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Dit dossier werd ontwikkeld door het 
‘Crisisplatform Wonen’. 
Leden van het platform zijn:
- Vluchtelingenwerk Vlaanderen
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- HUURpunt
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- Caritas International
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- CAW Antwerpen
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- Minderhedenforum 
- Platform Kinderen op de Vlucht 
- SOM Federatie van Vlaamse Sociale        
   Ondernemingen VZW 
- Groep CAW, Centra Algemeen Welzijnswerk 
   Vlaanderen.
- PSC (Protestants Sociaal Centrum Antwerpen)
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INLEIDING

Deze tekst werd ontwikkeld door het ‘Crisisplat-
form Wonen’. Het platform is samengesteld uit 
verschillende middenveldorganisaties, die be-
gaan zijn met de huisvestingsproblemen van de 
meest kwetsbaren in onze samenleving. 

In deze standpuntbepaling focust het crisisplat-
form op een aantal algemene knelpunten en be-
leidsaanbevelingen op de sociale en private huis-
vestingsmarkt voor kwetsbare huurders die zeer 
snel impact kunnen hebben. We moedigen de 
Vlaamse overheid aan om een inhaalmanoeuvre 
te doen op de sociale huurmarkt (zowel in kwan-
titeit als in kwaliteit) en tegelijk te voorzien in 
een beleid voor de private huurmarkt, waar aan-
bodsubsidies en vraagsubsidies elkaar moeten 
versterken. We plaatsen dat in verhouding met 
de middelen die de Vlaamse overheid investeert 
in het verwerven van eigendom op een buiten-
proportionele manier.1 Tegelijk is er algehele 
eensgezindheid dat het belangrijkste instrument, 
de woonbonus, enkel de prijzen opdrijft. Met 
een verdere heroriëntering van de woonbonus 
moet het mogelijk zijn om ook een structureel  
inhaalmanoeuvre te organiseren. Want dat 
er een wooncrisis is, is duidelijk, zeker in de  
onderste lagen van de woningmarkt voor private 
huurders, voor wie betaalbare private huurwo-
ningen stelselmatig slinken (Vlaamse woonraad, 
2017).

We beklemtonen daarbij dat dit document niet 
allesomvattend is. Voor een volledig over-
zicht van korte- en langetermijnbeleidsaanbe-
velingen over de huurmarkt verwijzen we naar  
uitgebreidere standpuntnota’s van de leden van 
het platform. Dit document heeft echter tot doel 

DAT ER EEN WOONCRISIS IS, IS 

DUIDELIJK

Het gaat om een overgeheveld bedrag van rond de 1,5 miljard euro. 
(https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/439262/1/SAMPOL+januari+2014_De+Decker.pdf).
Zie ook het advies van de Vlaams Woonraad: https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-vlaam-
se-woonraad-over-de-regionalisering-van-de-woonbonus-10122012 

1.

een aantal uitdagingen te schetsen die meteen 
om actie vragen. Op een constructieve manier 
reiken we zelf een aantal alternatieve oplossingen 
aan. In de tekst is er eveneens specifieke aandacht 
voor knelpunten en aanbevelingen voor men-
sen met een vluchtelingenstatuut. Niet omdat we  
vanuit het platform vinden dat deze doelgroep 
een voorkeursbehandeling moet genieten. Wel 
omdat erkende vluchtelingen en subsidiair be-
schermden geconfronteerd worden met een 
aantal specifieke problemen, verbonden aan 
de asielprocedure en hun verblijfsdocumenten. 
Specifieke problemen vragen ook om specifieke 
oplossingen. 
Het crisisplatform komt ondertussen al ander-
half jaar samen. Na verschillende acties en tallo-
ze opiniestukken blijkt echter in de praktijk nog 
weinig verandering. We reikten al meermaals de 
hand naar beleidsmakers, maar deze bleef tot 
dusver onbeantwoord. Graag nodigen wij via 
deze standpuntnota opnieuw uit tot dialoog en 
urgent handelen.  

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/439262/1/SAMPOL+januari+2014_De+Decker.pdf
https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-vlaamse-woonraad-over-de-regionalisering-van-de-woonbonus-10122012
https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-vlaamse-woonraad-over-de-regionalisering-van-de-woonbonus-10122012
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ACHTERGROND

In de Belgische Grondwet is het recht op wonen verankerd in artikel 23 en in de regionale Woonco-
des. In artikel 3 van de Vlaamse Wooncode staat dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. 
Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke 
woonomgeving, tegen betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd.’ Het recht op 
wonen kent een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis, in tegenstelling tot landen 
als Frankrijk en de Schotse regio ( Bernard & Hubeau, 2013). Daarom heeft de civiele samenleving 
een belangrijke rol om op de beleidsinspanningen te wegen, zodat het recht op wonen maximaal 
wordt gerealiseerd. Daar is nood aan gezien we merken dat het steeds moeilijker wordt om een 
betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden.

De wooncrisis in Vlaanderen bereikt in 2016-2017 een dramatisch hoogtepunt, onder meer door-
dat erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden die een positieve beslissing hebben ontvan-
gen, binnen de twee maanden de asielopvang moeten verlaten. Dit betekent dat meer dan 15 000 
extra huishoudens voor de eerste maal een woning moeten vinden op de reeds krappe, overbe-
vraagde huurmarkt. De voorspelling is gebaseerd op cijfers van het Commissariaat-generaal voor 
de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) over de instroom van asielzoekers, beschermingsgraad en 
de gemiddelde proceduretijd. Op dit moment ontvangen 60% van de vluchtelingen die vorig jaar 
asiel hebben aangevraagd een verblijfsstatuut. Cijfers uit het verleden hebben aangetoond dat 53% 
onder hen een woning zoekt in Vlaanderen (Agentschap Integratie en Inburgering, 2016).

Het gebrek aan een kwaliteitsvol en betaalbaar aanbod op de huisvestingsmarkt is een groot pro-
bleem voor alle kwetsbaren en dus niet alleen voor erkende vluchtelingen en subsidiair bescherm-
den. De druk op het betaalbare segment van de private huurmarkt blijft hierdoor aanzienlijk stij-
gen. De drie laatste jaren stegen de prijzen van het onderste segment opnieuw aanzienlijk.2 We 
vragen op het reeds beschikbare aanbod van woonmogelijkheden geen uitzonderingsregime of 
voorrangsregels voor mensen met een vluchtelingenstatuut. Wat we wel vragen is een daadkrachtig 
beleid: de optimale inzet van alle bestaande woonmogelijkheden en het ontwikkelen van nieuwe 
woonalternatieven die een antwoord kunnen bieden op de woonnood, zowel van vluchtelingen als 
van andere kwetsbare groepen. Duurzame oplossingen voor de wooncrisis komen iedereen ten 
goede. We verwijzen hierbij naar diverse adviezen van de Vlaamse Woonraad om betaalbaar wonen 
te garanderen.3

Aansluitend op de wetenschappelijke kennis en praktijkadviezen over ‘Housing First’ en ‘Hou-
sing Led’-initiatieven, gaan we ervan uit dat stabiele huisvesting een voorwaarde is tot integra-
tie op een reeks andere levensdomeinen zoals werk of opleiding. Kortom, de wooncrisis aan-
pakken is een hefboom voor een geslaagde integratiepraktijk (Brosius, 2016; Tsemberis, 2010; 
Busch-Geertsema, 2013). 

AFGELOPEN JAAR BEREIKTE DE WOONCRISIS EEN DRAMATISCH HOOGTEPUNT

http://huurdersplatform.be/hb/actualiteit-hb/gemiddelde-huurprijzen-volgen-inflatie-maar-op-
vallende-stijging-in-goedkoper-segment/
https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-vlaamse-woonraad-over-wooncrisis-de-
onderste-lagen-van-private-huurmarkt. Zie ook adviezen van de Vlaamse woonraad: advies 
2010/11, Naar een beleid ter ondersteuning van de op de private huurmarkt (2010); advies 
2015/14, Aanbodbeleid op de private huurmarkt (2015); advies 2014/08, Sociale huur een aanzet 
tot toekomstorëntatie (2014).

2. 

3.

http://huurdersplatform.be/hb/actualiteit-hb/gemiddelde-huurprijzen-volgen-inflatie-maar-opvallende-stijging-in-goedkoper-segment/
http://huurdersplatform.be/hb/actualiteit-hb/gemiddelde-huurprijzen-volgen-inflatie-maar-opvallende-stijging-in-goedkoper-segment/
https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-vlaamse-woonraad-over-wooncrisis-de-onderste-lagen-van-private-huurmarkt.
https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/advies-vlaamse-woonraad-over-wooncrisis-de-onderste-lagen-van-private-huurmarkt.
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KNELPUNTEN/UITDAGINGEN

De knelpunten zijn al meerdere keren in kaart 
gebracht door verschillende (middenveld) orga-
nisaties en wetenschappelijke studies. We geven 
eerst een overzicht van algemene  knelpunten 
die kenmerkend zijn voor de crisissituatie van 
vandaag. Vervolgens wijzen we op enkele pro-
blemen die erkende vluchtelingen en subsidiair 
beschermden in het bijzonder treffen.

VOOR ALLE KWETSBARE HUURDERS

TEKORT AAN BETAALBARE EN KWALITEITS-
VOLLE HUISVESTING OP DE PRIVATE HUURMARKT

De volledige huurmarkt in Vlaanderen omvat 
ongeveer 700 000 woningen. Hiervan is 75% 
in handen van particuliere verhuurders. Dit 
heeft een enorme impact op de huurprijs en 
de beschikbaarheid van betaalbare woningen. 
De huurprijzen op deze private huurmarkt zijn 
immers onderhevig aan de marktwerking. Een 
vergelijkende studie tussen 2005 en 2013 toont 
aan dat een stijging van de huurprijzen het 
grootst is voor de laagste inkomensgroepen. Zo 
is voor studio’s en kamers de huur het sterkst 
gestegen (+28%) sinds 2005 (Winters et al., Het 
Grote Woononderzoek, 2013). De huurprijzen 
stijgen bovendien sneller dan de inflatie. In 2013 
zien we zo dat maar liefst 52% van de private 
huurders een woonquote heeft boven de 30%.4 
Dat is een stijging met 7% ten opzichte van 2005 
(Winters et al., 2013). Daarenboven blijkt dat 
maar liefst 30,4% van de private huurders, na het 
betalen van de huur, onvoldoende overhoudt om 
menswaardig te kunnen leven.

Ook de woonkwaliteit van private huurwoningen  
is soms ondermaats. Volgens het rapport ‘Aan-
bodbeleid op de private huurmarkt’ van de 
Vlaamse Woonraad is bijna de helft van de private 
huurwoningen van ontoereikende kwaliteit. Voor 
21% van deze woningen zijn zelfs ingrijpende 
werken nodig om deze aanvaardbaar te maken. 
Deze ontoereikende woningen worden vooral 

4. De woonquote is de ratio van de bruto woonuitgaven t.o.v. het besteedbaar inkomen. De meest gehanteerde  
 grens is 30%. Wanneer de woonquote te hoog uitvalt (bvb. meer dan 30%) dreigen betaalbaarheidsproblemen.
5. Heylen, K. (2015). Grote woononderzoek 2013. Deel 5. De private huurmarkt: vraag en aanbodzijde. Leuven:  
 Steunpunt Wonen. 
6.  Via Sociale Huisvestingsmaatschappijen, gemeenten, OCMW’s en Sociale Verhuurkantoren

gehuurd door lage inkomensgroepen, alleen-
staanden en éénoudergezinnen.5 

De overige 25% woningen op de huurmarkt 
worden via een tussenkomst van de over-
heid verhuurd.6 Dit is zowat 8% van de totale  
huisvesting, wat duidelijk ontoereikend is. Veel 
kwetsbare huurders, die in aanmerking komen 
voor een sociale woning, zijn genoodzaakt zich 
te blijven wenden tot de private huurmarkt. 

RUIM 30% VAN DE PRIVATE 

HUURDERS KAN NA BETALING  

VAN DE HUUR NAUWELIJKS 

MENSWAARDIG LEVEN

Dit alles plaatst een grote druk op het onder-
ste segment van de private huurmarkt. Het  
aanbod van betaalbare en kwaliteitsvolle wonin-
gen voor huurders met een beperkt inkomen is  
ontoereikend. Het risico op huisjesmelkerij 
neemt zienderogen toe. Voor deze malafide  
eigenaars wordt de private huurmarkt een  
booming business, dankzij het stijgende aantal 
kwetsbare huurders. Huurprijzen van meer dan 
500 euro voor een kamer met gemeenschap-
pelijk sanitair, of kamers van 20m² waarin drie 
matrassen liggen die worden verhuurd voor 300 
euro per matras, zijn spijtig genoeg opnieuw in 
opmars.7

Het recht op wonen is meer dan enkel een dak 
boven het hoofd hebben. Wetenschappelijk  
onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat slech-
te huisvesting een negatieve invloed kan heb-
ben op zowel de fysieke als de mentale toestand 
van de bewoner (Steunpunt tot bestrijding van  
armoede, 2016). 
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HUISVESTING OP DE SOCIALE HUURMARKT

Via Sociale Huisvestingsmaatschappijen, gemeenten, OCMW’s en Sociale Verhuurkantoren. 
Meer info en concrete gegevens vind je hier: https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-woonactoren/
hoe-een-lokaal-toewijzingsreglement-voor-sociale-huurwoningen-opstellen

7. 

Sociale woningen zijn bedoeld voor personen 
en gezinnen met een hoge woonnood. 
Momenteel staan er 124 653 mensen op de  
wachtlijst voor een sociale woning. De gemiddel- 
de wachttijd om een sociale woning te bemach- 
tigen is 1160 dagen (meer dan drie jaar. Deze  
wachttijd kan tot tien jaar oplopen wanneer 
men een woning nodig heeft die vier slaapka- 
mers heeft (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen, 2015).

Nadat het groeipad voor sociale woningen bij 
het begin van deze regering werd verlengd (en 
dus vertraagd) als besparingsmaatregel, werden 
bij de laatste drie begrotingscontroles telkens 
185 tot 200 miljoen euro extra vrijgemaakt 
voor sociaal wonen. Dit is welkom en broodno-
dig. Rekening houdende met de demografische 
evoluties en de wijziging in gezinsvorming is 
een ambitieuzer groeipad noodzakelijk.

Voor de sociale verhuurkantoren (SVK’s) werd 
door de Vlaamse Regering in 2016 een impuls-
subsidie vrijgemaakt. Deze eenmalige subsidie 
van 1100 euro per woning dient als reserve om 
het verlies aan huur op te vangen en om opge-
bouwde verliezen te zuiveren. Op langere termijn 
zou dit een SVK meer financiële ruimte kunnen 

geven, maar we hoeven daardoor morgen geen extra aanbod te verwachten. Al is er recent een aan-
bod-verruimend plan in ontwikkeling met SVK’s en private ontwikkelaars, waardoor de schaalgrootte 
zou moet toenemen, wat voor een meer betaalbaar aanbod zou zorgen. 

Toch blijft de sociale huursector in Vlaanderen van zeer kleine omvang in vergelijking met onze buur-
landen. De instroom van kwetsbare huurders op de sociale huisvestingsmarkt blijft beperkt, waardoor 
de druk op het ondersegment van de private huurmarkt in stand gehouden wordt (Andrews, Caldera 
Sánchez & Johansson, 2011). 

Bijna alle lokale reglementen van sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen  
bevatten het criterium van lokale binding. Het gebruiken van een puntensysteem dat lokale binding 
sterk bevoordeelt, behoort tot de autonomie van de sociale verhuurkantoren. Volgens dit criterium 
moet je als kandidaat-huurder minimum een aantal jaren een link met de gemeente kunnen aantonen. 
Maar in heel wat gemeenten zijn er ook lokale toewijzingsreglementen die gelden voor SHM’s, waar 
lokale binding (in zwakke vormen, maar vaak ook zeer strenge vormen) vaak een criterium is, en wat 
een grotere impact heeft dan het puntensysteem bij SVK’s. Dit houdt de algemene woonmobiliteit 
tegen en hierdoor komen ook erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden moeilijker of niet in 
aanmerking voor deze sociale woningen. Het criterium van lokale binding is nochtans geen verplicht 
criterium (Wonen Vlaanderen, s.d.).



8

DISCRIMINATIE EN STIGMATISERING

Niet alleen een tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, maar ook discriminatie op de private 
huurmarkt belemmert de toegang voor kwetsbare huurders. Verschillende wetenschappelijke studies 
hebben al gewezen op het bestaan van discriminatie in de selectie van kandidaat-huurders.8 Een studie 
uit 2013 (Heylen & Van den Broeck) brengt deze problematiek op sluitende wijze in kaart. Ongeveer 
12% van de Vlaamse kandidaat-huurders ervaart discriminatie op basis van de aard van het inkomen, 
5% wordt gediscrimineerd op basis van een handicap en 5,4% op basis van raciale achtergrond. Ook 
alleenstaande moeders ervaren discriminatie op de private huurmarkt: 5,5% krijgt geen eerste afspraak 
in hun zoektocht naar een huurwoning. 

Figuur 1: Houding van de verhuurder in geval een kandidaat-huurder zich 
zou aanbieden om een woning te huren, in %,  Vlaanderen, 2005, 2013. 
Bron; Winters et al.,Het Grote Woononderzoek, 2013

Bron; Winters et al.,Het Grote Woononderzoek, 2013

Uit het Grote Woononderzoek van 2013 blijkt dat een verhuurder het meeste weerstand heeft 
tegenover een huurder die afhankelijk is van een huurwaarborg van het OCMW. Maar liefst 36% van de 
verhuurders geeft aan op zoek te gaan naar een andere huurder. Bij een  kandidaat-huurder van een 
etnisch-culturele minderheid gaat 22% van de verhuurders op zoek naar een andere huurder (Winters 
et al.,2013). Ook Verhaeghe en Van der Bracht (2015) bevestigen dit. Personen met een vreemde naam 
of met een fysieke beperking worden voor één op drie woningen waarvoor ze zich kandidaat hebben 
gesteld, gediscrimineerd. De houding wordt nog negatiever ten aanzien van kandidaat-huurders met 
een combinatie van bovenstaande factoren: ‘afhankelijk van huurwaarborg OCMW’ en ‘andere afkomst’. 
Wanneer personen met een vreemde naam en met een sociale uitkering zich kandidaat stellen, wordt er 
in bijna drie op vier gevallen gediscrimineerd (Verhaeghe & Van Der Bracht, 2015).9

DRIE OP VIER KANDIDAAT-HUURDERS MET EEN VREEMDE NAAM EN  

EEN SOCIALE UITKERING WORDT GEDISCRIMINEERD
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8.  Winters et al., Het Grote Woononderzoek, 2013; Interfederaal Gelijkekansencentrum, Diversiteitsbarometer  
 Huisvesting, 2014; Heylen & Van den Broeck, Discriminatie op de private huurmarkt uit het donker gelicht,  
 2013.  
9.  http://www.ugent.be/ps/sociologie/nl/actueel/nieuws/praktijktesten-discriminatie-huurmarkt 
10. - Kantoren: 4% tot 5% (Zuidema, M. & van Elp, M., 2010) 
 - Woningen: 3% (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2004)  
 - Handelsruimten: 2% voor A-locaties andere locaties niet bepaald (Locatus, 2013) 

LEEGSTAND

Overal in Vlaanderen zijn er woningen die leeg 
staan. Uit cijfers van 2013 blijkt dat Vlaanderen 
een bebouwingsleegstand van 0,475% kent. Bij 
sociale huurwoningen is er een leegstandscijfer 
van 6,15%. Dit resulteert in bijna 10 000 
sociale huurwoningen die leeg staan. Op de 
private huurmarkt tonen studies aan dat er een 
opkomende problematiek van leegstaande villa’s 
is, en dat woningen boven winkels ook vaker 
leeg staan (Davy, Coppens, & Van Acker, 2013). 

Er zijn heel wat types leegstand: 
1. Frictieleegstand: Frictieleegstand is 

leegstand noodzakelijk voor een goede 
werking van de vastgoedmarkt. De normen 
zijn bepaald per sector.10 

2. Structurele leegstand: Structurele leegstand 
is (langdurige) leegstand van gedurende één 
à twee jaar van vastgoed dat omwille van 
diverse redenen geen (her)invulling krijgt of 
kan krijgen. -

3. Periodieke leegstand: Periodieke leegstand 
van vastgoed, is leegstand tijdens vaste 
periodes van de week, de maand of het jaar. 

4. Tijdelijke leegstand: Tijdelijke leegstand is 
leegstand van een pand dat in afwachting 
is van een ‘zekere’ invulling. Het gaat 
bijvoorbeeld om panden die in renovatie 
zijn of panden die verhuurd zijn maar nog 
niet bewoond. 

5. Verdoken leegstand: Verdoken leegstand 
is leegstand die verscholen gaat achter 
een administratief statuut. Hier zien we 
bijvoorbeeld kwesties als domiciliefraude. 

 
Vooral de structurele leegstand en tijdelijke 
leegstand wanneer gebouwen wachten op 
renovatie, zijn een opportuniteit om tijdelijke 
wooninitiatieven mogelijk te maken (Sterkens, 
Coppens, Van Acker 2013).

Sinds januari 2010 kunnen gemeenten via 
het decreet grond- en pandenbeleid zelf 
maatregelen nemen om leegstaande panden 
opnieuw te (laten) gebruiken. Lokale besturen 
werden ook enkele verplichtingen opgelegd 
zoals de monitoring van leegstand. Helaas 
konden uit deze monitoring amper conclusies 
worden getrokken. Sommige lokale besturen 
hebben namelijk hoge leegstandscijfers 
omdat ze volledig registreren, andere lokale 
besturen hebben lage leegstandscijfers, maar 
registreren misschien ook minder volledig. In 
2016 besliste de Vlaamse Overheid om geen 
verplichtingen meer op te leggen inzake lokale 
leegstandsregistratie en -bestrijding. Sowieso 
blijft een gedegen leegstandsregister met 
een meldpunt leegstand en eigen inspecties 
op lokaal beleidsniveau nodig om een anti-
leegstandsbeleid te kunnen voeren. 

Het sociaal beheersrecht bestaat sinds 1998. 
Het biedt de mogelijkheid om als gemeente 
voor een bepaalde periode de woning van een 
derde in zijn plaats te beheren. Dat betekent 
dat het gemeentebestuur, het OCMW of een 
sociale huisvestingsmaatschappij de woning 
voor negen jaar in beheer neemt en opknapt en 
de investering via verhuur als sociale woning 
terugverdient. De Vlaamse Wooncode geeft 
steden en gemeenten de mogelijkheid om 
onbewoonbaar verklaarde huizen op te eisen 
voor een periode van negen jaar. Dat gebeurt 
wanneer de eigenaar de woning niet wil of kan 
renoveren. Hij blijft dan wel eigenaar, maar mag 
geen gebruik maken van de woning en krijgt 
enkel een vergoeding. De eigenaar behoudt 
wel het eigenaarschap van de woning, maar 
verliest tijdelijk het genotrecht en het recht om 
de woning te beheren. Die maatregel geldt als 
sanctie voor de eigenaar die niet bereid is om de 

http://www.ugent.be/ps/sociologie/nl/actueel/nieuws/praktijktesten-discriminatie-huurmarkt
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bedoelde woningen op vrijwillige basis opnieuw op de woningmarkt te brengen. Voor de toepassing van 
het sociaal beheersrecht is er geen instemming door de eigenaar nodig. Omwille van de complexiteit 
van dit beheersrecht wordt het amper gebruikt (Wonen Vlaanderen, s.d.).11 Nochtans zou een actief 
leegstandsbeleid in combinatie met een gericht renovatiebeleid en als sluitstuk een bruikbaar sociaal 
beheersrecht een stevige aanzet kunnen betekenen in het verhogen van het aanbod. Er is momenteel 
een wijziging van het leegstandsbeleid. Daarnaast kan ook de wet-Onkelinx uit 1993 worden gebruikt 
door gemeentebesturen om leegstaande gebouwen op te vorderen voor daklozen, waaronder erkende 
vluchtelingen en subsidiair beschermden.12 

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1005498.html Recent werd een wijziging 
doorgevoerd aan dit decreet: https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/
document/09013557801e9214 
Bij toepassing van de reglementering vastgesteld in het koninklijk besluit van 6 december 1993, de 
Wet Onckelinckx, betreffende het opeisingsrecht van verlaten gebouwen, vastgesteld ter uitvoering 
van artikel 134bis van de nieuwe gemeentewet, valt nagenoeg de hele procedure onder de uitsluitende 
bevoegdheid van de burgemeester. De rol van het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn beperkt zich hierbij tot het initiatiefrecht van de voorzitter van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn om aan de burgemeester een verzoekschrift tot opeising te richten waarin de 
behoefte aan woningen voor daklozen wordt uiteengezet (artikel 3 van het voormeld koninklijk besluit 
van 6 december 1993). 
https://nieuws.vtm.be/politiek/homans-wil-3-maanden-huurwaarborg

11. 

12.

13.

HUURWAARBORG VAN HET OCMW

Een verhuurder eist doorgaans een huurwaarborg 
van zijn huurder, hoewel dit niet bij wet verplicht 
is. Op deze manier stelt de verhuurder zich 
veilig tegen een mogelijke wanprestatie van de 
huurder (bijvoorbeeld bij niet betalen van de 
huurgelden). 
De wijze van betaling van de huurwaarborg is 
geregeld bij de wet van 25 april 2007. De keuze 
ligt wettelijk gezien bij de huurder, maar in 
de praktijk legt de verhuurder dit vaak op. De 
waarborg mag niet meer bedragen dan twee of 
drie maanden huur (afhankelijk van de wijze 
van betaling).  Zoals reeds werd aangetoond 
in het luik discriminatie, staan verhuurders 
zeer weigerachtig tegenover huurders met 
een OCMW-waarborg. Eén van de aangehaalde 
argumenten hiervoor, is dat een OCMW-
waarborg zou aantonen dat de kandidaat-
huurder financiële moeilijkheden heeft. Ze 
stellen zich bijgevolg vragen bij de solvabiliteit 
van de huurder (Winters et al., 2013, p.42). 
Nochtans blijkt er absoluut geen automatische 
relatie tussen het niet kunnen betalen van een 
huurwaarborg en het niet kunnen betalen van de 
huur. Vele huurders slagen er wel in om stipt de 
huur en de kosten te betalen, maar niet om in één 

keer een grote huurwaarborgsom te voorzien. 
Het recente voorstel van Minister Homans om de 
huurwaarborg op te trekken naar drie maanden, 
om de verhuurders meer zekerheid te bieden, 
zou als effect op kwetsbare huurders hebben dat 
drempels om een huurwoning te betrekken nog 
toenemen.13

 

VEEL HUURDERS SLAGEN ER  

NIET IN OM IN ÉÉN KEER EEN  

GROTE HUURWAARBORGSOM  

TE VOORZIEN

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1005498.html
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801e9214
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/09013557801e9214
https://nieuws.vtm.be/politiek/homans-wil-3-maanden-huurwaarborg
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Voor een kandidaat-huurder die beroep 
doet op het OCMW speelt niet alleen 
de afwijzing door een meerderheid van 
verhuurders. Ook de administratieve 
procedure die hoort bij het aanvragen 
van een leefloon en het verkrijgen van 
een OCMW-waarborg, zorgt ervoor dat 
ze woningen mislopen. Deze procedure 
kan immers enkele weken in beslag 
nemen. Ook de extra voorwaarden die 
sommige OCMW-besturen (bijvoorbeeld 
het conformiteitsattest in Antwerpen dat 
de woonnormen van de huurwoning toetst 
aan de normen van de Vlaamse Wooncode) 
opleggen om een huurwaarborg te 
verlenen, werpen extra drempels op. In 
de tussentijd zal de verhuurder al snel de 
woning ter beschikking stellen van iemand 
die onmiddellijk de gevraagde waarborg op 
tafel kan leggen. Er is de aangekondigde 
huurwaarborglening die flankerend zou 
moeten werken voor de verhoging van de 
huurwaarborg naar 3 maanden. Maar dit 
zal de facto drempelverhogend werken 
én een Mattheüseffect meebrengen door 
de complexere bureaucratie van deze 
regeling. 



12



13

SAMENHUIZEN
 
Het samenleven met meerdere huishoudens in één woning is al jaren aan een opmars bezig. 
Helaas hinkt de wetgeving achterop. De huidige regelgeving en voorschriften bieden geen 
afdoend antwoord op vragen naar alternatieve woonvormen. Ze blijven sterk gebaseerd op het 
idee van één gezin in één woning. In het voorstel van resolutie van 9 juni 2015 betreffende 
het faciliteren van nieuwe woonvormen werd de Vlaamse Regering gevraagd om een wettelijk 
kader te realiseren voor de verschillende vormen van gemeenschapswonen met een duidelijke 
definitie.14  

Een overkoepelende term voor nieuwe woonvormen is “samenhuizen”. Samenhuizen vzw 
definieert samenhuizen als volgt: Om van een woongemeenschap te kunnen spreken moet je 
bewoners hebben, afkomstig uit verschillende gezinnen, die vrijwillig in mindere of meerdere 
mate van betrokkenheid samenleven, met de bedoeling om minstens een sociale meerwaarde 
te geven aan dit samenwonen (Jonckheere, Kums & De Leeuw, 2007). 

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/987661 
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/uitvoeringsbesluiten-Ver-
gunningen/bvr-Meldingsplicht-besluit

14.
15.

Steunpunt Wonen (2015) doet in de studie ‘Gemeenschappelijk wonen’ een voorstel om 
gemeenschappelijk wonen te definiëren in de Vlaamse Wooncode als een woonvorm in een gebouw 
of gebouwencomplex dat wonen als hoofdfunctie heeft en uit meerdere woongelegenheden 
bestaat waarbij minimaal twee huishoudens op vrijwillige basis minimaal één leefruimte delen 
en daarnaast elk over minimaal één private leefruimte beschikken en de bewoners gezamenlijk 
instaan voor het beheer. 

Uit deze studie blijkt ook dat er nood is aan een definitie die de ruimtelijke opbouw van 
een ‘gemeenschappelijke woning’ vastlegt om dit te faciliteren. Er zijn ook soms regels die 
samenhuizen in de weg staan, zo blijkt uit het project “Geef de wereld een thuis” (samenwerking 
tussen Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Pleegzorg Vlaanderen). In de praktijk worden er 
nauwelijks vluchtelingengezinnen opgevangen bij pleeggezinnen. Niet omdat er geen vraag 
of aanbod is, maar omdat men hier ook botst op de regels van Ruimtelijke Ordening die 
aangeven dat men een vergunning moet aanvragen voor het creëren van een ondergeschikte 
wooneenheid. Een Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige 
handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op 15/7/2016 heeft de 
vergunningsplicht recent omgezet in een meldingsplicht in specifieke gevallen. Zo ook wanneer 
men tijdelijk vluchtelingen zou huisvesten.15 De gevolgen voor het kadastraal inkomen en de 
woonbonus van het pleeggezin, en de praktische uitwerking van een domiciliëring, zijn echter 
nog steeds niet uitgeklaard. 

DE WETGEVING BIEDT GEEN AFDOEND ANTWOORD OP VRAGEN NAAR 

ALTERNATIEVE WOONVORMEN

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/987661
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/uitvoeringsbesluiten-Vergunningen/bvr-Meldingsplicht-besluit
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/uitvoeringsbesluiten-Vergunningen/bvr-Meldingsplicht-besluit
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16.

17.

http://www.vlos.be/VLOS/index.php/materiele-ondersteuning/materiele-ondersteuning/op-
vang/113-solidair-wonen-geen-luchtspiegeling.html Ook in andere gemeentes zien we dat lokale 
besturen, incluis OCMW, hun autonomie hanteren om de wet te gaan exploreren en gebruiken in het 
voordeel van de doelgroepen om hun rechten te verzekeren. Dan gaat het zowel over het breed inter-
preteren van wat individueel wonen en samenwonen is, in vergunde gebouwen met meerdere kamers als 
niet-vergunde gebouwen waar meerdere mensen samenwonen. Ook het in huis nemen van een dakloze, 
kan bij sommige lokale besturen rekenen op tijdelijke solidariteit inzake de interpretatie van de bewoner 
zijn sociale status als OCMW cliënt. Lokale besturen gaan ook soms over tot onderhandelingen met de 
RVA wanneer het werkelozen betreft.
https://www.tijd.be/netto/dossier/vastgoedgids2-2017/Samenwonende-huurder-kan-makkelij-
ker-vertrekken/9928229?ckc=1&ts=1506074647 & https://nl.metrotime.be/2017/09/14/must-read/
vlaanderen-probeert-nieuwe-woonvormen/ & https://www.tijd.be/netto/dossier/vastgoedgids2-2017/
Samenwonende-huurder-kan-makkelijker-vertrekken/9928229?ckc=1&ts=1506074647 & https://nl.
metrotime.be/2017/09/14/must-read/vlaanderen-probeert-nieuwe-woonvormen/ 

Andere vormen van samenwonen met 
verschillende kwetsbare bewoners, komen 
naar voor in het project ‘Solidair Wonen’ 
van VLOS Straathoekwerk en CAW in Sint-
Niklaas. Sinds 2010 begeleiden deze actoren 
drie solidaire woningen in het centrum van 
Sint-Niklaas. Daar woont telkens een mix 
van vier of vijf Belgen en vluchtelingen. 
Die bewoners bevinden zich allemaal in 
een maatschappelijk kwetsbare situatie 
(Verstraete,  De Decker & Oosterlynck, 2015). 
Ook dit project had af te rekenen met een 
heel wat administratieve hindernissen op het 
gebied van regulering en afstemming op de 
sociale statuten en mogelijke uitkeringen 
van de samenwonenden. De wet klasseert de 
woning namelijk als een meergezinswoning, 
met bijzonder strenge voorschriften inzake 
brandveiligheid, nooduitgangen en minimale 
oppervlakte per leefruimte. Daarmee hollen 
de wetten inzake ruimtelijke ordening achter 
de feiten – en vooral – achter de noden aan.  
In het solidair wonen-project gingen de 
initiatiefnemers over tot onderhandelingen 
met betrokken diensten als de RVA en 
het lokale OCMW, om de uitkeringen niet 
in het gedrang te brengen van de diverse 
bewoners.16 Begin september 2017 werd door 
de Vlaamse regering in het voorontwerp van 
huurdecreet wel een regeling getroffen voor 
“medehuurders”: Elke medehuurder zal zijn 
deel van het contract op elk moment kunnen 
opzeggen.17 

http://www.vlos.be/VLOS/index.php/materiele-ondersteuning/materiele-ondersteuning/opvang/113-solidair-wonen-geen-luchtspiegeling.html
http://www.vlos.be/VLOS/index.php/materiele-ondersteuning/materiele-ondersteuning/opvang/113-solidair-wonen-geen-luchtspiegeling.html
https://www.tijd.be/netto/dossier/vastgoedgids2-2017/Samenwonende-huurder-kan-makkelijker-vertrekken/9928229?ckc=1&ts=1506074647
https://www.tijd.be/netto/dossier/vastgoedgids2-2017/Samenwonende-huurder-kan-makkelijker-vertrekken/9928229?ckc=1&ts=1506074647
https://nl.metrotime.be/2017/09/14/must-read/vlaanderen-probeert-nieuwe-woonvormen/
https://nl.metrotime.be/2017/09/14/must-read/vlaanderen-probeert-nieuwe-woonvormen/
https://www.tijd.be/netto/dossier/vastgoedgids2-2017/Samenwonende-huurder-kan-makkelijker-vertrekken/9928229?ckc=1&ts=1506074647
https://www.tijd.be/netto/dossier/vastgoedgids2-2017/Samenwonende-huurder-kan-makkelijker-vertrekken/9928229?ckc=1&ts=1506074647
https://nl.metrotime.be/2017/09/14/must-read/vlaanderen-probeert-nieuwe-woonvormen/
https://nl.metrotime.be/2017/09/14/must-read/vlaanderen-probeert-nieuwe-woonvormen/
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WOONBEGELEIDING 

Er worden verschillende definities gehanteerd voor woonbegeleiding. Zoals 
gesteld houdt woonbegeleiding voor sommige diensten het toeleiden 
naar huisvesting in. Bij andere diensten verwijst woonbegeleiding naar 
een preventieve begeleiding om de woning niet te verliezen: preventie 
van uithuiszetting. Bij nog andere diensten wordt dit breder ingevuld en 
wordt ook ingezet op het versterken van woonvaardigheden. Het gevolg 
voor de hulpvrager is dat de kans bestaat dat hij van het kastje naar de 
muur wordt gestuurd. Zowel op lokaal als op bovenlokaal niveau is er tot 
op heden te weinig coördinatie omtrent de invulling en samenwerking 
van woonbegeleiding. Een lokale taskforce die de coördinatie tussen 
vrijwilligers, actoren uit de civiele samenleving en lokale diensten opneemt 
inzake woonbegeleiding en-ondersteuning zou een stap vooruit zijn. 

In oktober 2015 heeft minister van Welzijn Jo Vandeurzen (2015) een 
rondzendbrief verstuurd waarin woonbegeleiding opgenomen is als 
maatregel om erkende vluchtelingen te ondersteunen. Woonbegeleiding 
wordt hier beschouwd als de toeleiding naar huisvesting (ondersteunen 
in het zoeken naar een woning). De CAW’s worden via extra middelen 
versterkt om deze dienst aan te bieden. Deze middelen zijn voorlopig 
gegarandeerd tot eind 2017. 

Verschillende signalen van op het terrein tonen echter de structurele 
grenzen waar woonbuddies tegen aanstoten wanneer ze geconfronteerd 
worden met de werking van de woningmarkt: zowel wat de werking van 
immokantoren betreft en de drempels voor kwetsbare doelgroepen, 
alsook eigenaars die discrimineren. Signalen uit de praktijk tonen een 
plaatje waarbij vrijwillige woonbuddies uiteindelijk de meest kwetsbare 
nieuwkomers moeten begeleiden, die betaalde woonbegeleiders niet meer 
kunnen/mogen/willen begeleiden.
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SPECIFIEK VOOR ERKENDE VLUCHTELINGEN EN SUBSIDIAIR BESCHERMDEN

Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden worden geconfronteerd met een aantal specifieke 
problemen, verbonden aan de asielprocedure en hun verblijfsstatus/ -documenten. 

KORTE UITSTROOMTERMIJN

Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden 
hebben twee maanden tijd om een woning te 
zoeken, van zodra zij hun positieve beslissing 
ontvangen. Dit is een zeer korte periode, 
zeker voor mensen die de landstalen nog niet 
goed beheersen, geen of slechts een beperkt 
netwerk hebben, en weinig kennis hebben 
van de procedures. Indien men geen woning 
heeft gevonden wordt men doorgaans uit 
de opvangvoorziening gezet. Er is een regel 
dat er een verlenging mogelijk is: tweemaal 
een verlenging van één maand. Hierdoor 
wordt de uitstroomtermijn in totaal maximaal 
vier maanden. Daarnaast bestaat er ook de 
mogelijkheid bij LOI’s om de opvangplaats 
onder LOI-statuut te schrappen en de bewoners 
gewoon als leefloongerechtigde in te schrijven, 
en/of zo te verhuizen naar een transitwoning 
indien beschikbaar. 
Een kwaliteitsvolle woning is een grondrecht 
(Art.23, §3 Belgische Grondwet). Een stabiele 
woonsituatie vormt de basis voor een geslaagde 
integratie, wat met zich meebrengt dat de 
inspanningsverbintenis hier voldoende antwoord 
moet bieden. Een stabiele en duurzame 
woonsituatie is het vertrekpunt om te werken 
aan andere levensdomeinen zoals tewerkstelling 
of onderwijs.
Voor erkende vluchtelingen en subsidiair 
beschermden geeft dit veel stress en onzekerheid. 
Wat zal er gebeuren als ze geen woning vinden? 
Ook begeleiders en vrijwilligers die ondersteunen 
in de zoektocht naar een woning ervaren de hoge 
tijdsdruk als stresserend. 

De hoge tijdsdruk, de soms beperkte 
ondersteuning, en de moeilijkheden om een 
betaalbare woning te vinden (gezien het beperkte 
aanbod en de bestaande discriminatie) lijken 
het ontstaan van ‘malafide vastgoedmakelaars’ 
in de hand te werken. Zij gaan tegen betaling 
(en zonder licentie) woningen ‘vinden’ voor 
de kandidaat-huurders. De woningen zijn 
echter vaak van zeer slechte kwaliteit (bv. 
vochtproblemen, verschillende huurders op één 
kamer, lekkages…). 

DE ZEER KORTE PERIODE VAN TWEE 

MAANDEN OM EEN WONING TE VINDEN 

ZET DE DEUR OPEN VOOR ‘MALAFIDE 

VASTGOEDMAKELAARS’
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ONDERSTEUNING BIJ HET ZOEKEN NAAR EEN WONING

Volgens artikel 31 van de opvangwet van 2007 heeft de asielzoeker gedurende heel de duur van zijn 
verblijf in de opvangstructuur recht op geïndividualiseerde en permanente maatschappelijke begeleiding. 
Deze begeleiding bestaat er eveneens uit ‘de begunstigde van de opvang te begeleiden bij de uitvoering 

van zijn administratieve handelingen, meer bepaald deze die gesteld worden in het kader van de overgang 

van de materiële hulp naar de maatschappelijke hulp die wordt verleend door de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn (art.31 §2). Verdere specificatie van wat dit concreet inhoudt kan via een KB beslist 

worden.’ Tot op heden is er geen KB uitgevaardigd dat dit verduidelijkt. Het blijft daardoor in de praktijk 
onduidelijk wat de rol is van de opvangstructuur in de ondersteuning bij het zoeken naar huisvesting. 
Al moet Fedasil normaal instaan voor de transfer naar materiële opvang, toch is het in de praktijk 
onduidelijk wat “begeleiding” precies betekent, waardoor het vaak niet wordt gedaan. We merken dat 
sommige opvangstructuren een zeer uitgebreide begeleiding aanbieden. Dit kan gaan van een sterk 
uitgebouwde buddywerking, telefoneren naar verhuurders voor de erkende vluchtelingen, samenwerking 
met een lokaal CAW en OCMW uitbouwen, en dergelijke meer.18 Andere opvangvoorzieningen bieden 
dan weer enkel het strikte minimum aan, bijvoorbeeld, enkele uren per week toegang verlenen tot 
een computer, waarop de erkende vluchteling kan zoeken op immowebsites. Erkende vluchtelingen 
die geen kennis hebben van de landstalen en/of geen computervaardigheden, zijn hier weinig mee 
geholpen. Vooral voor de meer kwetsbaren is een meer intensieve ondersteuning belangrijk, wil men 
voorkomen dat zij in slechte woonomstandigheden terecht komen, of in de daklozenopvang. 

We zien op het terrein een tekort aan juridische 
ondersteuning over hun rechten. Mensen zijn 
echt niet goed geïnformeerd, wat ze in een 
conditie van onderbescherming duwt. Fedasil 
zou sowieso sterk moeten informeren over 
rechten (woonrecht). Ook LOI’s zouden hier 
sterk moeten op focussen.

Van zodra de uitstroomtermijn verstreken 
is, kan de erkende vluchteling/subsidiair 
beschermde uit de opvang gezet worden. Dan 
is men aangewezen op de daklozenopvang, of 
een tijdelijk verblijf bij vrienden/familie. Wie 
niet tijdig een huurwoning vindt en de opvang 
moet verlaten, heeft nood aan begeleiding, maar 
kan niet zomaar terecht bij een OCMW voor een 
woning. Deze problematiek, is gekend als ‘de 
overgang van materiële naar financiële steun’, 
die problematisch verloopt.

18. Via buddywerkingen gaan vrijwilligers erkende vluchtelingen ondersteunen door bijvoorbeeld mee te  
 gaan op huisbezoek, telefoneren met verhuurders, etc. 

EEN ERKENDE VLUCHTELING DIE  

GEEN LANDSTAAL KENT, IS NIET 

GEHOLPEN MET IMMOSITES OP  

HET INTERNET
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WEINIG COÖRDINATIE

Lokaal worden er door sommige lokale besturen 
of CAW’s speciale diensten voor vluchtelingen 
opgericht. Ook vrijwilligers verenigen zich 
in sommige regio’s tot vzw’s, die actief 
erkende vluchtelingen ondersteunen bij de 
huisvestingszoektocht. Er is tot op heden geen 
provinciale of regionale coördinatie. Weinigen 
hebben een overzicht over wie nu juist wat 
aanbiedt. Vluchtelingen worden hierdoor soms 
van de ene dienst naar de andere gestuurd en 
niet op een efficiënte manier begeleid (Wonen 
Vlaanderen, s.d.). We zien wel goede voorbeelden 
op het terrein, waar er wel coördinatie is. De 
Gentse taskforce die werd opgericht door het 
Gentse stadsbestuur is een voorbeeld van goede 
coördinatie. Er werden enkele werkgroepen 
opgericht waar stadsdiensten en/of bevoegde 
schepenen samenwerkten met actoren uit de 
civiele samenleving en vrijwilligersinitiatieven 
die vluchtelingen en subsidiair beschermden 
ondersteunen. Er werden met elkaar verbonden 
werkgroepen wonen, integratie en publieke 
bewustwording opgezet.19

http://solidaritycities.eu/press/coverage/78-re-
fugee-solidarity-the-view-from-ghent

19

http://solidaritycities.eu/press/coverage/78-refugee-solidarity-the-view-from-ghent
http://solidaritycities.eu/press/coverage/78-refugee-solidarity-the-view-from-ghent
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KANSEN OP WERK VERSTERKEN, TOEGANG TOT WONEN MOGELIJK MAKEN

De huurprijzen stijgen, zeker in het onderste segment van de woonmarkt.20 De toegang tot de 
arbeidsmarkt stelt nieuwkomers in staat om op de private huurmarkt te huren of een eigendom te 
verwerven en dus de sociale huurmarkt, of andere sociale woonalternatieven (doorgangswoning) te 
verlaten.

Vier jaar na erkenning blijkt dat slechts een 
kwart van erkende vluchtelingen nog steeds 
uitkeringsge-rechtigd is. De tewerkstellingsgraad 
stijgt van 19% op het moment van de 
erkenning naar 55% na vier jaar. In 2010 was 
bijna 40% van de mensen die aankwamen 
in 2002 aan het werk (Rea & Wets, 2015).21  
Omgekeerd neemt het aandeel erkende 
vluchtelingen dat aangewezen is op sociale 
uitkeringen in amper vier jaar tijd sterk af en 
daalt dat aantal van 57% naar 25% (Myria, 2015; 
Rea & Wets, 2015). Bovendien blijkt dat erkende 
vluchtelingen en subsidiair beschermden die in 
eerste instantie beroep doen op financiële steun 
van het OCMW sneller uitstromen en leven van 
eigen beroepsinkomsten. 
Recent onderzoek van het Centrum voor Migratie, 
UA, wijst uit dat bij de meer recente instroom 

IN 2010 WAS BIJNA 40% VAN 
DE MENSEN DIE AANKWAMEN IN 
2002, AAN HET WERK

de helft van de erkende vluchtelingen na 
vijf jaar aan het werk is. Dit doordat ze 
‘de eerste jaren na hun aankomst vooral 
besteden aan het zoeken naar huisvesting, 
het leren van de taal en het volgen van een 
inburgeringscursus.’ In een analyse van 
het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) aan 
de UA van nieuwe bijstandsgerechtigden- 
waaronder nieuwkomers-, ziet men dat na 
vier jaar 30 procent van de nieuwkomers 
aan het werk is. Een kleine helft van de 
bijstandsgerechtigden start met werken of 
neemt deel aan een activeringsmaatregel. 
Qua duurzaamheid is er meer twijfel: 
slechts 12 procent slaagt erin een duurzame 
tewerkstelling vast te krijgen (= ze vinden 
binnen de twee jaar een tewerkstelling of 
nemen deel aan een activeringsmaatregel 
en zijn ten minste twee jaar aan het werk). 
Eén op de drie bijstandsgerechtigden 
keert terug naar de bijstand in de loop 
van vier jaar. Maar de bijstand fungeert 
niet als een val voor nieuwkomers die 
geboren zijn buiten Europa. Hun kans om 
uit te stromen uit het leefloon daalt niet 
naarmate zij langer een bijstandsuitkering 
krijgen wat wel het geval is voor Belgische 
en Europese bijstandsgerechtigden.22  

http://huurdersplatform.be/hb/actualiteit-hb/gemiddelde-huurprijzen-volgen-inflatie-maar-opvallen-
de-stijging-in-goedkoper-segment/ 
http://www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/careers_samenvatting_nl.pdf?file=1&type=document
https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/levens-transitie-een-studie-naar-de-sociaaleco-
nomische-trajecten

20.

21.
22.

http://huurdersplatform.be/hb/actualiteit-hb/gemiddelde-huurprijzen-volgen-inflatie-maar-opvallende-stijging-in-goedkoper-segment/
http://huurdersplatform.be/hb/actualiteit-hb/gemiddelde-huurprijzen-volgen-inflatie-maar-opvallende-stijging-in-goedkoper-segment/
http://www.vluchtelingenwerk.be/system/tdf/careers_samenvatting_nl.pdf?file=1&type=document
https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/levens-transitie-een-studie-naar-de-sociaaleconomische-trajecten
https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/levens-transitie-een-studie-naar-de-sociaaleconomische-trajecten
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GEZINSHERENIGING

De verhoogde instroom van asielzoekers van 2015 – 2016, vertaalde zich in een verhoogde instroom op 
de huisvestingsmarkt van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in 2016 -2017. Daaraan 
gekoppeld kunnen we een verhoogde instroom verwachten van familieleden die herenigd worden in 
2017 – 2018. 
Erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden kunnen na het ontvangen van hun verblijfsstatuut een 
procedure gezinshereniging opstarten. Via deze procedure kunnen echtgenoten, gelijkgestelden en 
wettelijke partners en minderjarige kinderen met hen herenigd worden. Een niet-begeleide minderjarige 
kan bovendien gezinshereniging aanvragen met zijn ouders. 
Eerste cijfers voor 2017 tonen aan dat 2 344 aanvragen gezinshereniging goedgekeurd werden voor 
erkende vluchtelingen/ subsidiair beschermden in de periode januari 2017 – juli 2017. Dit wil zeggen 
dat 2 344 gezinseenheden in 2017 familieleden bijkregen of nog zullen bijkrijgen, en waarvan er 
onwaarschijnlijk een groot deel op zoek moeten naar een grotere woning. In dezelfde periode werden 
4 002 aanvragen gezinshereniging ingediend door erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. 
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De persoon die de gezinshereniging aanvraagt, 
moet op het moment van de aanvraag onder 
andere voldoen aan een inkomensvoorwaarde 
(120% van het leefloon als inkomen hebben) en een 
huisvestingsvoorwaarde (voldoende huisvesting 
voor zichzelf en de herenigde gezinsleden).23 
Voor niet-begeleide minderjarigen gelden deze 
voorwaarden niet. In het eerste jaar na het 
ontvangen van het verblijfsstatuut zijn de regels 
echter soepeler, en moet de aanvrager niet 
voldoen aan deze voorwaarden. Gezien het voor 
erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden 
zeer moeilijk is te voldoen aan de voorwaarden 
rond inkomen en huisvesting, trachten de 
meeste de procedure gezinshereniging op te 
starten in het eerste jaar na het ontvangen van 
het verblijfsstatuut. 

Dit heeft een belangrijke impact op de 
woonsituatie. Bij het verlaten van de 
opvangvoorziening is de erkende vluchteling of 
subsidiair beschermde genoodzaakt een woning 
te zoeken op basis van zijn gezinssituatie in 
België op dat moment (bvb. alleenstaande of 
alleenstaande ouder). Wie er in slaagt binnen 

Er zijn  nog andere voorwaarden, zoals de voorwaarde een ziekteverzekering te hebben die de risico’s 
dekt van de persoon die o.g.v. gezinshereniging naar België komt. Daarnaast gelden er nog andere 
voorwaarden, afhankelijk van de band tussen de personen.
Signalen van gastvrije initiatieven van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 
Gesprekken op het terrein met veldwerkers (Door Pascal Debruyne).

23.

24.
25.

ERKENDE VLUCHTELINGEN LEVEN 

MET HUN GEZIN VAAK VOOR 

ONBEPAALDE TIJD IN KRAPPE 

STUDIO’S

het eerste jaar na erkenning de aanvraag 
gezinshereniging rond te krijgen en in te dienen, 
kan na een goedkeuring van de aanvraag zeer 
snel zijn familieleden voor de deur hebben staan. 
Dit leidt tot situaties van overbewoning. De krapte 
op de huisvestingsmarkt, en zeker voor grote 
gezinnen, maakt het erg moeilijk op korte termijn 
een betaalbare woning te vinden aangepast aan 
de nieuwe gezinssituatie. Van zodra het gezin 
herenigd is, staan zij bijgevolg weer voor de 
moeilijke en stresserende taak een nieuwe 
woning te vinden. Omdat betaalbare woningen 
zo schaars zijn, heeft er zich ook een circuit van 
“tussenhandelaars” ontwikkeld die geld vragen 
om nieuwkomers naar woningen te begeleiden.24 
De instroom van erkende vluchtelingen en 
subsidiair beschermden en hun gezinsleden, legt 
zeer duidelijk de vinger op één van de grootste 
pijnpunten op de huisvestingsmarkt vandaag: 
betaalbare woningen voor grote gezinnen. Als 
gevolg daarvan leven gezinnen met kinderen 
voor onbepaalde tijd in krappe studio’s of 
worden ze op straat gezet wegens overbewoning 
en belanden ze in de dakloosheid.25



22

ALTERNATIEVEN/OPLOSSINGEN

We stellen vast dat er extra inspanningen nodig zijn om aan de stijgende woonvraag te voldoen. We 
formuleren hier enkele alternatieve oplossingen, zonder de grootschalige uitdagingen uit het oog te 
verliezen.26  

MAATREGELEN VOOR ALLE KWETSBARE 
HUURDERS

MAATREGELEN OM DISCRIMINATIE TEGEN TE 
GAAN 

Praktijktesten zijn een belangrijk instrument 
om discriminatie aan de kaak te stellen. Recent 
onderzoek door de Universiteit Gent, in opdracht 
van de Stad Gent, toont aan dat praktijktesten wel 
degelijk nut kunnen hebben en ook meteen effect 
kunnen creëren (Verhaeghe & Van der Bracht, 
2015). Enkel blijven inzetten op sensibilisering 
en zelfregulering zal onvoldoende blijken. 
Ook de anti-discriminatiewetgeving verdient 
handhaving.

Verhuurders moeten weten waar 
de grens ligt tussen selectie en 
discriminatie. Via informatie- en 
sensibiliseringscampagnes wordt 
hier uitgebreid op ingezet, zowel 
naar huurders als verhuurders 
toe.

Onafhankelijke praktijktesten 
gaan na of verhuurders zich aan 
de non-discriminatiecriteria 
houden. Deze testen gebeuren 
ook proactief en op herhaalde 
basis.

Er is nood aan een duidelijk 
bemiddelingskader, maar ook 
effectieve sanctionerende 
maatregelen zijn nodig.

-

-

-

https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/levens-transitie-een-studie-naar-de-sociaaleco-
nomische-trajecten

26.

VERSTERK SOCIAAL VERHUURKANTOREN 
(SVK) EN SENSIBILISEER VERHUURDERS 

Bij een SVK ligt de huurprijs iets lager dan op 
de private huurmarkt, maar de eigenaar krijgt 
er wel heel wat voordelen voor in ruil. Zo is de 
eigenaar zeker van zijn huurinkomsten. Niet de 
onderhuurder, maar het SVK is verantwoordelijk 
voor de betaling van de huur. De eigenaar 
moet zich ook geen zorgen maken over 
administratieve rompslomp en herverhuring. 
Het SVK neemt het beheer van de woning over 
en volgt alle administratieve taken op (opmaken 
huurcontract, afsluiten brandverzekering, 
opmaken plaatsbeschrijving...).  Bovendien kan 
de eigenaar er op rekenen dat de woning op het 
einde van het huurcontract in de oorspronkelijke 
staat wordt teruggegeven. In sommige gevallen 
heeft de eigenaar ook recht op premies. Eigenaars 
hebben ook altijd recht op een vermindering van 
de onroerende voorheffing en successierechten.

Het regeerakkoord ‘Vertrouwen, Verbinden, 
Vooruitgaan 2014-2019’ (Vlaamse Regering, 
2014) beklemtoont terecht de belangrijke rol van 
de sociale verhuurkantoren. Ze zouden optimaal 
ondersteund worden in functie van het verder 
ontplooien van hun activiteiten en de realisatie 
van een verruimd aanbod teneinde om het aantal 
woningen in beheer verder te laten toenemen. 
Dit is goed nieuws! Momenteel kunnen sommige 
SVK’s de noodzakelijke uitbreiding niet aan 
omwille van personeelstekort en de huidige 
werking van de financiering. Met andere woorden, 
er zijn soms wachtlijsten voor verhuurders 
terwijl er een grote nood is aan meer aanbod. 
SVK’s voorzien ook huurbegeleiding voor hun 
huurders. Deze werking komt eveneens in het 
gedrang door het personeelstekort. 

AANBEVELINGEN

https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/levens-transitie-een-studie-naar-de-sociaaleconomische-trajecten
https://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/levens-transitie-een-studie-naar-de-sociaaleconomische-trajecten
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HET REGEERAKKOORD 

BEKLEMTOONT TERECHT DE 

BELANGRIJKE ROL VAN SOCIALE 

VERHUURKANTOREN

De financiering van woningen die via een SVK 
verhuurd worden, gebeurt aan de hand van 
de woningen die ze op 1 november van het 
jaar voordien in beheer hebben. Dit betekent 
dat woningen die na deze datum toegevoegd 
worden pas een jaar later de subsidies 
krijgen. Daarom stellen we voor om te werken 
aan een prefinancieringsmodel om eerder 
gerealiseerde groei te kunnen opvangen. 
Niet alle verhuurders vinden de weg naar 
een SVK en het is van belang om proactief 
eigenaars te bereiken om het aanbod op de 
huisvestingsmarkt te verhogen. 

Werk een ander financierings-
model uit voor SVK's

Informeer en sensibiliseer 
(potentiële) verhuurders 
actiever over de  mogelijkheden 
om te verhuren via een SVK en 
vergroot zo het aanbod.

-

-

AANBEVELINGEN
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SOCIALE HUUR 

Kwetsbare huurders kunnen zich inschrijven voor een sociale woning en komen meestal 
op de wachtlijst te staan. Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden, kunnen deze 
kwetsbaren voorrang krijgen. Momenteel verplicht het Kaderbesluit Sociale Huur om minstens 
5% toe te wijzen aan daklozen. Om het recht op wonen te kunnen realiseren voor diegene met 
een bijzondere woonnood moet het aantal versnelde toewijzingen sterk verhoogd worden 
(Wonen Vlaanderen, 2015).

Organisatorisch kunnen gemeentes samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen 
afspraken maken over de verdeling van beschikbare woningen om een overzicht te bewaren. 
Op basis daarvan kunnen deze doelgroepen worden verdeeld in functie van de lokale noden 
(Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, 2015).

We zien in de praktijk een enorm probleem van overbewoning, wat te maken heeft met 
gezinshereniging van nieuwkomers, en anderzijds met een enorm tekort aan sociale woningen 
met voldoende beschikbare ruimtes of kamers. De nood aan meergezinswoningen is prangend. 
Daarom moet er gewerkt worden aan een diversificatie van het woonpatrimonium in de sociale 
huursector.

Schaf voorrang of extra punten voor lokale binding af bij sociale 
verhuurders.

Verhoog het percentage versnelde toewijzingen voor kwetsbare 
huurders.

-

-

AANBEVELINGEN
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(VERPLAATSBARE) WOONUNITS

In afwachting van een volwaardig woonalternatief 
kunnen tijdelijke woonunits soelaas brengen. 
Een (verplaatsbare) woonunit kan snel gezet 
worden als er grond beschikbaar is en het 
lokaal bestuur meewerkt voor onder andere de 
domiciliëring. Een verplaatsbare woonunit kan 
gemiddeld na drie à vier maanden operationeel 
zijn. Ze zijn niet alleen snel plaatsbaar, ze zijn 
ook flexibel. Zo zijn er modellen die eenvoudig 
aanpasbaar zijn aan veranderingen in de 
gezinssamenstelling door units bij te monteren. 
Bovendien kunnen ze verplaatst worden naar 
andere regio’s indien nodig. Tijdelijk woonunits 
worden vandaag nog vaak geassocieerd met de 
klassieke ‘containerwoningen’. Er bestaan echter 
veel modellen die mooier, meer ecologisch en 
beter geïsoleerd zijn, zonder dat de prijzen zeer 
hoog liggen.27 Maar ook voor deze woonvormen 
ontbreekt een wettelijk kader. Lokaal gebruiken 
sommige OCMW’s wel hun discretionaire 
bevoegdheid om een referentieadres te koppelen 
aan vormen van tijdelijke bewoning zoals 
doorstroomwoningen. Op die manier kan de 
cliënt zijn rechten volledig gaan uitbuiten. Zo 
verhindert men vormen van onderbescherming 
waarbij de cliënt zijn rechten niet volledig benut. 
Door woonunits bij te zetten, wordt het aanbod 
van woningen vergroot. Om zulke projecten te 
kunnen realiseren, moeten er evenwel gronden 
ter beschikking zijn. Dit kan gefaciliteerd worden 
door meer in te zetten op de activeringsheffing. 
Een aanpassing van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening door de Vlaamse 
Regering op 15 juli 2016 vervangt ook hier de 
vergunningsplicht door een meldingsplicht 
wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan 
is. Zo kunnen verplaatsbare constructies voor 
bewoning tijdelijk (twee of drie jaar) geplaatst 
worden voor het huisvesten van asielzoekers of 
erkende vluchtelingen, of voor mensen van wie 
de woning onbewoonbaar is geworden.28 Deze 
woonunits dienen in elk geval te voldoen aan de 
minimale kwaliteitsnormering.

 
Bijvoorbeeld: Ecoviario (http://www.ecovario.nl/ ) , Skilpod (http://skilpod.com/)
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen?bvr-Mel-
dingsplicht-besluit%20%20(zie%20art.5=2

27.
28. 

Omdat gemeenten de draaischijf zijn voor de 
inplanting van dergelijke tijdelijke woningen is 
het aangewezen dat er een draaiboek ontwikkeld 
wordt. Aan de hand van een dergelijk draaiboek 
kan elke gemeente eenvormig nagaan of en hoe 
zij (tijdelijke) woonunits kunnen inplannen in 
de gemeentelijke context. Het is aangewezen 
samen te werken met woonactoren die de nodige 
ervaring hebben. Vaste doorstroomwoningen 
voor tijdelijke crisisopvang hebben de meerwaarde 
dat ze vaak meer zijn ingebed in een wijk. 

VOOR DE SOCIALE WOONMARKT 

KAN DE STRUCTURELE LEEGSTAND 

OPLOPEN TOT BIJNA 30%

Bekijk de mogelijkheden van 
tijdelijke woonunits. Er zijn 
verschillende kwaliteitsvolle 
en betaalbare modellen op de 
markt. 

Werk een juridisch kader uit 
voor gemeenten die tijdelijke 
woonunits willen plaatsen, 
waarbij niet enkel het aspect 
Wonen, maar ook Ruimtelijke 
Ordening betrokken wordt. 

Ondersteun de gemeenten die 
tijdelijke woonunits willen 
plaatsen, bijvoorbeeld door 
middel van een draaiboek.  

-

-

-

AANBEVELINGEN

http://www.ecovario.nl/
http://skilpod.com/
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen?bvr-Meldingsplicht-besluit%20%20(zie%20art.5=2)
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Vergunningen?bvr-Meldingsplicht-besluit%20%20(zie%20art.5=2)
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LEEGSTAANDE SOCIALE WONINGEN EN PRIVATE PANDEN INZETTEN 

Heel wat woningen staan langdurig leeg- de zogenaamde ‘structurele leegstand’-, zowel 
op de private als op de sociale huurmarkt. Begin 2017 zijn er 6 224 van de 153 213 sociale 
woningen die structureel leegstaan (4,05%). Nemen we de niet-structurele leegstand erbij 
(3917), is dat 6,61%.29 Voor de sociale woonmarkt kan de structurele leegstand oplopen 
tot 25 à 30% van de totale leegstand.30 Ook in de niet-structurele leegstand, de tijdelijke 
leegstand wegens renovatie van kleinere gebreken die niet op tijd worden opgelost door 
onderbemanning van de technische diensten, kunnen er mogelijkheden worden gezocht. 
Elk aanbodbeleid begint bij een optimalisatie van de bestaande panden en eindigt bij 
het opnieuw terug inbrengen als sociale woning. Het structureel herinbrengen van het 
gerenoveerde sociaal woningpatrimonium verruimt het totaalaanbod. Een tijdelijke 
activering van deze leegstaande panden is dus een belangrijke opdracht van het lokaal 
beleid. We vragen dat de Vlaamse regering er minstens voor zou kiezen om de lokale 
besturen te verplichten om op een éénvormige manier de leegstand te monitoren. 

Daarnaast kunnen lokale besturen het heft zelf in handen nemen door zowel stimulerend 
(ontzorging, premies…) als sanctionerend (heffing, bruikbaar sociaal beheersrecht, de wet 
Onkelinx) te werken. Het is schrijnend om te zien hoeveel leegstaande panden er vandaag 
zijn, zowel op de private als op de sociale huurmarkt, in afweging tegen het aantal mensen 
dat op zoek is naar een oplossing.

Bron: https://www.vmsw.be/Home/Footer/Over-sociale-huisvesting/Statistieken/Woningen-en-gronden
Eind 2015 telde WoninGent, de Gentse sociale woonmaatschappij, 209 leegstaande woningen   
omwille van een renovatieproject (structurele leegstand) en een 796 niet-structureel leegstaande   
woningen. https://www.woningent.be/over-woningent/jaarverslag-woningent 
https://www.woningent.be/over-woningent/jaarverslag-woningent

29.
30.

31. 

Mits kleine werken kunnen vaak ook leegstaande 
sociale woningen, in afwachting van een grondige 
renovatie, ingezet worden om kwetsbare 
huurders tijdelijk te huisvesten, terwijl ze blijven 
zoeken naar een permanente woning. Er zijn op 
lokaal niveau reeds voorbeelden van dergelijke 
projecten. In het Antwerpse Housing First project 
gingen ze in 2013 de uitdaging aan om aan de 
slag te gaan met leegstaande sociale woningen 
voor een projectduur van twee jaar. Er werden 
in leegstaande sociale woningen beperkte 
investeringen gedaan om ze tijdelijk bewoonbaar 
te maken, wat leidde tot een “win-win”-situatie 
voor alle betrokkenen (De Maerschalk, 2014).  

In Gent bijvoorbeeld is er het project ‘Leegstand’ in samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen. De 
bedoeling van deze samenwerking is dat het CAW woningen die niet meer binnen het sociaal stelsel 
kunnen worden verhuurd als tijdelijke huisvesting gebruikt voor haar doelgroep, met omkadering en 
begeleiding van de aanmeldende hupverleningsinstantie.31 Ook in de Brusselse context is er het project 
‘Leeggoed’, een solidair woonproject in leegstaande sociale woningen. Het is een alternatief voor mensen 
die op de reguliere woningmarkt geen oplossing vinden. Er is een bezettingsovereenkomst onderhandeld 

EEN REGELLUW KADER 

MOET VERNIEUWENDE 

WOONVORMEN EEN DUWTJE 

IN DE RUG GEVEN

https://www.vmsw.be/Home/Footer/Over-sociale-huisvesting/Statistieken/Woningen-en-gronden
https://www.woningent.be/over-woningent/jaarverslag-woningent
https://www.woningent.be/over-woningent/jaarverslag-woningent
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http://www.samenlevingsopbouw.be/e-dossiers/anders-wonen/leeggoed-bezet-leegstaande-soci-
ale-woningen-in-brussel 
http://collectiefgoed.be/ 
https://nl.metrotime.be/2017/09/14/must-read/vlaanderen-probeert-nieuwe-woonvormen/ 
“De renovatiekost die werd uitgevoerd komt op 530 euro per appartement. Hierbij tellen we de klei-
ne herstellingen die het Housing First team zelf deed niet bij. In het project was eveneens 1.000,- 
euro voorzien voor het bemeubelen van de appartementen. Zo komen we op een kostprijs van 
1.530,- euro per appartement. En dit voor een maximale gebruiksduur van 2 jaar.”

32.

33.
34.
35.

Voorlopig maakte Minister Liesbeth Homans 
het al mogelijk leegstaande sociale woningen, 
zonder de strenge kwaliteitscriteria van de 
Vlaamse Wooncode, tijdelijk te gebruiken voor de 
winteropvang voor dakloze burgers. Er mochten 
wel geen veiligheids-en gezondheidsrisico’s zijn 
(Homans, 27/11/2015). Het Antwerpse Housing 
First experiment kan een basis vormen om het 
gebruik van leegstaande sociale woningen, ook 
buiten de periode van winteropvang, te gebruiken, 
mits beperkte investeringen (De Maerschalck, 
2014).35 Aanvullend daarbij, in het kader van 
het Vlaams actieplan thuisloosheid, kreeg het 
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk van de 
Minister van Welzijn Jo Vandeurzen ondermeer 
de opdracht om de concepten ‘housing-first’ 
en ‘preventieve woonbegeleiding’ uit te klaren 
en de praktijkontwikkeling te ondersteunen 
(Lescrauwaet, 2017). Er komt ook een nota over 
‘preventie van uithuiszetting’. Er zal daarbij ook 
nog in praktijkondersteuning geïnvesteerd moeten 
worden. Ter zake richt het Steunpunt Algemeen 
Welzijn zich zowel tot OCMW’s als CAW’s. 

Faciliteer projecten waarbij 
leegstaande sociale woningen 
worden ingezet voor tijdelijke 
huisvesting van kwetsbare 
huurders. 

Stimuleer eigenaars om hun 
leegstaande panden te activeren, 
bijvoorbeeld aan de hand van 
gerichte premies en/of fiscale 
kortingen. 

Verplicht de lokale besturen om 
leegstand uniform te monitoren 
en stimuleer hen om een actief 
leegstandsbeleid te voeren. 

-

-

-

AANBEVELINGEN

met de SHM de Elsense Haard. Bewoners wonen 
niet alleen passief in dit woonproject, maar door 
klusjes knappen ze ook de woningen op. Het toont 
de mogelijkheden van leegstandsalternatieven, 
in de geest van Housing-led, te koppelen aan 
allerlei andere trajecten die de integratie kunnen 
versterken.32 Een uitgesproken ‘good practice’ 
zien we bijvoorbeeld bij Collectief Goed van 
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, CAW 
Antwerpen, Sociaal Verhuurkantoor en de 
Ideale Woning. Hun doel is een coöperatief 
woonmodel uitbouwen dat duurzaam is: ze 
willen geen winst, maar een oplossing op 
lange termijn die vertrekt van de toekomstige 
bewoners zelf, veelal kwetsbare gezinnen. 
Renovaties worden gedaan door technische 
scholen, door mensen in VDAB opleidingen 
en door een renovatieploeg waarbij ook 
werkervaringsklanten worden ingeschakeld. Men 
zou op dit spoor kunnen doorwerken om 
opleiding en arbeidstrajectbegeleiding te 
koppelen aan de toegang tot woningen.33 De 
vragen aan de Vlaamse Regering zou dit soort 
aanpak moeten faciliteren in alle regio’s. Het 
goed nieuws hierover is dat Minister Homans 
voor het zomerreces een oproep voor projecten 
lanceerde die zullen mogen experimenteren 
met alternatieve en innoverende woonvormen 
binnen een regelluw kader. Uit een groep van 
kandidaten wordt in 2017 een selectie gemaakt 
van vernieuwende woonvormen die uitgetest 
zullen worden in een regelluw kader. Het is 
een eerste aanzet tot experiment met nieuwe 
woonvormen door bestaande regelgeving voor 
een beperkte periode deels aan de kant te 
schuiven om innovatie vrije baan te geven. De 
bedoeling is om expertise op te bouwen en te 
kijken of het opportuun is om de projecten uit 
te breiden over heel Vlaanderen.34 Innovatieve 
projecten botsen echter vaak op een kluwen aan 
regelgeving, dat verspreid is over verschillende 
beleidsdomeinen en –niveau’s. Om echt ruimte te 
maken voor experimentele woonvormen is er nood 
aan samenwerking tussen verschillende kabinetten. 

http://www.samenlevingsopbouw.be/e-dossiers/anders-wonen/leeggoed-bezet-leegstaande-sociale-woningen-in-brussel
http://www.samenlevingsopbouw.be/e-dossiers/anders-wonen/leeggoed-bezet-leegstaande-sociale-woningen-in-brussel
http://collectiefgoed.be/
https://nl.metrotime.be/2017/09/14/must-read/vlaanderen-probeert-nieuwe-woonvormen/
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HUURWAARBORG

Het betalen van een huurwaarborg is en blijft een probleem voor vele kandidaat-huurders. 
Een bedrag van twee maanden huur (indien gestort op een geblokkeerde rekening) of drie 
maanden huur (indien via bankwaarborg of betaling in schijven) is voor velen onmogelijk. 
In de praktijk moeten we daarbij ook vaststellen dat de mogelijkheid tot het aanvragen van 
een OCMW-waarborg zelden een oplossing biedt. Immers, indien de eigenaar weet heeft 
van de uitkering, trekt deze de solvabiliteit van de kandidaat-huurder vaak in twijfel. De 
tijd om de huurwaarborg in orde te maken via de weg van het OCMW, zorgt er ook voor dat 
veel verhuurders meteen afhaken. De inkomenssituatie blijft dan ook de grootste factor in 
discriminatie binnen de private huurmarkt.

Als sociale organisaties pleiten we voor een systeem waarbij de oorsprong van de 
huurwaarborg geen rol kan spelen in het (ver)huurproces. Administratieve drempels 
kennen daarbij geen plaats. 

Werk een methodiek uit die 
ervoor zorgt dat de verhuurder de 
oorsprong van de huurwaarborg niet 
kan achterhalen.

Hou daarbij rekening met een 
duidelijke, uniforme procedure 

zonder administratieve drempels.

-

-

HUURTOELAGES

De Vlaamse huursubsidie is een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige 
huurders. Veel alleenstaanden en gezinnen die recht hebben op deze tegemoetkoming 
slagen er echter niet in om de subsidie te ontvangen. Nochtans is deze tegemoetkoming 
noodzakelijk voor veel kwetsbare gezinnen om het hoofd boven water te houden. 

NIET IEDEREEN DIE RECHT ZOU KUNNEN HEBBEN OP DE 
HUURSUBSIDIE IS ERVAN OP DE HOOGTE DAT DEZE BESTAAT

AANBEVELINGEN

Er zijn tal van voorwaarden die moeten worden vervuld om recht te hebben op de Vlaamse 
huursubsidie. Omdat kwetsbare huurders vaak in het onderste segment van de woonmarkt 
terecht komen, voldoen hun woningen niet altijd aan deze voorwaarden. Zo voldoen de 
woningen bijvoorbeeld niet altijd aan alle elementen van de Vlaamse Wooncode, waardoor 
de huursubsidie geweigerd wordt. Bovendien wordt in de voorwaarden van de huursubsidie 
een maximum huurprijs bepaald, die momenteel ver onder de marktprijzen ligt. Een 
woning vinden die wél aan alle voorwaarden voldoet, maar nog steeds betaalbaar is, is 
vaak bijzonder moeilijk. 
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We pleiten hier zeker niet voor een lagere woonkwaliteit. We willen wel 
benadrukken dat een instrument zoals de Vlaamse huursubsidie en 
de Vlaamse Wooncode, die oorspronkelijk bedoeld zijn als middelen 
om kwetsbare huurders te ondersteunen, in de praktijk een pervers 
effect kunnen krijgen en kwetsbare huurders nog kwetsbaarder maken. 
Ze missen immers een tegemoetkoming in de huurprijs omwille van 
slechte woonkwaliteit, waardoor ze met een mogelijks budget een 
woning moeten zoeken. Dit resulteert doorgaans in een nog slechtere 
woonkwaliteit. 

De Vlaamse huurpremie is bedoeld voor woonbehoeftige huurders die 
wachten op een sociale woning, en in de tussentijd genoodzaakt zijn op 
de private huisvestingsmarkt te huren. Wanneer de Vlaamse huursubsidie 
geweigerd wordt, wordt vaak ook de Vlaamse huurpremie geweigerd. 
Niet iedereen die recht zou kunnen hebben op de huursubsidie is op 
de hoogte dat deze tegemoetkoming bestaat. Veel mensen die nood 
hebben aan financiële ondersteuning vallen bijgevolg momenteel uit de 
boot.

Faciliteer projecten waarbij 
leegstaande sociale woningen 
worden ingezet voor tijdelijke 
huisvesting van kwetsbare 
huurders. 

Werk een methodiek uit die er 
voor zorgt dat de verhuurder de 
oorsprong van de huurwaarborg 
niet kan achterhalen.
Hou daarbij rekening met een 
duidelijke, uniforme procedure 
zonder administratieve drempels.

Verplicht de lokale besturen om 
leegstand uniform te monitoren 
en stimuleer hen om een actief 
leegstandsbeleid te voeren.

-

-

-

AANBEVELINGEN
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SAMENHUIZEN

In de regelgeving moet een duidelijke definitie 
opgenomen worden van de verschillende vormen 
van samenhuizen en de garantie dat dit wat 
betreft ruimtelijke ordening geen financiële 
gevolgen zal hebben. Alles begint bij een 
duidelijke definitie. 

De Vlaamse Regering geeft in het regeringsak-
koord 2014-2019 aan dat meer verscheiden-
heid in het woningbestand een antwoord is op de 
specifieke woonbehoeften van starters, eenper-
soonsgezinnen en senioren. Er wordt gestreefd 
naar een divers woningaanbod dat tegemoet 
komt aan de diverse woonwensen en innovatieve 
woonvormen, zoals co-housing en andere vor-
men van groepswonen. Hiervoor zal de Vlaamse 
Regering administratieve hinderpalen wegwer-
ken.  Opnieuw zien we lokale OCMW’s die zich 
bewegen op het spanningsveld tussen woonrecht 
en sociaal recht. Op die manier gebruiken ze hun 
lokale autonomie en interpretatieruimte om het 
samenwonen en individueel wonen zo gunstig 
mogelijk te gaan bekijken, zowel wat vergunde 
meerkamerwoningen betreft als niet-vergunde 
woningen met meerdere bewoners. In dat laatste 
geval gaat men tekenen van persoonlijke ruimte 
en gescheiden huishoudens breed interpreteren. 
Let wel, bij niet-vergunde woningen waar men 
cliënten beschouwt als alleenstaande, kan men 
de cliënt niet beschermen tegen alle vormen van 
bedreiging zoals onteigening van goederen door 
schulden van medebewoners. De precariteit blijft 
dus bestaan.

Werk een duidelijke juridische 
definitie uit van samenhuizen. 

Werk hinderpalen voor 
innovatieve woonvormen zo 
snel mogelijk weg.  
Alleenstaanden met een 
vervangingsinkomen moeten 
hun statuut als alleenstaande 
kunnen behouden in een 
gemeenschappelijk woonproject.

-

-

AANBEVELINGEN
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WOONBEGELEIDING

Huisvesting is een belangrijke eerste stap naar integratie. Dit 
wordt ook aangetoond door projecten zoals Housing First en 
andere ‘Housing-led’-initiatieven (Brosius, 2016; Tsemberis, 
2010). Woonbegeleiding ondersteunt de meest kwetsbaren 
inzake huisvesting. De term ‘woonbegeleiding’ wordt echter 
op verschillende manieren omschreven, en door verschillende 
diensten gehanteerd. Er is nood aan een duidelijke omschrijving 
van ‘woonbegeleiding’ en de bevoegdheden van de verschillende 
diensten. Woonbegeleiding kan belangrijk zijn voor, tijdens, en 
na het vinden van huisvesting voor kwetsbare huurders.36 Een 
(boven)lokale coördinatie zorgt voor een degelijke afstemming en 
samenwerking tussen de verschillende diensten, zodat alle facetten 
van woonbegeleiding opgenomen worden.

De middenveldorganisaties ontvangen veel signalen van kwetsbare 
huurders en begeleiders over de grote nood aan woonbegeleiding en 
over het beperkte budget. We vragen dan ook dat woonbegeleiding 
verder wordt uitgebouwd op de drie aangehaalde domeinen: voor, 
tijdens en na het vinden van huisvesting. 

Voor: ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte woning. Tijdens: ondersteuning bij het in orde 
brengen van papieren, aanvragen van leningen of subsidies. Na: ondersteuning om problemen en achter-
stallige huur of uithuiszetting te voorkomen.

36. 

Werk een duidelijke definitie 
van woonbegeleiding uit. 

Bouw woonbegeleiding verder 
uit, op de drie domeinen: 
voor, tijdens en na het vinden 
van huisvesting.

Zorg voor een degelijke 
afstemming en samenwerking 
tussen de verschillende 

diensten.

-

-

-

AANBEVELINGEN
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MAATREGELEN SPECIFIEK VOOR ERKENDE VLUCHTELINGEN EN SUBSIDIAIR BESCHERMDEN 

REGISTRATIE HUISVESTING NA VERBLIJFSSTATUUT 

Op basis van gegevens van het Agentschap Binnenlands Bestuur werden de verhuisbewegingen van 
erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in kaart gebracht. Deze data geven inzicht in waar 
asielzoekers naartoe gaan van zodra ze een verblijfsstatuut hebben ontvangen. Dit zijn interessante cijfers. 
Ze geven echter geen inzicht in de kwaliteit van de huisvesting van deze mensen. Om de omvang van 
de huisvestingsproblemen voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden te kunnen inschatten, 
is het aangewezen om ook hier een vorm van registratie op te zetten. Zo kan er geregistreerd worden 
bij het verlaten van de opvangvoorziening waar mensen naartoe gaan (huurwoning, daklozenopvang, 
tijdelijk verblijven bij vrienden of familie…). Bij daklozenopvang en woonbegeleidingsdiensten kan een 
registratie van het aantal erkende vluchtelingen/subsidiair beschermden ook meer inzicht geven in de 
vraag naar huisvesting en ondersteuning. 

Werk gerichte registratie uit om 
meer inzicht te krijgen in de 
huisvestingsituatie van erkende 
vluchtelingen en subsidiair 
beschermden na het verlaten van 
de opvang.  

In artikel 43 van de opvangwet staat: ‘In het 

kader van de overgang van de materiële hulp naar 

de maatschappelijke dienstverlening toegekend 

door de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn legt de Koning de voorwaarden vast voor 

het behoud van de materiële hulp niettegenstaande 

de in voorgaande lid bedoelde situatie, evenals de 

nadere regels van de samenwerking tussen de 

opvangstructuur en het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn die aan de begunstigde 

van de opvang de continuïteit van de opvang dient 

te waarborgen.’ 

Er is tot op heden nog geen Koninklijk Besluit. 
Fedasil heeft in afwachting van een KB een 
instructie uitgebracht waarin vermeldt staat dat 
de begeleider ‘ondersteunt in de zoektocht naar 
huisvesting’. De uitwerking hiervan is echter 
zeer vaag, en leidt tot grote verschillen in de 
begeleiding tussen de opvangvoorzieningen. Er 
is nood aan een KB om duidelijkheid te scheppen 
over wat de (minimale) bevoegdheid van Fedasil 
is in de zoektocht naar huisvesting.

UITSTROOM NAAR DUURZAME WOONOPLOSSING

AANBEVELING
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Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden die de 
opvangvoorziening verlaten zonder perspectief op een huurwoning, 
worden geconfronteerd met heel wat problemen om begeleiding te 
krijgen bij een OCMW. Om dit gat in de begeleiding op te vangen, 
vragen wij Fedasil haar verantwoordelijkheid te nemen voor de 
begeleiding tot de net erkende vluchteling of subsidiair beschermde 
een duurzaam woonperspectief heeft. Dit betekent dat niet enkel 
een  inspanningsverbintenis vereist is, ook het resultaat moet er 
zijn. Daarom is het aangewezen lokale en Vlaamse expertise inzake 
begeleiding naar wonen aan te boren bij CAW’s en OCMW’s, en/of 
samenwerking op te zetten. Er moet in dergelijke samenwerking 
afstemming en coördinatie zijn op de verschillende beleidsniveaus 
en tussen diverse actoren om de zoektocht naar huisvesting 
op een efficiënte manier te doen verlopen. Heel wat NGO’s en 
burgerorganisaties die de facto woonbuddy-systemen uitbouwden 
en CAW’s, bouwden heel wat expertise op, inzake wonen en 
woonbegeleiding. Ook zij moeten aan tafel in een geïntegreerde 
beleidsaanpak zoals de interministeriële werkgroep Vluchtelingen 
dat momenteel uitbouwt.

Om de zoektocht naar duurzame huisvesting te garanderen, is het 
daarnaast cruciaal om de termijn tussen erkenning en het verlaten 
van de opvang standaard op te trekken van twee naar zes maanden. 
De huidige regeling waarbij uitstel aangevraagd moet worden 
telkens voor één maand, zorgt voor heel wat onzekerheid bij erkende 
vluchtelingen en subsidiair beschermden die de asielopvang moeten 
verlaten, en voor veel werkdruk bij begeleiders en vrijwilligers.

Verleng de maximum termijn tussen 
erkenning en het verlaten van de 
opvangvoorziening voor iedereen 
automatisch tot vier maanden.

Werk in een KB de verantwoordelijkheid van 
Fedasil uit in de huis-vestingszoektocht.

Erkende vluchtelingen en subsidiair 
beschermden verlaten de opvang-
voorziening pas van zodra zij een 
woonperspectief hebben.  

-

-

-

AANBEVELINGEN
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LOI- OF INDIVIDUELE PLAATSEN ALS 
(TIJDELIJKE) WONING 

 
Het nieuwe opvangmodel is in werking getreden 
op 1 augustus 2016. Dit houdt in dat asielzoekers 
die in een collectief centrum verblijven vanaf het 
moment van de positieve beslissing niet meer hun 
uitstroomtermijn van twee maanden op dezelfde 
locatie kunnen doen. Voortaan worden ze voor 
de keuze gesteld om op zeer korte termijn te 
vertrekken als ze een eigen oplossing hebben. In 
dit geval ontvangt de bewoner maaltijdcheques 
en spreken we van hulp bij vervroegd vertrek. 
Indien de bewoner geen eigen oplossing heeft, 
zal de bewoner voor de transitieperiode van twee 
maanden in een LOI verblijven. De transitiefase 
zal dus verlopen in de individuele opvang. De 
bewoners worden voor de keuze gesteld en de 
optie om de uitstroomtermijn van twee maanden 
in het opvangcentrum te doen is geen optie. Wij 
vinden dat er een vrije keuze moet zijn. 

INSCHRIJVEN VOOR EN TOEWIJZING VAN EEN 
SOCIALE WONING 

 
Op de website van Wonen Vlaanderen (s.d.) 
is na veel onduidelijkheid de volgende vraag 
geformuleerd: ‘Kan een erkende vluchteling 

die een positieve beslissing van het CGVS heeft 

gekregen maar nog niet is ingeschreven in het 

vreemdelingenregister zich inschrijven voor een 

sociale woning?’

Het antwoord is: ‘Ja. Als de Commissaris-

generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen of 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de 

vluchtelingenstatus of de subsidiaire be-scherming 

toekent, moet de betrokkene zich aanmelden 

bij het gemeentebestuur waar hij gevestigd is, 

met het bewijs van de erkenning. De ambtenaar 

van de gemeente moet vervolgens op basis 

van het bewijs van erkenning overgaan tot een 

inschrijving in het vreemdelingenregister. De 

erkenning door het Commissariaat-generaal 

voor Vluchtelingen en Staatlozen of de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen brengt direct 

wettelijke gevolgen met zich mee. De betrokkene 

kan op basis van het bewijs van erkenning zich 

inschrijven voor een sociale huurwoning. Om 

echter een sociale huurwoning te kunnen worden 

toegewezen, moet hij daadwerkelijk ingeschreven 

zijn in het vreemdelingenregister.’

Er is intussen duidelijkheid over de inschrijving 
met een vluchtelingenattest, maar voor een 
effectieve toewijzing is een daadwerkelijke 
inschrijving in het vreemdelingenregister 
nodig. Gezien het gebrekkige aanbod op de 
huisvestingsmarkt en het feit dat het louter om 
een administratieve wachtperiode gaat, vragen 
wij dat een toewijzing toch al kan gebeuren 
aangezien het vaststaat dat de persoon/het 
gezin hier duurzaam zal verblijven. 

Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden 
die een procedure gezinshereniging hebben 
lopen, zouden in afwachting van het resultaat 
tijdelijk in doorgangswoningen kunnen 
verblijven. Dit zou hen de kans geven om wat 
te sparen en op een minder stressvolle manier 
op zoek te gaan naar een ruimewoonst. In de 
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praktijk zoeken ze eerst een studio en start 
de zoektocht naar een gepaste woning dan 
opnieuw bij gezinshereniging. Via het alternatief 
van de doorgangswoningen zouden ze flexibeler 
kunnen vertrekken en zijn ze niet gebonden aan 
een huurcontract. Dit gebeurt in praktijk al bij 
lokale OCMW’s. 

Hier valt een tegenstelling tussen de vroegere 
periode, voor de transitie-instructie, en de 
huidige situatie op te merken: voor augustus 
2016 was er minder in- en uitstroom in LOI’s 
dus konden erkende vluchtelingen langer in 
doorgangswoningen blijven. Nu is er echter 
een permanente in- en uitstroom van erkende 
vluchtelingen in transit, waardoor bottlenecks 
worden gecreëerd. Transitwoningen zitten 
namelijk onmiddellijk vol. 

Lokale besturen leggen geen 
extra voorwaarden op, zoals 
wettelijk bepaald, om een federale 
installatiepremie te ontvangen.

Er worden doorgangswoningen 
opgezet waar erkende vluchte- 
lingen en subsidiair bescherm- 
den gedurende een bepaalde tijd 
kunnen verblijven. We verwijzen 
naar het project van Caritas Inter- 
national dat tegemoet komt aan 
deze noden.

-

-

AANBEVELINGEN
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EVEN OVER HET MUURTJE KIJKEN? 
Andere sporen zijn mogelijk. Als we even over 
het muurtje kijken, naar Nederland, zien we 
aanvullende mogelijkheden:
 
― De Nederlandse regering maakt een 
zogenaamde ‘tijdelijke regeling’ mogelijk, 
om instituties die erkende vluchtelingen 
(‘statushouders’) opvangen te ondersteunen met 
een subsidies. Per erkende vluchteling kan 6250,- 
euro aan subsidie aangevraagd worden, met een 
maximum van 15 miljoen euro per jaar.  
 
― Lokale besturen worden in Nederland 
verplicht voor zogenaamde ‘statushouders’ een 
deel van hun sociale woningen vrij te houden. 
Er is geen vrije vestigingskeuze wegens een 
spreidingsaanpak, maar statushouders krijgen 
wel een uitkering zolang ze de sociale woning 
betrekken, waar ook geen termijn op staat.  
 
― In Nederland biedt de nationale 
overheid leegstaande gebouwen aan, aan 
gemeentebesturen, die voor de verkoop 
bedoeld zijn. In deze panden kan na ombouw 
(onzelfstandige) woonruimte worden 
gerealiseerd.37

https://www.rijksoverheid.nl/onderwer-
pen/asielbeleid/nieuws/2015/10/02/
rijk-snel-meer-capaciteit-voor-huisves-
ting-vergunninghouders

37. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/nieuws/2015/10/02/rijk-snel-meer-capaciteit-voor-huisvesting-vergunninghouders
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/nieuws/2015/10/02/rijk-snel-meer-capaciteit-voor-huisvesting-vergunninghouders
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/nieuws/2015/10/02/rijk-snel-meer-capaciteit-voor-huisvesting-vergunninghouders
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/nieuws/2015/10/02/rijk-snel-meer-capaciteit-voor-huisvesting-vergunninghouders


39

Na hun aankomst, tijdens de opvangfases 1 en 2, leven NBMV’s in collectieve 
opvangcentra. Het huisvestingsprobleem stelt zich vanaf de derde en laatste fase van 
de opvang (begeleiding naar zelfstandigheid/autonomie). Deze wordt georganiseerd 
door de LOI’s (lokale opvanginitiatieven) of de transitprojecten en is fundamenteel 
voor de NBMV’s om te leren hoe ze op een zelfstandige manier in België kunnen 
leven. Jammer genoeg zijn er in dit soort projecten niet genoeg plaatsen om een 
adequate begeleiding te bieden voor alle jongeren.

Door het feit dat de overgang naar individuele 
opvang niet meer ingaat na een aantal maanden in 
collectieve opvang afhangend van zijn autonomie, 
maar afhangt van het statuut van de minderjarige, 
varieert de collectieve opvangperiode (fase 2) enorm 
qua duur. Dit maakt het moeilijk om de jongeren 
een kwalitatieve begeleiding te bieden naar zelf-
standigheid toe.

DE MEESTE JONGEREN VOELEN 

ZICH NIET KLAAR OM ZELFSTANDIG 

TE LEVEN ALS ZE 18 ZIJN

MAATREGELEN SPECIFIEK VOOR NIET BEGELEIDE MINDERJARIGE 
JONGEREN (NBMV’S)

KNELPUNTEN 

HET OPVANGTRAJECT

De duur van opvang in fase 3 is ook verkort 
(minimum zes maanden en maximaal een jaar tot 
hun 18de jaar, terwijl voorheen alle jongeren tot 
hun achttiende recht hadden op opvang in fase 
3). Voor sommigen zijn de opvangperiodes in fase 
2 zeer lang en net te kort in fase 3. Gezien het 
moeilijke traject dat de meeste jongeren hebben 
ondernomen, zijn velen van hen niet echt bereid 
om zelfstandig te leven aan het einde van fase 
3, of zelfs als ze 18 jaar worden. De begeleiding 
van de jongeren moet op een meer individuele 
manier gebeuren, en hiervoor zijn structurele en 
duurzame investeringen voor nodig. Verder moeten 
er structurele mechanismen gecreëerd worden die 
kunnen inspelen op de onvoorspelbaarheid van de 
instroom en de duur van de procedures.
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HET WANTROUWEN VAN DE VERHUURDERS

De meeste huisbazen die tijdens het zoeken naar een woning voor een NBMV gecontacteerd 
worden reageren met bevreesdheid tegenover deze jongeren. Er zijn meerdere aspecten van 
de situatie van de jongeren waarbij de huurbazen zich vragen kunnen stellen: wie stelt zich 
garant? Wat zijn de inkomsten van de jongeren? Is hij of zij volwassen genoeg?

OPLOSSINGEN 

HET OPVANGTRAJECT VERBETEREN

Investeer in een kwalitatieve 
opvang van NBMV’s. De sector 
moet over voldoende tijd en 
middelen beschikken om de 
jongere te begeleiden, om met hen 
te werken, en zo een duurzame 
vorm van zelfstandigheid de 
creëren. 

Bouw nieuwe LOI’s en bouw LOI’s 
voor volwassenen om tot LOI’s 

voor NBMV’s.

-

-

AANBEVELINGEN

 
In het algemeen is het van groot 
belang om op structurele en 
duurzame manier te investeren 
in de opvang en de begeleiding van 
NBMV’s, in alle fases van de opvang. 
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Beslissingen i.v.m. de opvang van 
NBMV’s moeten gebeuren in functie 
van hun affectieve en sociale ont-
wikkeling. Het overgaan van een fase 
naar de andere mag niet gebeuren 
voor dat de jongere hier klaar voor is. 

De officiële regels rond de 
opvangfases moeten worden 
gerespecteerd, om ervoor te zorgen 
dat fase 3 minstens duurt totdat de 
jongere 18 is.

De opvang in LOI’s (fase 3) zou door 
moeten gaan nadat de jongere 18 is 
geworden. Fase 3 zou pas moeten 
eindigen als de NBMV volgens zijn 
voogd en de begeleiders de nodige 
bekwaamheid en kennis heeft om 
zelfstandig te wonen. 

Zelfs als de jongere op zelfstandige 
manier woont, moet hij verder 
begeleid worden. In deze 4de fase 
moet dus verder geïnvesteerd 
worden. Deze begeleiding kan ook 
gebeuren via de jongerenantennes 
en jongerendiensten van de OCMW’s 
en CAW’s.

-

-

-

AANBEVELINGEN
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  Een betere begeleiding van de 
jongere na fase 3 van de opvang, 
zoals reeds aanbevolen in deel 
1.1, zal kunnen helpen om 
huisbazen gerust te stellen en 
NBMV’s dus een grotere toegang 
tot huisvesting te bieden.

Individuele actoren en VZW's uit 
de sector kunnen zich momenteel 
borg stellen voor de jongeren. 
In het huidige voorontwerp van 
huurdecreet zal dit slecht kunnen 
tot 3 maanden borg. Er zou 
een regeling moeten getroffen 
worden zodat actoren als OCMW’s, 
zodat sociale verenigingen (mits 
hiervoor een budget vrijgemaakt 
wordt), zich garant kunnen stellen 
voor de jongere.

Er moet gecommuniceerd worden 
met potentiële verhuurders om 
hun vooroordelen over het huren 
aan een minderjarige tegen te 
gaan.

De derde fase van de opvang, de socio-
educatieve begeleiding van de jongeren in 
LOI’s en transitwoningen zijn belangrijke 
elementen om huisbazen gerust te kunnen 
stellen wat betreft de bekwaamheden van 
de jongere om de verantwoordelijkheden 
van een huurder op zich te nemen. Verder 
kunnen sensibiliseringscampagnes helpen 
om huisbazen zodanig te informeren om 
hun vooroordelen over de implicaties van 
het huren aan een minderjarige tegen te 
gaan.

-

-

-

DE VERHUURDERS MOETEN 

GERUSTGESTELD WORDEN 

AANBEVELINGEN
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We schreven deze tekst als een platform van organisaties die de wooncrisis wil 
aanpakken. We willen echter met een reeks voorstellen en concrete eisen en 
handvatten, de Vlaamse en federale regering vragen stappen te nemen om de 
wooncrisis aan te wenden als een opportuniteit om het recht op wonen te realiseren 
voor iedereen. Omdat er geen eenduidige oplossing is, schuiven we een reeks van 
concrete voorstellen naar voor, die op korte, middellange en langere termijn moeten 
gerealiseerd worden, en gericht zijn op specifieke doelgroepen én meer algemeen op 
alle kwetsbare huurders. 

Om het recht op wonen te garanderen zal namelijk steeds een tussenkomst van de 
overheid noodzakelijk zijn. Een betaalbare, kwaliteitsvolle woning met voldoende 
woonzekerheid is essentieel om een volwaardige plaats in te kunnen nemen in onze 
samenleving. We zien al te vaak in de praktijk dat kwetsbare huurders onderbeschermd 
zijn. Er is nood aan sensibilisering over het uitputten en benutten van bestaande 
rechten van kwetsbare huurders, waaronder vluchtelingen. Zorg er dus ook voor dat 
onze huisvesting toegankelijk is en geen uitsluitingsmechanismes bevat. 

Willen we een structureel antwoord bieden op de wooncrisis, dan is er nood aan 
duidelijkheid over investeringen die daarvoor nodig zijn. We zien bovendien al te vaak 
in de praktijk dat kwetsbare huurders onderbeschermd zijn. Rechten van kwetsbare 
huurders moeten benut en uitgeput worden, zodat het recht op wonen een praktijk 
wordt. Wie neemt de handschoen op?

CONCLUSIE
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DISCLAIMER
Deze brochure is met 
de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid 
samengesteld. Voor 
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onvolledigheden met 
betrekking tot de inhoud 
van de brochure kan het 
‘Crisisplatform Wonen’ 
echter op geen enkele 
wijze verantwoordelijk 
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ontleend.


