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Meer dan 1.000 betaalbare huurwoningen in de
operationele portefeuille van Inclusio
Brussel, 13 december 2021. Inclusio, een gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV)
gespecialiseerd in sociaal vastgoed, heeft zopas de mijlpaal van 1.000 betaalbare
huurwoningen in haar operationele portefeuille overschreden.
Dankzij de verwerving van alle aandelen van de vennootschap “Gentbrugge Kerkstraat Land” is
Inclusio eigenaar van een gebouw in het nieuwe “Rute”-complex in Gentbrugge. Dit nieuwe
kwaliteitsproject van de Gentse projectontwikkelaar Revive, een van de oprichters van Inclusio bij de
oprichting in 2015, omvat een kinderdagverblijf op het gelijkvloers en 18 appartementen op de
bovenverdiepingen (4 studio's, 3 appartementen met één slaapkamer, 9 appartementen met twee
slaapkamers en 2 appartementen met drie slaapkamers). Alle appartementen zijn sinds 1 oktober
2021 verhuurd aan Huuringent (verhuurkantoor van de stad Gent), voor een periode van 27 jaar.
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Marc Brisack, CEO Inclusio : “Ik vind het symbolisch dat Inclusio de mijlpaal van de eerste duizend
betaalbare huurwoningen heeft bereikt door een project te kopen opgestart door Revive. Samen met
de bank Degroof Petercam en de vennootschap Kois was deze ontwikkelaar de drijvende kracht
achter de oprichting van Inclusio. Daar blijft het niet bij, want er zijn nog eens 210 nieuwe woningen
in aanbouw (in Haren, Sint-Katelijne-Waver, Stekene, Moeskroen en Doornik) die in de komende 12
tot 18 maanden zullen worden opgeleverd. Inclusio heeft na haar beursgang in december 2020 nog
een investeringscapaciteit van meer dan 100 miljoen euro."
Nicolas Béarelle, Stichter en Executive Chairman van Revive : “Het project Rute is een zeer mooi
voorbeeld van hoe publieke en private partners samen maatschappelijke meerwaarde kunnen
realiseren. Revive herontwikkelde deze brownfield tot een zeer duurzaam woonproject gelegen aan
de kerk van Gentbrugge en realiseert ook een mooi publiek park dat meerwaarde biedt aan de
volledige buurt. Dankzij de vrijwillige integratie van betaalbare huurwoningen in de ontwikkeling,
kunnen we ons maatschappelijk engagement maximaliseren”.
Op 9 december 2021 kocht Inclusio ook een gebouw van 9 appartementen op Mechelsveld 50 in
Mechelen. Dit pand, dat onmiddellijk grenst aan een bestaand gebouw van Inclusio (Mechelsveld 52),
maakt het voorwerp uit van een kaderovereenkomst met het SVK Mechelen, dat geleidelijk huurders in
het pand zal onderbrengen wanneer de huidige bewoners vertrekken. De samenwerking met SVK
Mechelen omvat nu een woningbestand van bijna 150 woningen in 18 gebouwen verspreid over de stad
Mechelen.

Mechelsveld 50-52 (Mechelen)
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Over Inclusio

Inclusio is een vennootschap naar Belgisch recht die actief is in de sociale vastgoedsector in België. Inclusio verkreeg in
december 2020 het openbaar GVV-stelsel en is genoteerd op Euronext Brussel sinds december 2020. Haar eigen vermogen,
gecombineerd met de kredietlijnen, heeft Inclusio in staat gesteld haar investeringsactiviteiten te ontwikkelen,
voornamelijk in betaalbare huurwoningen, in de gehandicaptensector en in de sociale infrastructuur. Hierdoor heeft ze een
portefeuille in exploitatie opgebouwd die per 30 september 2021 gewaardeerd wordt op bijna 200 MEUR.
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