43.861 inwoners zijn. Voor Sint-Pieters-Leeuw wordt dit geraamd op 37.560. 

Figuur 17: Bevolkingsprognose Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw (2014-2032) 

 

Bron: Statistiek Vlaanderen –provinviesincijfers.be 

 



Woonwinkel Zennevallei/ Woonanalyse gemeente Beersel 

 
26 

Het aantal actieven zal de komende jaren dalen in Beersel (-2,8%). Er zullen meer ouderen bijkomen. 

Tegen 2030 zijn er 3,1% meer inwoners ouder zijn dan 65 jaar. Daar staat tegenover dat het aantal 

jongeren slechts zeer licht daalt (-0,3%). 

Figuur 18: Evolutie van de aandelen van de leeftijdscategorieën in Beersel 

 

Bron: Statistiek Vlaanderen –provinviesincijfers.be 

 

4.2 Huishoudprognoses 

Voor de huishoudensprojecties is men vertrokken van de uitkomsten van de bevolkingsprojecties. Via 

het Rijksregister van natuurlijke personen (RRNP) kent men voor elke inwoner per gemeente naast de 

leeftijd en het geslacht ook de grootte van het huishouden waartoe hij of zij behoort.  

Ook het aantal huishoudens in Beersel zal de komende jaren gestaag groeien (+556 huishoudens tegen 

2030). De verwachtte groei is in Beersel minder groot dan in Halle (+1786 huishoudens tegen 2030) 

en Sint-Pieters-Leeuw (+1123 huishoudens tegen 2030). 

18,50% 20,10% 21,60%
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Figuur 19: Projecties totaal aantal huishoudens  

 

Bron: Statistiek Vlaanderen –provinviesincijfers.be 

In 2019 zou een huishouden in Beersel  gemiddeld bestaan uit 2,56 personen. In 2025 daalt dit aantal 

tot 2,55 en in 2030 zelf tot 2,53.  

Vooral het aantal alleenstaanden zal de komende jaren stijgen in Beersel. Het aantal huishoudens met 

3 en 4 personen zal dan weer dalen. Het aandeel van gezinnen met meer dan 5 personen zal ongeveer 

gelijk blijven.  

Tabel 7: Huishoudprognoses Beersel  

  2019 2025 2030 

  Aantal % Aantal % Aantal % 

HH1 2423 24,8 2540 25,2 2632 25,4 

HH2 3257 33,3 3398 33,7 3509 33,9 

HH3 1552 15,9 1564 15,5 1567 15,2 

HH4 1662 17 1683 16,7 1705 16,5 

HH>5 892 9,1 912 9 929 9,1 

Totale huishoudens 9786   10097   10342   
Bron: Statistiek Vlaanderen –provinviesincijfers.be 
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4.3 Besluit van bevolkings-en huishoudensprognoses 

Het aantal inwoners van Beersel zal tegen 2032 zijn toegenomen tot vermoedelijk 26.590 inwoners. 

Het aandeel van de 60-plussers zal in dat jaar zijn toegenomen van 18,50% naar 21,60%. De vergrijzing 

zal dus meer zichtbaar worden. 

De huishoudensprognoses zijn minstens even interessant omdat ze een beter zicht geven op de 

toekomstige woonbehoefte.  Ten opzichte van 2019 zullen er in 2030 ongeveer 556 (+6%) 

huishoudens bijkomen. Deze toename is volledig toe te schrijven aan de groei van het aantal een- en 

tweepersoonshuishoudens. De absolute aantallen van de grotere huishoudens dalen volgens de 

prognoses.  
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5 Welvaart en armoede 

5.1 Aangifte belastingen 

Het gemiddeld inkomen per aangifte ligt in Beersel hoger dan de andere regio’s. In Beersel is het 

gemiddelde inkomen per aangifte €24 380.  

Het aantal inwoners met een inkomen van minder dan €20 000 per jaar ligt wel in dezelfde lijn als 

Halle en het arrondissement Halle-Vilvoorde. De helft van de inwoners heeft een aangifte dat lager is 

dan dit bedrag. In het Vlaams-Gewest en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zijn er meer aangiftes met 

een laag inkomen.  

Tabel 8: Gemiddeld inkomen per aangifte 2017 

Gemeente Gemiddeld inkomen per aangifte  <20 000 euro aangifte 

Beersel 24380 50% 

Halle 22449 50% 

Sint-Pieters-Leeuw 21430 54% 

Halle-Vilvoorde 23659 50% 

Vlaams-Gewest 21745 54% 

Provincie Vlaams Brabant 23644 51% 
Bron: Statbel, FOD Economie 

5.2 Werkloosheidsgraad 

De werkloosheidsgraad is het procentueel aandeel van werklozen binnen de beroepsbevolking. 

Beersel heeft de laagste werkloosheidsgraad van de vergelijkingsgebieden. Slechts 5,60% van de 

actieve bevolking is werkloos. 

Tabel 9: werkloosheidsgraad (2016) 

  werkloosheidsgraad 

Beersel 5,60% 

Halle 6,40% 

Sint-Pieters-Leeuw 7,30% 

provincie Vlaams-Brabant 6,00% 

Vlaams Gewest 7,40% 

Bron: Steunpunt Werk (Vlaamse Arbeidsrekening) - provincies.incijfers.be 
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5.3 Tegemoetkomingen 

 Leefloon en equivalent leefloon 

Het aantal personen die leefloon of equivalent leefloon ontvangen ligt in Beersel lager dan in de 

andere vergelijkingsgebieden. Slechts 0,29% van de inwoners ontvangt een leefloon of equivalent 

leefloon. Het gaat om 72 inwoners in 2018.   

Het gemiddelde ligt het hoogste in het Vlaams-Gewest (0,613%). In het werkingsgebied heeft Halle 

gemiddeld het hoogste aantal leefloners (0,371%). 

Figuur 20: aantal leefloners en equivalent leefloners t.o.v. alle inwoners (2017) 

 

Bron: POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid - provinviesincijfers.be 

 Personen met een handicap 

Het aantal personen met een handicap kan worden voorgesteld in twee categorieën. Er zijn personen 

met een handicap die een inkomens vervangende uitkering hebben of personen met een handicap die 

een integratietegemoetkoming krijgen. Het gaat allemaal om personen die ouder zijn dan 21 jaar.  

In Beersel is 0,461% van de bevolking ouder dan 21 jaar een persoon met een handicap. Dit is het 

laagste cijfer in de hele regio en is ook minder dan het Vlaams Gewest. Voor de regio heeft Halle een 

zeer hoog aantal inwoners met een handicap (0,935%). Dit kan verklaard worden door de 

aanwezigheid van zorginstellingen. 
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Figuur 21: personen met een handicap +21 jaar per 1000 inwoners (2018) 

 

Bron: FOD Sociale zekerheid, Directiegeneraal Personen met een handicap - provincies.incijfers.be 

5.4 Kansarmoede-index Kind en Gezin 

Tijdens de contacten van Kind en Gezin met gezinnen gaan ze na of er signalen zijn van kansarmoede 

op zes domeinen. Het gaat om het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het 

stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid. 

Wanneer een gezin zwak scoort op drie of meer criteria, spreken we over kinderen die in kansarmoede 

leven. 

Dit wordt jaarlijks weergegeven in een kansarmoede-index.  De kansarmoede-index wordt berekend 

op basis van het aantal kinderen dat geboren worden in een gezin dat leeft in kansarmoede in de 

afgelopen drie jaar en het totaal aantal kinderen dat geboren wordt in deze drie jaar.1 

Uit de gegevens die Kind en Gezin zelf verzameld kunnen we zien dat 5,7% van de kinderen in Beersel 

opgroeit in een kansarm gezin. Dit cijfer is lager dan in de meeste vergelijkingsgebieden maar ligt wel 

hoger dan Halle.  

  Kansarmoede-index van Kind en Gezin 

gemeente (indeling t.e.m. 2018) 
Beersel 

5,7 

gemeente (indeling t.e.m. 2018) 
Halle 

4,5 

gemeente (indeling t.e.m. 2018) 
Sint-Pieters-Leeuw 

6,5 

                                                           
1 Kind en Gezin, Cijfers er rapporten – kansarmoede, 15 april 2019,  https://www.kindengezin.be/cijfers-en-

rapporten/cijfers/kansarmoede/- 
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provincie Vlaams-Brabant 8,3 

gewest Vlaams Gewest 13,8 

 

5.5 Betalingsproblemen 

Om de welvaart in Beersel in kaart te brengen bekijken we ook de betalingsproblemen. 

In Beersel hebben 17 inwoners per 1000 inwoners een actieve budgetmeter. Dit aantal is lager dan de 

andere gemeenten van het werkingsgebied maar ligt hoger dan in de provincie en het gewest.  

Tabel 10: huishoudens met actieve budgetmeter elektriciteit per 1000 afnemers (2017) 

  huishoudens met actieve budgetmeter elektriciteit  

Beersel 17 

Halle 20,2 

Sint-Pieters-Leeuw 16,4 

provincie Vlaams-Brabant 11,8 

Vlaams Gewest 14,8 

Bron: Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt (VREG) en Fluvius - provincies.incijfers.be  

Als we gaan kijken naar de terugbetalingen van leningen en kredieten scoort Beersel beter dan de 

andere gemeenten in het werkingsgebied.  

3,40% van de kredietnemers van Beersel heeft minstens één achterstallig krediet. Enkel het 

gemiddelde van de provincie ligt lager, de andere vergelijkingsgebieden hebben een hoger aantal 

kredietnemers dat hun krediet niet terugbetaald. Voor een lening op afbetaling heeft Beersel het 

laagste aantal kredietnemers met een achterstand. 

Ook voor de achterstallige hypothecaire kredieten scoort Beersel het beste van de 

vergelijkingsgebieden. Toch heeft nog steeds 0,80% van de kredietnemers een achterstand bij de 

terugbetalingen van hun hypothecair krediet.      

Tabel 11: Aandeel kredietnemers met achterstallen (2018) 

  Minstens één 
achterstallig 
krediet 

Minstens één 
achterstallige 
lening op afbetaling 

Minsten één 
achterstallig 
hypothecair krediet  

Beersel 3,40% 5,50% 0,80% 

Halle 4,50% 6,60% 1,00% 

Sint-Pieters-Leeiw 4,70% 6,40% 1,30% 

provincie Vlaams-Brabant 3,30% 5,60% 0,80% 

Vlaams Gewest 3,80% 6,20% 0,90% 

Bron: Nationale Bank van België- Centrale voor Kredieten aan particulieren - provincies.incijfers.be  
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5.6 Besluit welvaart en armoede 

Beersel scoort goed op vlak van welvaart en armoede. Het gemiddelde inkomen van de inwoners ligt 

hoger dan in de vergelijkingsgebieden. Toch heeft 50% van de inwoners een aangifte die minder 

bedraagt dan €20 000.  

Het aantal personen met een leefloon en uitkering handicap ligt ook lager dan in de andere gebieden. 

Enkel op vlak van kindarmoede scoort Beersel lager dan buurgemeente Halle.  

Ondanks het hogere inkomen zijn er heel wat inwoners die problemen hebben met de terugbetaling 

van hun kredieten. Dit is wel lager dan in de vergelijkingsgebieden. 
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6 Kenmerken van de woningvoorraad 

In dit onderdeel gaat men in op de kenmerken van de ‘aanbodzijde’, dit zijn de panden en gronden 

die Beersel ter beschikking heeft. Er wordt begonnen met de kenmerken van de bestaande 

woningvoorraad (omvang, grootte, ouderdom, …). Vervolgens wordt de dynamiek op de huurmarkt 

en koopmarkt beschouwd via evoluties in vergunningen, verkooptransacties en vastgoedprijzen. 

6.1 Kenmerken woningen 

Volgens het kadaster is 87,20% van de woningvoorraad een eengezinswoning in Beersel. Hiermee 

scoort Beersel significant hoger dan de provincie en de omringende gemeenten. Ook het aantal 

appartementen in Beersel is significant lager dan in de provincie en andere gemeenten. Slechts 10,20% 

van het patrimonium in Beersel is een appartement. 

Figuur 22: woongelegenheden naar woningtype, % t.o.v. alle woongelegenheden (2018) 

 

Bron: Kadaster van FOD Financiën - provincies.incijfers.be 

 

Wanneer men het woningpatrimonium naar bouwjaar beschouwt kan er worden opgemerkt dat 

Beersel hetzelfde patroon volgt als Sint-Pieters-Leeuw. Een relatief groot aandeel van de woningen is 

gebouwd voor 1946 (32,60%). Dit aandeel ligt hoger dan het provinciale gemiddelde (27,20%), maar 

lager dan in buurgemeente Halle (42,20%). 
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Figuur 23: ouderdom woningen (2018) 

 

Bron: Kadaster van FOD Financiën - provincies.incijfers.be 

De meeste eengezinswoningen in Beersel zijn open bebouwingen. Dit is hoger dan in de andere 

gemeenten van het werkingsgebied, maar ligt in dezelfde lijn als de provincie. 

Figuur 24: Eengezinswoningen naar bouwwijze, % t.o.v. totaal eengezinswoningen (2018) 

 

Bron: Kadaster van FOD Financiën - provincies.incijfers.be 

Als we gaan kijken naar de grootte van de woningen kunnen we vaststellen dat de woningen in Beersel 

vooral grote woningen zijn (56,80%). Dit ligt hoger dan de omliggende gemeenten. In Halle is slechts 

37,40% van de woningen groter dan 104m², in Sint-Pieters-Leeuw is dit 40,10%. Het gemiddelde van 

de provincie ligt wel hoger, hier is zelf 63,10% van de woningen groter dan 104m². 

Figuur 25: Oppervlakte gebouwen (2017) 

 

Bron: Kadaster van FOD Financiën - provincies.incijfers.be 
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De woningen zijn in Beersel niet enkel groter maar ook beter uitgerust dan in de omliggende 

gemeenten. 80% van de woningen beschikt over centrale verwarming of airco, in Halle is dit slechts 

69% en in Sint-Pieters-Leeuw 73%. Ook het aantal woningen met minstens 1 badkamer en minstens 1 

garage liggen hoger. Beersel scoort hiermee even hoog als het provinciale gemiddelde. 

Figuur 26: Gebouwen naar voorziening, % t.o.v. gebouwen (2017) 

 

Bron: Kadaster van FOD Financiën - provincies.incijfers.be 

6.2 Bouwvergunningen 

Het aantal bouwvergunningen in Beersel voor woningen ligt lager dan in de andere gemeenten.  

Ondanks de intentie van de Vlaamse-Overheid om een betonstop in te voeren is er de laatste jaren 

geen daling van het aantal vergunningen voor het plaatsen van een nieuwbouw woning. 

Figuur 27: Uitgereikte bouwvergunningen residentieel nieuwbouw woningen  

 

Bron: Statbel – FOD Economie 

Het aantal vergunningen voor het bouwen van flats is de afgelopen jaren gestegen in Beersel. Enkel in 

2017 is dit cijfer weer gedaald. In vergelijking met de andere gemeenten blijft het bouwen van flats 

wel beperkt in Beersel. Vooral in Halle is de bouw van appartementen enorm gestegen. 
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Figuur 28: Uitgereikte bouwvergunningen residentieel nieuwbouw flats 

 

Bron: Statbel – FOD Economie 

Het aantal renovaties in Beersel is laatste jaren gedaald. Dit gaat enkel om het aantal renovaties 

waarvoor een bouwvergunning vereist is. 

Het aantal vergunningen voor renovatie ligt in dezelfde lijn als Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Gezien het 

oudere patrimonium in Halle is dit toch opvallend.  

Figuur 29: Uitgereikte bouwvergunningen residentieel renovatie 

 

Bron: Statbel – FOD Economie 

6.3 Verkoopactiviteiten 

Eengezinswoningen zijn op de koopmarkt in nog steeds veel belangrijker dan appartementen. Figuur 

6 toont de evolutie van het aantal verkooptransacties.  

Na een algemene daling in 2015 is het aantal verkochte woningen in Beersel weer op hetzelfde niveau 

van de afgelopen jaren. Enkel het aantal verkochte appartementen is licht gestegen. 
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Figuur 30: Aantal verkochte woningen en appartementen in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw 

 

Bron: FOD Financiën - Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED) - provincies.incijfers.be 

De mediaanprijs van de verkopen van woningen ligt in Beersel hoger dan in de omringende gemeente 

en de provincie. Dit valt natuurlijk te verklaren door de grotere, comfortabele woningen op het 

grondgebied. De gemiddelde prijs voor een woning in Beersel is €310 000.  

Ook de prijs voor de appartementen ligt iets hoger. Voor een appartement in Beersel werd in 2018 

gemiddeld €207 500 betaald.      

Figuur 31: mediaanprijs verkoop woningen 2018 

 

Bron: FOD Financiën - Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED) - provincies.incijfers.be 

6.4  Besluit kenmerken woningvoorraad 

De woningen in Beersel zijn groter en beter uitgerust dan in de andere gemeenten en de provincie. Er 

zijn ook meer open bebouwingen. Dit zorgt ervoor dat de verkoopprijzen ook hoger liggen in Beersel. 

De verstedelijking is eerder beperkt in Beersel. Het aantal appartementen stijgt wel elk jaar maar dit 

is beperkt in vergelijking met de andere gebieden. 
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6.5 Register onbebouwde percelen 

Op het register van onbebouwde percelen staan 893 percelen. Hiervan maken 497 percelen deel uit 

van een verkaveling. 

Voor deze onbebouwde bouwgronden en kavels is er een jaarlijkse, gemeentelijke activeringsheffing. 

Deze bedraagt €12,50 per strekkende meter voor een onbebouwde bouwgrond of onbebouwde kavel 

met een minimale aanslag van €165,00 per kavel of bouwgrond. 

In een aantal gevallen kan er een vrijstelling worden gekregen voor deze heffing: 

 Eigenaar van één enkele onbebouwde bouwgrond of onbebouwde kavel. De vrijstelling geldt 

gedurende 5 jaar volgend op de verweving van het goed. 

 Vrijstelling voor 1 onbebouwde kavel per kind indien het kind de leeftijd van 30 jaar nog niet 

heeft bereikt en nog geen volle 3 jaar een onbebouwde grond in volle eigendom heeft. 

 De sociale woonorganisaties en het Investeringsfonds voor Grond- en woonbeleid voor 

Vlaams-Brabant. 

439 percelen hebben een vrijstelling op deze heffing.  De meeste vrijstellingen worden aangevraagd 

op basis van de 2de mogelijkheid, namelijk kinderen jonger dan 30 jaar. 

Bovendien zijn er nog 72 percelen eigendom van (semi)publieke rechtspersonen. 25 percelen zijn 

eigendom van de gemeente Beersel en 20 gronden van de sociale huisvestingsmaatschappij.  

Eigenaar Aantal 

Domein Van De Gemeente Beersel 25 

Domein Van De Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij/Woonpunt 

Zennevallei 

20 

Domein Van De Kerkfabriek Van De Parochie Heilige Joannes Bosco Te 

Halle/Buizingen/ 

5 

Domein Van De Kerkfabriek Van De Parochie Onze-Lieve-Vrouw Te 

Beersel/Alsemberg/ 

2 

Domein Van De Kerkfabriek Van De Parochie Sint-Gaugericus Te 

Beersel/Dworp/ 

1 

Domein Van De Kerkfabriek Van De Parochie Sint-Jan-Baptist Te 

Beersel/Huizingen/ 

8 

Domein Van Het Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn Van 

Beersel 

8 
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Domein Van Het Vlaamse Gewest/Waterwegen En Zeekanaal 2 

Kerkfabriek Sint-Gaugericus Te Dworp (Vl - Beersel) 1 

Eindtotaal 72 

 

De percelen hebben verschillende bestemmingen: 

Bestemming Aantal 

 reservegebieden voor woonwijken 3 

 woongebieden 12 

 woongebieden met landelijk karakter 6 

 woonpark 5 

 woonuitbreidingsgebieden 19 

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar 

nut 

1 

natuurgebieden 2 

woonuitbreidingsgebieden 11 

Onbekend 13 
 

72 
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7 Private huurmarkt 

7.1 Aantal huurders/eigenaars 

In Beersel huurt 22% van de huishoudens, 78% zijn inwonende eigenaars. Het aandeel huurders ligt 

beduidend lager dan in de omliggende gemeenten (33% van huishoudens in Halle en Sint-Pieters-

Leeuw huurt, in Halle-Vilvoorde gaat het om 28%, provincie Vlaams-Brabant 29% en Vlaams Gewest 

31%). Het gaat dus om 2130 huishoudens die huren in Beersel. Hieronder vallen ook de huishoudens 

die een sociale woning huren. 

In Huizingen ligt het aantal huishoudens die huurt het hoogste van alle deelgemeenten. 28% van de 

huishoudens huurt hun woning. In Dworp is dit slechts 17%. 

Tabel 12: aantal huurders en inwonende eigenaars (2018) 

 Huurders Inwonende eigenaars 

Alsemberg 23% 77% 

Beersel 23% 77% 

Dworp 17% 83% 

Lot 23% 77% 

Huizingen 28% 72% 

Bron: Provinciesincijfers.be 

7.2 Aantal geregistreerde huurcontracten 

Het aantal geregistreerde huurovereenkomsten ligt in Beersel beduidend lager dan in Halle en Sint-

Pieters-Leeuw. Er is duidelijk een kleinere huurmarkt in Beersel in vergelijking met de andere 

gemeenten in het werkingsgebied. 

 2017 2018 

Beersel 248 258 

Halle 820 850 

Sint-Pieters-Leeuw 509 469 

Bron: FOD Financiën, dienst patrimoniumdocumentatie 
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8 Sociaal aanbod 

8.1 OCMW Beersel 

OCMW Beersel verhuurt zelf geen woningen via het Kaderbesluit Sociale huur. 

Ze beschikken wel over een noodwoning in eigen patrimonium. Deze wordt ingezet in geval van 

rampen (brand of overstroming). Het gaat om een woning met 3 slaapkamers. 

Het OCMW huurt ook nog 2 doorgangswoningen, 1 bij een particulier en 1 bij de sociale 

huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei. 

Beersel heeft eveneens een eigen Woonzorgcentrum De Ceder. Hier zijn 41 RVT-bedden, 19 ROB-

bedden en 30 assistentiewoningen.  

De kandidaat-bewoner die 65 jaar of ouder is, kan zich inschrijven op een wachtlijst. Er zijn 2 passieve 

en 3 actieve wachtlijsten. Op de passieve wachtlijsten staan de kandidaat-bewoners die in de 

toekomst van onze diensten wensen gebruik te maken. Op de actieve wachtlijst staan de kandidaat-

bewoners die op korte termijn wensen opgenomen te worden. Het is niet mogelijk om op meerdere 

actieve wachtlijsten in te schrijven. Een inschrijving op de 2 passieve wachtlijsten is wel mogelijk. 

Voorwaarden om in te schrijven zijn om in Beersel te wonen, hier 20 jaar gewoond te hebben, familie 

in de eerste graad te hebben die hier 20 jaar wonen of 10 jaar vrijwilligerswerk te hebben gedaan in 

het woonzorgcentrum. 

8.2 Sociaal Verhuurkantoor 

Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private markt en verhuurt deze aan sociale 

huurprijzen door. Kandidaat-huurders zijn door allerhande redenen in een risicosituatie terecht 

gekomen, of dreigen erin terecht te komen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een laag of onzeker 

inkomen, een hoge schuldenlast, huurders die wonen in te kleine, een slechte of veel te dure woning, 

huurders die de woning moeten verlaten, … 
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Kaart 1: Sociaal Verhuurkantoren Vlaams-Brabant (2017) 

 

Bron: Provincie Vlaams-Brabant, https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/2017_SVK_april_tcm5-

108226.pdf (geraadpleegd 01/04/2019) 

In Beersel is het Sociaal Verhuurkantoor West-Brabant actief. Voor de gemeente Beersel zijn ze 

verantwoordelijk voor nieuwe inhuringen en verhuringen. 

Kaart 2: werkingsgebied SVK Webra 

 

Bron: Sociaal Verhuurkantoor West Brabant VZW, https://www.webra.be/Eigenaar-verhuurder/Werkingsgebied-inhuringen 
(geraadpleegd 15/04/2019) 

 Op datum van 15 april 2019 heeft SVK Webra 11 woningen in Beersel. 

https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/2017_SVK_april_tcm5-108226.pdf
https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/2017_SVK_april_tcm5-108226.pdf


Woonwinkel Zennevallei/ Woonanalyse gemeente Beersel 

 
44 

Tabel 13: Aantal woningen SVK Webra (2019) 

Studio App 1K App 2K App 3K App 

>3K 

Woning 

1K 

Woning 

2K 

Woning 

3K 

Woning 

4 > K 

Totaal 

0 3 4 0 1 0 1 1 1 11 

 

Het aantal woningen dat het SVK huurt in Beersel ligt heel wat lager dan in de omliggende gemeenten. 

In Halle zijn er 95 woningen verhuurd via het SVK en in Sint-Pieters-Leeuw zijn er 59 woningen 

verhuurd via het SVK.  

De laatste woning die Webra heeft ingehuurd in Beersel dateert reeds van 1 augustus 2018. Hiervoor 

was het al sinds januari 2016 geleden dat er een nieuwe woning werd ingehuurd. 5 woningen worden 

reeds ingehuurd door SVK Webra van voor 2013. Er is dus amper een groei in het patrimonium van 

het SVK in Beersel. 

8.3 Sociale huisvestingsmaatschappij 

In Beersel is de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei actief. Op datum van 

01/03/2019 telt Beersel 445 sociale woningen.  

Deze woningen van de Sociale Huisvestingsmaatschappij zijn gelegen te: 

Alsemberg Borrendelle (Ten Broek)* Borrendelle*, Steenweg naar Halle* 

Grote Kapel Gaspeldoornlaan, Grote Kapellaan, Hagedoornlaan, Hoogveldlaan 

Alsemberg Centrum* Pastoor Bolstraat, Boonstraat, Zoniënwoudlaan* 

Beersel Beersel Dorp Bloemhofstraat, Het Houtem, Steenweg op Ukkel 

Dworp Dworp Dorp * Alsembergsesteenweg, Kerstraat*, Krabbosstraat, Willemskouter 

Huizingen Huizingen Dorp E. Belsacklaan, Goudkasteellaan, K. Fabiolalaan, Oudstrijdersstraat, 

Steertveld, St-Leonarduslaan, Steenweg naar Alsemberg 

Lot Lot Dorp* Beerselsestraat, Blokbos, Dwopsestraat, Fr. Walravensstraat*, 

Kapellerond, Langblok, Pastoriestraat, Zittert 

*Vlabinvest 

Gemeente app won 0 

slpk 

1slpk 2slpk 3slpk 4slpk totaal 

Beersel 6 18 O 0 6 8 10 24 

Lot 50 39 0 5 14 70 O 89 
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Alsemberg 136 52 2 49 69 64 4 188 

Dworp 26 33 0 7 14 38 O 59 

Huizingen 10 75 0 5 3 52 25 85 

TOTAAL 228 217 2 66 106 232 39 445 

 

Het aantal sociale huurwoningen ten opzichte van het aantal huishoudens ligt in Beersel lager dan in 

Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Toch ligt dit nog steeds hoger dan het provinciaal gemiddelde. 

Kaart 3: spreiding sociale woningen Beersel 

 

De sociale woningen in Beersel zijn vooral gelegen in Alsemberg. De deelgemeente Beersel heeft het 

laagste aantal sociale woningen. 
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Figuur 32: sociale huurwoningen, % t.o.v. particuliere huishoudens (2018) 

 

Bron: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) - provincies.incijfers.be 

8.4 Bindend sociaal objectief 

Vlaanderen wil het sociaal woonaanbod versneld uitbreiden en geografisch spreiden. Elke gemeente 

kreeg daarom in 2008 een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. 

Tegen 2025 moet de gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen 

realiseren. Voor Beersel komt dit neer op 162 bijkomende entiteiten.  

 

Rekening houdend met de projecten die op de planning staan, wordt het  BSO in Beersel behaald. Er 

werd een sociaal woonbeleidsconvenant aangegaan met Wonen-Vlaanderen voor 27 extra sociale 

woningen.  

 

7.5 Wachtlijst sociale woning 

Op datum van 15 maart 2019 staan 159 inwoners van Beersel op de wachtlijst van een sociale woning. 

Het aantal unieke gezinnen op de wachtlijst van een sociale woning ten opzichte van het aantal 

huishoudens ligt in Beersel beduidend lager dan in de regio en de provincie. Slechts 1,30% van de 

bewoners staat op de wachtlijst voor een sociale woning. 

Nochtans is 50% van de belastingaangiften in Beersel een aangifte van minder dan 20 000/jaar. 

Alleenstaanden met een inkomen onder deze grens voldoen aan de inkomensvoorwaarden van een 
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sociale woning. Hieruit kunnen we concluderen dat er een grote groep is die zich niet inschrijft voor 

een sociale woning, ondanks dat ze voldoen aan de inkomensvoorwaarden. 

Figuur 33:  Unieke gezinnen op wachtlijst sociale huisvestingsmaatschappijen, % t.o.v. particuliere huishoudens (2018) 

 

Bron: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) - provincies.incijfers.be 

9 Woonkwaliteit 

9.1 Inventaris ongeschikte- en onbewoonbare panden 

Op datum van 25 februari 2019 staan er 14 panden op de inventaris ongeschikt- en onbewoonbare 

panden. 8 adressen hiervan staan al sinds 2016 op het register.  

Sinds de start van de procedure werden er 68 woningen in Beersel opgenomen op de lijst van 

ongeschikte en onbewoonbare panden. 54 panden werden ondertussen opnieuw geschikt verklaard 

of gesloopt. 

Dit aantal is lager dan in Halle en ook iets lager dan in Sint-Pieters-Leeuw.  

Tabel 14: Register ongeschikt- en onbewoonbare woningen (2019) 

 

Totaal 
aantal Schrappingen 

 
Panden op register 

 

Beersel 68 54 14  

Halle 167 113 54  

Sint-Pieters-Leeuw 98 85 13  

Eindtotaal 333 252 81  
Bron: Vlaams loket woningkwaliteit 
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Figuur 34:besluiten ongeschikt- en onbewoonbaarheid Beersel (2005-2019) 

 

Bron: Vlaams loket woningkwaliteit 

 

Figuur 35: besluiten ongeschikt- en onbewoonbaarheid Halle en Sint-Pieters-Leeuw  (2005-2019) 

 

Bron: Vlaams loket woningkwaliteit 

De panden waar in het verleden een procedure ongeschikt-onbewoonbaarheid is doorlopen liggen 

verspreid over de hele gemeente. Toch valt het op dat er in het centrum van Lot en Alsemberg 

verschillende panden bij elkaar liggen.  

Als we kijken naar de panden die op heden nog steeds ongeschikt zijn bevinden deze zich vooral in 

Alsemberg.  
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Kaart 4: ongeschikte woningen in Beersel 

 

Bron: Dienst Ruimtelijke Ordening gemeente Beersel 

9.2 Wooninspectie 

De wooninspectie heeft in 2017 slechts 1 PV opgemaakt voor Beersel. Er werd geen enkel pand 

hersteld in 2017. 

In Halle ligt het aantal interventies met de wooninspectie hoger. Gezien het aantal woononderzoeken 

hier ook hoger ligt is dit logisch. 

Tabel 15: Panden wooninspectie (2017) 

Gemeente Panden met PV Herstelvorderingen Herstelde panden 

Beersel 1 1 0 

Halle 7 2 1 

Sint-Pieters-Leeuw 1 0 1 

Bron: Jaarverslag wooninspectie 2017 
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9.3 Conformiteitsattesten 

Het aantal conformiteitsattesten die de voorbije jaren werden afgeleverd in Beersel liggen duidelijker 

lager dan in de andere gemeenten. De voorbije drie jaar werden slechts 5 woningen per jaar conform 

verklaard. Hieronder vallen ook de woningen van het SVK waar een conformiteitsattest verplicht is. 

Tabel 16: aantal conformiteitsattesten (2014-2017) 

Aantal conformiteitsattesten 2013 2014 2015 2016 2017 

Beersel 0 7 5 5 5 

Halle 1 13 13 18 19 

Sint-Pieters-Leeuw 0 11 8 11 9 
Bron: Statistiek Vlaanderen 

9.4 Conclusie woonkwaliteit 

Er werden de laatste jaren al heel wat stappen gezet op vlak van woonkwaliteit in Beersel. Toch is het 

duidelijk dat het aantal besluiten ongeschikt- of onbewoonbaarheid, conformiteitsattesten, …. lager 

ligt dan in de andere gemeente. 

Er was geen woonloket actief die deze acties mee ondersteunt en hier prioriteit van maakt. Meldingen 

van een slechte woonkwaliteit werden rechtstreeks doorgegeven aan Wonen-Vlaanderen. In Halle en 

Sint-Pieters-Leeuw is het woonloket al enkele jaren actief. Hierdoor kon er meteen worden 

ingegrepen bij problemen met woonkwaliteit en indien nodig een besluit worden opgemaakt. 

Sinds de start van het woonloket werden er al verschillende huisbezoeken uitgevoerd door de 

technisch adviseur in Beersel. Het aantal besluiten en conformiteitsattesten zou in de toekomst dus 

wel kunnen stijgen.  
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9.5 Premies wonen 

 Verbeteringspremie-en aanpassingspremie Vlaamse Overheid 

Bij de Vlaamse overheid kan er een verbeterings-en aanpassingspremie (VAP) worden aangevraagd. 

Een verbeteringspremie is voor personen met een laag inkomen die kleine werken uitvoeren. De 

aanpassingspremie is voor personen die ouder zijn dan 65 jaar en werken doen om de woning 

toegankelijk te maken voor een oudere bewoner. 

Het aantal aanvragen van VAP ligt in Beersel lager dan Halle en Sint-Pieters-Leeuw. In Beersel werden 

er sinds 2013 slechts 93 premies aangevraagd, hiervan werden er 59 goedgekeurd (63%). In Halle ligt 

het aantal aanvragen veel hoger (281) maar werden slechts 60% (170 aanvragen) van de premies 

goedgekeurd (170). In Sint-Pieters-Leeuw werd 72% van de premies goedgekeurd (118 van 162 

premies goedgekeurd). 

Figuur 36: aanvraag en goedkeuring VAP Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw (2013-2017) 

 

Bron: Statistiek Vlaanderen 

  

 Renovatiepremie Vlaamse-Overheid 

Een renovatiepremie is voor personen met een bescheiden inkomen die een woning die ouder is dan 

30 jaar grondig renoveren. 

Ook voor de renovatiepremie  zijn er in Beersel minder aanvragen. Een mogelijke oorzaak voor het 

hoger aantal renovatiepremies in Halle is het oudere patrimonium. Het aantal bouwvergunningen van 

Beersel en Sint-Pieters-Leeuw ligt wel in dezelfde lijn. Ofwel hebben de personen die renoveren in 

Beersel een te hoog inkomen, ofwel zijn ze niet op de hoogte van het bestaan van deze premie. 

68

57
61

52
43

15
21

16 14

27
36

41

30 27 28

0

20

40

60

80

2013 2014 2015 2016 2017

Aanvraag VAP

Halle Beersel Sint-Pieters-Leeuw

40
36

42

24
28

7

17
14

5

18

25

33

27

15 16

0

10

20

30

40

50

2013 2014 2015 2016 2017

VAP goedgekeurd

Halle Beersel Sint-Pieters-Leeuw



Woonwinkel Zennevallei/ Woonanalyse gemeente Beersel 

 
52 

Figuur 37: aantal aanvragen renovatiepremie Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw (2013-2017) 

 

Bron: Statistiek Vlaanderen 

In Beersel werden 71% van de premies goedgekeurd (136 van 190 aanvragen). Dit is meer dan in Halle 

(64%, 356 van 550 aanvragen goedgekeurd ) maar minder dan in Sint-Pieters-Leeuw (77%, 216 van 

277 aanvragen goedgekeurd).  

Figuur 38: aantal goedkeuringen renovatiepremie Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw (2013-2017) 

 

Bron: Statistiek Vlaanderen 

 Aanpassingspremie provincie Vlaams-Brabant 

De provincie Vlaams-Brabant geeft een aanpassingspremie voor woningen waarbij minstens 1 

gezinslid ofwel 65 jaar of ouder is ofwel erkend is als persoon met een handicap. De premie geldt voor 

werken waarbij de woning toegankelijk wordt gemaakt (inloopdouche, traplift, …). 

Het aantal aanvragen voor Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw is eerder beperkt. Zo waren er in 2018 

slechts 13 aanvragen voor Beersel, 14 voor Halle en 17 voor Sint-Pieters-Leeuw. 

In het hele arrondissement Halle-Vilvoorde werden slechts 276 premies toegekend. In de hele 

provincie is dit 732. Het aantal toegekende premies ligt in deze regio dus lager dan in de rest van de 

provincie.  
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Figuur 39: aantal aanpassingspremies voor Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, arr. Halle Vilvoorde en de provincie Vlaams 
Brabant (2018) 

 

Bron: doc provincie 

 Isolatiepremies provincie Vlaams-Brabant 

De provincie Vlaams-Brabant geeft extra isolatiepremies voor super isolerende beglazing en  

dakisolatie bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen. 

 Premie super isolerende beglazing 

De provincie geeft een extra premie voor super isolerende beglazing aan eigenaar-bewoners met een 

laag inkomen en aan eigenaars die aan een lagere huurprijs verhuren. De aanvraag hiervan gebeurt 

automatisch via de aanvraag van Fluvius. De aanvrager krijgt thuis een brief om zijn inkomen aan te 

tonen of de huurprijs weer te geven indien de woning verhuurd wordt. 

Figuur 40: aantal premies superisolerende beglazing Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw (2018) 

 Premies verhuurde 

woningen 

Premies eigenaars 

inkomen €20.000  

Premies eigenaars 

inkomen €20.000-

50.490 

Totaal 

Beersel 4 7 23 34 

Halle 3 5 7 5 

Sint-Pieters-Leeuw 0 7 33 43 

 

 Premie dak- en zoldervloerisolatie bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen 

Beersel Halle

Sint-Pieters-Leeuw Arr. Halle-Vilvoorde

Provincie
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De provincie voorziet een extra premie voor dak- en zoldervloerisolatie bij maatschappelijk kwetsbare 

doelgroepen. Het gaat om mensen die sociaal tarief hebben, personen waarvoor er een verzoek tot 

afsluiting van elektriciteit of gas werd ingediend (LAC), personen met budgetmeter, personen die recht 

hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en personen die in 

schuldbemiddeling zitten. 

Verhuurders van het Sociaal verhuurkantoor hebben ook recht op deze premie als ze begeleiding en 

ondersteuning krijgen in het kader van het sociale dakisolatieproject van de Vlaamse Overheid. 

Het aantal premies ligt zeer laag. In Beersel en Halle werd er maar 1 premie toegekend, in Sint-Pieters-

Leeuw zelf geen. 

Dit wil ook zeggen dat er in 2018 geen enkele woning werd geïsoleerd met het sociaal 

dakisolatieproject. 

Figuur 41: aantal premies dak-en zoldervloerisolatie Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw (2018) 

 Premies verhuurde 

woningen 

Premies eigenaar-

bewoners 

Totaal 

Beersel 0 1 1 

Halle 0 1 1 

Sint-Pieters-Leeuw 0 0 0 

 

 Huursubsidie Vlaamse Overheid 

Huurders met een beperkt inkomen die verhuizen van een niet conforme woning naar een goede 

woning of een SVK woning kunnen recht hebben op een huursubsidie. Ook huurders die dakloos 

waren en verhuizen naar een goede woning komen hiervoor in aanmerking. De inkomensgrens voor 

deze premie is wel zeer laag. Voor een aanvraag in 2019 bedraagt het maximale inkomen €18.240 te 

vermeerderen met €1630 per persoon ten laste. De aanvraag hiervan gaat niet automatisch, de 

huurders dienen zelf een schriftelijke vraag in te dienen. 

Er worden in Beersel opvallend minder huursubsidies aangevraagd. Sinds 2013 werden er slechts 24 

aanvragen ingediend. In Halle waren er 121 aanvragen en in Sint-Pieters-Leeuw 69. 

Dit kan twee mogelijkheden hebben: 

- Huurders voldoen niet gezien ze een hoger inkomen hebben 

- Huurders zijn niet voldoende op de hoogte van deze subsidie. 
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Figuur 42: aanvragen huursubsidie Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw (2013-2017) 

 

Bron: Statistiek Vlaanderen 

Bovendien werden er nog minder huursubsidies goedgekeurd. In 2017 werden slechts 14% van de 

aanvragen goedgekeurd (in Halle en  Sint-Pieters-Leeuw is dit 55%). Van het beperkte aantal 

aanvragen voldeed dus een zeer groot deel niet aan de voorwaarden van de premie. 

De reden van niet toekenning is zeer divers. De voornaamste reden in Beersel is dat de nieuwe woning 

niet voldoet aan de kwaliteitsnormen (2 dossiers).  

Dit is ook de voornaamste reden in Halle voor een weigering, in Sint-Pieters-Leeuw is dit voornamelijk 

omdat personen niet ingeschreven zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Andere redenen 

waarom de dossiers niet voldeden was een te hoge huurprijs of geen installatiepremie ontvangen. 

Figuur 43: goedkeuring huursubsidie Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw (2013-2017) 

 

Bron: Statistiek Vlaanderen 

 Huurpremie Vlaamse Overheid 

Huurders met een beperkt inkomen die langer dan 4 jaar ingeschreven zijn bij een sociale 

huisvestingsmaatschappij kunnen recht hebben op een huurpremie. De aanvraag hiervoor gebeurt 

automatisch door de Vlaamse Overheid. Het inkomen van de huurder dient dan onder de grens te 

vallen van de huursubsidie en er is een maximale huurprijs afhankelijk van de gezinssamenstelling.  
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Ook het aantal huurpremies ligt zeer laag. In 2017 werd slechts 1 huurpremie aangevraagd. Hier zijn 

verschillende oorzaken mogelijk: 

- Huurders voldoen niet gezien ze een hoger inkomen hebben 

- Er zijn weinig huurders die langer dan 4 jaar wachten op een sociale woning. Dit is weinig 

waarschijnlijk gezien de lange wachttijden in de hele regio. 

- Huurders blijven niet 4 jaar ingeschreven. Ze reageren niet op een actualisatie waardoor ze 

geschrapt worden van de wachtlijst. 

Figuur 44: aanvraag huurpremie Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw (2013-2017) 

 

Bron: Statistiek Vlaanderen 

Het aantal goedkeuringen voor een huurpremie ligt veel hoger dan de huursubsidies gezien Wonen-

Vlaanderen hier zelf reeds de inkomensvoorwaarde nagaat. De kwaliteit van de woning wordt ook niet 

nagegaan. De enige reden van weigering kan dan zijn dat de huurprijs van de woning te hoog ligt.  

Figuur 45: goedkeuring huurpremie Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw (2013-2017) 

 

Bron: Statistiek Vlaanderen 

 Conclusie 

Voor 1 januari 2019 was er geen woonloket actief in Beersel. Dit resulteert in een lager aantal 

aanvragen bij (bijna) alle premies.  

De afwezigheid van een woonloket heeft wel niet gezorgd voor een lager aantal goedgekeurde 

premies voor verbouwingen. Het aantal goedgekeurde huurpremies ligt wel veel lager. 
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Door het lage aantal inschrijvingen voor een sociale woningen ligt het aantal huurpremies enorm laag. 

Nochtans zijn er ook veel inwoners in Beersel met een laag inkomen. Het is op heden niet duidelijk 

waarom deze personen zich niet inschrijven.  
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10 Besluit 

Op basis van bestaand cijfermateriaal zijn de demografische samenstelling en evolutie, 

verhuisdynamiek, woonomgeving en woonmarkt in Beersel geanalyseerd.  

Beersel ontsnapt niet aan de trends in het Vlaamse woonlandschap:  de vergrijzing, de internationale 

migratie neemt toe, woningen worden duurder, de appartementisering zet zich door, enz. De 

omgevingsanalyse heeft echter ook enkele elementen bloot gelegd die specifiek zijn voor de Beerselse 

context. 

Hieronder worden een aantal opvallende zaken & aandachtspunten voor de gemeente Beersel 

samengevat. Er wordt hierbij een eerste link gemaakt met mogelijke beleidssuggesties en de visie 

vanuit de gemeente. 

Demografische evoluties 

In Beersel wonen anno 2018 ongeveer 25 069 inwoners voor 9866 huishoudens. De bevolking in 

Beersel is op 18 jaar tijd ongeveer met 9,57% gegroeid. Dit is lager in vergelijking met het Vlaams 

gewest en in vergelijking met Sint-Pieters-Leeuw en Halle waarbij de groei nog meer toeneemt dan in 

het Vlaams gewest in zijn geheel. Volgens de raming in de bevolkingsprognose zal de bevolking in 

Beersel ook de komende jaren minder snel groeien dan  in Halle en Sint-Pieters-Leeuw.  

De gemiddelde grootte van de huishoudens (2.58) is in de gemeente Beersel groter dan in de 

buurgemeenten, het Vlaams gewest, de provincie Vlaams-Brabant en het arrondissement Halle-

Vilvoorde. Volgens de prognoses zal de toekomstige bevolkingsgroei echter volledig te verklaren zijn 

door een stijging in de éénpersoons – en tweepersoonshuishoudens.  

Wat betreft de vergrijzing zien we dat deze sinds 2012 slechts in beperkte mate gespeeld heeft in 

Beersel. De toekomstige vergrijzing zal echter mogelijks meer uitgesproken aanwezig zijn dan 

momenteel merkbaar is: Het aandeel 40-59 jarigen is relatief hoog ten opzichte van het aandeel van 

de 20 tot 39 jarigen. Toekomstige vergrijzing is bijgevolg aannemenlijk.  

Beersel is via internationale migratie aan het internationaliseren. Het aandeel inwoners met een 

vreemde nationaliteit neemt sinds enkele jaren gestaag toe en dit aandeel zal de komende jaren 

vermoedelijk blijven toenemen. Het aandeel inwoners met een niet-Belgische nationaliteit ligt ruim 

boven het gemiddelde van het Vlaamse gewest en de provincie Vlaams-Brabant en iets hoger dan het 

arrondissment Halle-Vilvoorde. Dit hoog gemiddelde is voornamelijk toe te schrijven aan het hoge 

aandeel vreemdelingen in de deelgemeente Lot (26,40%). In de omliggende gemeenten heeft enkel 

Sint-Pieters-Leeuw een hoger aantal inwoners die een vreemde nationaliteit hebben. 
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Veel demografische evoluties (& ook kenmerken van het woningpatrimonium) in Beersel zijn 

mogelijks ruimtelijk gedifferentieerd over de verschillende deelgemeenten. Bij toekomstige analyses 

kan het interessant zijn om de verschillen weer te geven tussen de deelgemeenten van Beersel. Via 

de bronnen die in deze woonanalyse werden geraadpleegd was er grotendeels geen differentiatie 

mogelijk. Cijfers vanuit de dienst bevolking (leeftijd en migratie per deelgemeente) en vanuit dienst 

ruimtelijke ordening (vergunningen per deelgemeente) kunnen een interessante aanvulling zijn op 

deze woonanalyse.  

Gezinsverdunning vs. aanbod woningen 

Zoals omschreven in de paragraaf hierboven geeft de huishoudprognose weer dat de gezinnen in 

Beersel kleiner zullen worden en het aandeel alleenstaanden zullen stijgen.  Op het grondgebied zijn 

er echter veel grote woning. 56,80%  procent van de woningen is groter dan 104m². De vraag naar 

kleinere woningen zal stijgen terwijl dit aanbod in Beersel lager ligt. In toekomstige 

projecten/renovaties dient er dus aandacht te zijn voor een voldoende aanbod aan kleinere 

woningtypologieën. Het aandeel grotere gezinnen (5 personen of mee) zal stabiel blijven de komende 

jaren. Een aanbod van grote woningen blijft dus nog steeds belangrijk. 

Ruimtelijk beleid – Vrijwaren open ruimte & potentieel tot kernversterking 

Het groen en landelijk karakter is een belangrijke troef van de gemeente Beersel. Het 

gemeentebestuur heeft aangegeven een stop te willen zetten op de bevolkingsgroei om het groene 

karakter niet verder aan te tasten. Een (al dan niet beperkte) bevolkingsgroei is echter onvermijdelijk. 

Om ervoor te zorgen dat woonuitbreidingsgebieden en groene zones niet worden aangesneden, kan 

er ingezet worden op versterking en verdichting van de dorpskernen.  

Vanuit dienst Ruimtelijke Ordening werd echter aangegeven dat, bij gebrek aan ruimtelijke 

instrumenten om de open ruimte te vrijwaren, het aangewezen is om het potentieel tot 

kernversterking ‘on hold’ te zetten. Nu reeds verdichten zou het op termijn moeilijk maken om nog 

de ruimtelijke beleidsdoelstellingen te kunnen verwezenlijken. Beter is om eerst af te wachten 

hoeveel groei opgevangen kan worden op de betere locaties (Halle, Brussel) alvorens na te denken op 

welke wijze de dorpskernen van Beersel kunnen worden verdicht. 

Stedelijke kenmerken 

Ondanks het groene karakter van de gemeente Beersel zijn er de voorbije jaren steeds meer 

vergunningen afgeleverd voor het bouwen van flats. Een van de basisdoelstellingen voor het ruimtelijk 
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beleid is om de verstedelijkingsdruk vanuit het Brussels hoofdstedelijk gewest te beheersen.2 Bij deze 

verstedelijking is het belangrijk om aandacht te hebben dat er geen concurrentie wordt aangegaan 

met verstedelijkte kernen (Halle, Brussel) om geen aanzuigeffect te creëren.  

De appartementisering tekent zich echter een stuk minder scherp af dan in Halle. Eengezinswoningen 

zijn op de koopmarkt in Beersel nog steeds veel belangrijker dan appartementen.   

Betaalbaarheid 

Beersel beschikt over grotere en meer uitgeruste woningen dan de andere regio’s. Dit vertaalt zich 

dan ook in de prijs van de woningen. De gemiddelde aankoopprijs van een woning ligt zeer hoog in 

Beersel. Er zijn momenteel ook nog heel wat bouwgronden in de gemeente. Gezien de visie om geen 

bijkomende inwoners aan te trekken zal dit mogelijks een invloed hebben op de prijzen van deze 

gronden, die dan zullen stijgen.  

Nochtans zijn er heel wat inwoners met een bescheiden inkomen. Voor hen zal het op deze manier 

niet betaalbaar blijven om in de eigen gemeente te blijven wonen. Hierdoor dient er extra aandacht 

te zijn voor betaalbaar wonen op lange termijn en over verschillende generaties heen. Zo zal de sociale 

huisvestingsmaatschappij bijvoorbeeld inzetten op alternatieve woonconstructies zoals huur/koop 

constructies, opstal, enz.  

Krapte op de huurmarkt  

De huurmarkt in Beersel is klein. Het aandeel huurders verschilt per deelgemeente en gaat van 17% 

huurders in Dworp naar 28% huurders in Huizingen. Deze aandelen zijn laag ten opzichte van de 

buurgemeenten (33% in Halle en Sint-Pieters-Leeuw).  

Ook het aanbod van het sociaal verhuurkantoor Webra is zeer beperkt. Er is amper een groei in de 

afgelopen jaren. Hierdoor is het zeer moeilijk om een oplossing te vinden op korte termijn voor 

personen met een dringende woonnood. 

De beperkte huurmarkt gecombineerd met de hoge koopprijzen maakt het moeilijk voor starters en 

kwetsbare doelgroepen om een betaalbare woning te vinden in de eigen gemeente. Krapte op de 

huurmarkt zorgt er eveneens voor dat woningen van slechtere kwaliteit aan te hoge huurprijzen 

worden verhuurd. 

Met het lokaal toewijzingsreglement omtrent lokale binding heeft Beersel een goed 

                                                           
2 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Beersel (p. 123) 
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beleidsinstrument voor de sociale huurmarkt. Uit besprekingen tijdens het lokaal woonoverleg blijkt 

dat het toewijzingsreglement de beoogde verwachtingen inlost. Toch moet men waken dat het 

probleem zich niet verplaatst naar de private huurmarkt.  Bepaalde doelgroepen, die nu niet snel in 

aanmerking komen voor een sociale woning, zijn genoodzaakt om een woning te huren op de private 

huurmarkt. 

Instrumenten woningkwaliteit 

De woningen in Beersel zijn gemiddeld gezien goed uitgerust. Toch is er een relatief groot aandeel van 

oudere woningen (32,60% gebouwd voor 1946) op het grondgebied. Hoewel een deel van deze 

woningen mogelijks reeds renovaties hebben doorlopen, betreft het bouwjaar van de woning een 

indicatie op een beperktere woningkwaliteit.  

Tot op heden is er weinig zicht  op de kwaliteit van het woningpatrimonium in Beersel. Met de 

toetreding van Beersel tot het intergemeentelijk project Woonbeleid Zennevallei wordt er getracht 

een betere inventarisatie te verkrijgen van de kwaliteit van de (huur)woningen en zullen instrumenten 

ter verbetering van de woningkwaliteit (renovatiepremies, leningen, energiepremies, procedures 

ongeschikt/onbewoonbaarheid) gerichter kunnen ingezet worden. 
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11 SWOT-analyse 

Op basis van de omgevingsanalyse wordt een samenvattend overzicht gegeven van de sterkten en 

zwakten, kansen en bedreigingen voor de woningmarkt in Beersel. Deze SWOT vormt samen met het 

besluit een belangrijk item van deze analyse. Beiden vormen de basis voor de verder uitwerking van 

het woonbeleid in Beersel.  

11.1 Sterktes 

• Beersel voldoet aan het groeipad voor sociale woningen 

• Het lokaal toewijzingsreglement i.k.v. lokale binding is een belangrijk beleidsinstrument 

• Met de opstart van de intergemeentelijke samenwerking Woonbeleid Zennevallei worden 

er nieuwe initiatieven genomen op vlak van woonbeleid en is er frequenter overleg tussen 

verschillende huisvestingsactoren 

• De woningen in Beersel zijn gemiddeld gezien goed uitgerust  

• Het lokaal woonoverleg werd nieuw leven ingeblazen  

11.2 Zwaktes 

• Structuurplan Beersel is ruimtelijk achterhaald 

• Krapte op de huurmarkt 

• Tekort aan sociale huurwoningen voor mensen met dringende woonnood 

• Relatief hoog aandeel woningen gebouwd voor 1946 

• Betaalbaarheid koop – en huurwoningen voor kwetsbare doelgroepen 

11.3 Opportuniteiten 

• Via de woonwinkel de samenwerking met partners in de gemeente optimaliseren om zo 

gerichter en optimaler te kunnen inzetten op woningkwaliteit 

• Inzetten op een sociale mix en alternatieve woonconstructies bij (sociale) woonprojecten 

• Stimuleren van verantwoorde kernversterking/verdichting 

11.4 Bedreigingen 

• Demografische evoluties en druk vanuit Brussel die de huur – en koopmarkt onder druk 

zetten 

• Toenemende gezinsverdunning 
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