
 

 

 

 

 

 

Burgerschap en armoede 
 

EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE 
 

 

 

 

 

 

 

TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2016 -2017 

STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, 

BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 
 

 

 



[ii] Burgerschap en armoede  

 
 

S teunpunt  to t  bestr i jd ing  van arm oede,  
bestaansonzeke rh eid en so c iale  u its l u it ing  

Inhoud 

Inleiding___________________________________________________________________ 2 

Hoofdstuk I  Burger zijn, is gelijk zijn in menswaardigheid en in rechten _______________ 6 

1. Gelijke toegang tot rechten _______________________________________________ 6 

1.1. Effectiviteit van de rechten van de mens ________________________________________________ 6 

1.2. Toegenomen voorwaardelijkheid van rechten ___________________________________________ 7 

1.3. Oorzaken van non-take-up van rechten ________________________________________________ 10 

1.4. Toegang tot rechten bij gebrek aan erkende huisvesting __________________________________ 14 

1.5. Bij wijze van besluit:  toegang tot rechten en politiek engagement __________________________ 23 

2. Specifieke maatregelen voor universele rechten ______________________________ 24 

2.1. Sociale correcties of tweederangsrechten? _____________________________________________ 25 

2.2. Afbakening van categorieën _________________________________________________________ 28 

2.3. Effectiviteit van een categoriaal beleid ________________________________________________ 32 

2.4. Bij wijze van besluit: gelijkheid en rechtvaardigheid ______________________________________ 34 

Hoofdstuk II  Burger zijn, is vrij zijn in de uitoefening van rechten en 

verantwoordelijkheden _____________________________________________________ 36 

1. Recht op respect voor het privéleven ______________________________________ 36 

1.1. Permanente controle ______________________________________________________________ 37 

1.2. Strijd tegen sociale uitkeringsfraude __________________________________________________ 39 

1.3. Toegang tot persoonlijke gegevens door anderen _______________________________________ 40 

1.4. Toegang tot eigen gegevens _________________________________________________________ 44 

1.5. Bewindvoering van de goederen en/of de persoon ______________________________________ 45 

1.6. Bij wijze van besluit: respect voor het privéleven als essentieel onderdeel van burgerschap en 

armoedebeleid ____________________________________________________________________ 48 

 

 

 

 



Inhoud  [iii] 

 
 

S teunpunt  to t  bestr i jd ing  van arm oede,  
bestaansonzeke rh eid en so c iale  u its l u it ing  

2. Samenwonen met wie men wil ___________________________________________ 49 

2.1. Complexe regelgeving ______________________________________________________________ 49 

2.2. Samenwonen bestraft______________________________________________________________ 51 

2.3. De ene samenwonende is de andere niet ______________________________________________ 55 

2.4. Solidariteit en individualisering van rechten ____________________________________________ 56 

2.5. Bij wijze van besluit: voldoende sociale bescherming voor iedereen _________________________ 59 

Hoofdstuk III Burger zijn, is verantwoordelijkheden kunnen opnemen _______________ 62 

1. Participatie aan de samenleving ___________________________________________ 62 

1.1. Deelname aan het maatschappelijk leven ______________________________________________ 63 

1.2. Deelname aan het verenigingsleven __________________________________________________ 65 

1.3. Participatie aan politieke processen __________________________________________________ 69 

1.4. Bij wijze van besluit: een inbreuk op burgerlijke en politieke rechten ________________________ 72 

2. Rol als ouder __________________________________________________________ 72 

2.1. Belang van het gezin _______________________________________________________________ 73 

2.2. Ouder zijn in moeilijke omstandigheden _______________________________________________ 75 

2.3. Verantwoordelijkheid van de overheid om ouders te ondersteunen bij de uitoefening van hun 

verantwoordelijkheden _____________________________________________________________ 78 

2.4. Erkenning van ouders als eerste opvoedingsverantwoordelijken ___________________________ 85 

2.5. Bij wijze van besluit:  is ouderschap ook burgerschap? ____________________________________ 91 

Hoofdstuk IV Focus:  het recht op degelijke huisvesting ___________________________ 92 

1. Het gebrek aan betaalbare en kwalitatieve woningen _________________________ 93 

1.1. Betaalbaarheid ___________________________________________________________________ 93 

1.2. Kwaliteit _________________________________________________________________________ 96 

1.3. Leegstand en huisbezetting _________________________________________________________ 98 

1.4. Toevlucht tot alternatieve vormen __________________________________________________ 100 

1.5. Mobiele woningen _______________________________________________________________ 104 

 

 

 



[iv] Burgerschap en armoede  

 
 

S teunpunt  to t  bestr i jd ing  van arm oede,  
bestaansonzeke rh eid en so c iale  u its l u it ing  

2. Uitsluitingsmechanismen in de woonmarkt _________________________________ 106 

2.1. Selectie en discriminatie ___________________________________________________________ 106 

2.2. Uithuiszettingen ten gevolge van onbewoonbaarheid ___________________________________ 110 

3. Begeleiding in de zoektocht naar en het behoud van een woning _______________ 115 

4. Naar een inroepbaar recht op huisvesting __________________________________ 118 

5. Bij wijze van besluit: erop vooruitgaan ____________________________________ 120 

Besluit: “En nu, wat gaat er verder gebeuren?” _________________________________ 128 

Eindnoten _______________________________________________________________ 130 

Bijlagen _________________________________________________________________ 150 

1. Lijst van organisaties die betrokken zijn bij de totstandkoming van het Verslag 2016 – 2017 _____ 150 

2. Lijst van personen die op één of andere wijze een bijdrage leverden aan het opstellen van het  

Verslag 2016 – 2017 _______________________________________________________________ 153 

3. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat,  de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende 

de bestendiging van het armoedebeleid _______________________________________________ 157 



[ 92 ]  Burge rsch ap en  arm oede  

 
 

S teunpunt  to t  bestr i jd ing  van arm oede,  
bestaansonzeke rh eid en so c iale  u its l u it ing  

Hoofdstuk IV  
Focus:  het recht op degelijke 
huisvesting 

 

 

Een plek hebben om te wonen en zich thuis te 

voelen, is essentieel in ieders burgerschap. Van bij 

het begin van het overleg binnen het Steunpunt 

hebben deelnemers het belang van degelijke 

huisvesting onderstreept. Bij de bespreking van 

verschillende aspecten van burgerschap (gelijke 

rechten, vrij zijn, verantwoordelijkheden kunnen 

opnemen) werden regelmatig elementen van de 

woonproblematiek aangehaald. Dit materiaal 

vormde de basis voor dit thematisch hoofdstuk 

rond het recht op degelijke huisvesting. 

Wonen gaat om meer dan stenen, muren, een 

dak, …: het gaat om een plaats om met je gezin 

samen te zijn, om vrienden en familie te 

ontvangen, om je huiswerk te maken op een 

rustige manier, om te koken en je te verwarmen, 

om post te ontvangen, om naar je job te 

vertrekken … Het Algemeen Verslag over de 

Armoede (AVA) sprak ook in die termen: "Het recht 

van personen en gezinnen op een waardige 

huisvesting moet begrepen worden vanuit de 

ondeelbaarheid van de rechten van de mens. Eén 

recht - en de miskenning van één recht - heeft 

invloed op alle andere rechten: gezondheid, het 

recht als gezin te leven, het recht van de kinderen 

om aanspraak te maken op een normaal 

schoolleven, het recht op waardigheid, erkend te 

worden als burgers zoals de anderen. Indien 

mensen die armoede ondervinden zich krachtig 

uitgesproken hebben over hun ervaring met wonen 

en hun verwachtingen ten opzichte van het 

overheidsbeleid, is dit omdat 'het huis het gezin is'. 

De afwezigheid van een thuis of de dreiging over 

geen thuis meer te beschikken, ondermijnt het paar 

en geeft de ouders en kinderen - die bang zijn 

gescheiden te worden - een gevoel van 

onzekerheid. Bovendien staat een dergelijk 

probleem elk toekomstig project in de weg en zet 

het de verworvenheden van het gezin op de 

helling"245.  

Het lijkt evident om die plek ook zelf te kunnen 

kiezen in functie van de grootte van je huishouden, 

voorkeuren voor type woning en omgeving, 

nabijheid van familie en vrienden, toegankelijkheid 

van diensten … Maar voor mensen in armoede zijn 

de gangbare woonkeuzes in de samenleving niet of 

nauwelijks toegankelijk: eigenaar worden, een 

kwalitatieve en betaalbare woning huren, met 

familie of vrienden samenwonen (als ze hun hulp 

of hun gezinsleven willen behouden), in een rustige 

wijk of op het platteland leven … Ondanks het feit 

dat de Belgische Grondwet voorziet in een recht op 

een behoorlijke huisvesting – is de uitoefening van 

dit recht in situaties van armoede en 

bestaansonzekerheid problematisch.  

In dit hoofdstuk gaan we eerst in op het enorm 

gebrek aan betaalbare en degelijke woningen in 

ons land. Naast deze problematiek van de 

betaalbaarheid en de kwaliteit van woningen, is er 

de leegstand van woningen, vooral bij het private 

maar ook bij het socialewoningbestand. Het gebrek 

aan woningen maakt dat mensen met een laag 

inkomen zich soms moeten wenden tot andere 

woonvormen, die echter geen oplossing kunnen 

zijn voor dit structurele woningtekort (1.). Door 

hun lage inkomen worden mensen in armoede 
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geconfronteerd met selectie en discriminatie in 

hun zoektocht naar een woning. Soms worden ze 

door de slechte kwaliteit van een woning 

slachtoffer van een uithuiszetting, zonder dat daar 

systematisch een herhuisvesting tegenover staat 

(2.). In de loop van de jaren zijn verschillende 

initiatieven ontstaan die mensen willen 

ondersteunen en begeleiden in hun zoektocht naar 

en behoud van een woning (3.). In het laatste punt 

(4.) bekijken we hoe we verder kunnen geraken op 

het vlak van een effectief recht op wonen, via de 

piste van een inroepbaar recht.  

1.  Het gebrek aan 
betaalbare en kwalitatieve 
woningen  

1 . 1 .  Betaalbaarheid  

Ons land kent – internationaal vergeleken – een 

bijzonder hoog eigenaarspercentage. In 

Vlaanderen bewoont 71 % van de huishoudens een 

eigen woning en in Wallonië 66 %. In het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ligt dit percentage veel 

lager, met name 39 %.246  

De toegang tot eigendom voor mensen met een 

laag inkomen – en zonder reserves – is heel 

moeilijk. Gegevens in Vlaanderen (Grote 

Woononderzoek 2013) tonen grote verschillen 

naargelang inkomen: voor de twee laagste 

inkomensquintielen is het aandeel eigenaars 

aanzienlijk lager (55 % en 61 %) dan voor de twee 

hoogste quintielen (80 % en 84 %); bovendien is 

het voor de laagste quintielen ook significant 

gedaald tussen 2005 en 2013247.  

Lagere inkomensgroepenzijn vooral aangewezen 

op een huurwoning, in de sociale huisvesting of op 

de private huurmarkt. 

Maar het percentage van het aantal sociale 

woningen in verhouding tot de totale woningmarkt 

is in België heel laag, met name 5,6 % in 

Vlaanderen, 5,3 % in Wallonië en 7 % in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (cijfers eind 

2015)248. In de drie gewesten is er een groot tekort 

aan sociale woningen en de wachtlijsten zijn er 

bijgevolg heel lang (zie tabel).  

 

Tabel: aantal verhuurde sociale woningen en huishoudens op de wachtlijst, 3 gewesten, 2012-2016 

 
Vlaanderen Wallonië Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

 verhuurd wachtlijst verhuurd wachtlijst verhuurd wachtlijst 

2012 137.561 107.090 98.294 37.983 35.883 37.050 

2013 137.908 104.976 98.003 35.946 36.137 35.758 

2014 139.071 120.504 98.082 39.083 36.377 39.939 

2015 140.516 117.681 97.802 38.628 36.248 43.345 

2016 142.981 137.177 - 39.464 - 39.153 

Bronnen: 

• Vlaanderen: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (met een actualisering in de oneven jaren, met telkens een 
volume aan schrappingen van kandidaat-huurders; recentste actualisering in 2015) 

• Wallonië: Centre d’Études en Habitat Durable op basis van gegevens van de Société Wallonne du Logement (het aantal 
woningen dat door de SLSP’s (sociale huisvestingsmaatschappijen) wordt beheerd, verminderd met de onbewoonbare 
niet-verhuurde woningen en de bewoonbare niet-verhuurde woningen, zodat men het aantal verhuurde woningen 
bekomt)  

• Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad op basis van 
gegevens van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (wachtlijst na schrapping) 
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De drie gewesten voorzien in verschillende 

beleidsplannen een uitbreiding van het woningen-

bestand, maar het aanbod blijft ontoereikend.  

De moeilijke toegang tot eigendom en het grote 

gebrek aan sociale woningen maakt dat 

huishoudens met een laag inkomen sterk zijn 

aangewezen op de private huurmarkt, met een 

sterke druk op de onderste lagen van de private 

huurmarkt. Deze druk is niet nieuw, maar wordt 

steeds erger. In Vlaanderen bedroeg volgens het 

Grote Woononderzoek in 2013 de gemiddelde 

private huurprijs 562 euro. Deze enquêtegegevens 

tonen ook een prijsstijging tussen 2005 en 2013 

(gecorrigeerd voor inflatie) die zich het meest 

situeert bij de laagste inkomensgroep: plus 18 % 

voor het eerste inkomensquintiel en een stijging 

van 28 % voor de kleinere woonentiteiten (studio's 

en kamers)249. In Brussel bedroeg de gemiddelde 

private huurprijs volgens het Observatiecentrum 

van de Huurprijzen Brussel in 2016 710 euro; 50 % 

van de huurders betaalt er een huurprijs van 

660 euro of meer250. In Wallonië bedroeg de 

gemiddelde private huurprijs in 2015 – op basis 

van de EU-SILC-gegevens - 542 euro251. 

In het overleg werd onmiddellijk en veel verwezen 

naar de problematische verhouding tussen de 

huurprijs en bijvoorbeeld een leefloon, een 

werkloosheidsuitkering of een uitkering van het 

ziekenfonds. Voor mensen met een laag inkomen is 

de huurprijs vaak beduidend te hoog: "Iemand 

woonde in een ongezond appartement. Men vond 

voor haar een schitterende woning. Omdat de huur 

echter 600 - 650 euro inclusief lasten bedroeg, 

bleef er niks meer over om van te leven. Men had 

daarover niet met haar overlegd. Bovendien wilde 

men haar verplichten om een poetsvrouw te 

nemen. Waarom zocht men geen woning die ze wel 

kon betalen? Zo zou ze zich immers nog meer 

problemen op de hals halen." 

De betrokken huishoudens besteden – omwille van 

deze stijgende huurprijzen, gecombineerd met een 

laag inkomen – vaak een hoog percentage van hun 

inkomen aan woonuitgaven. 35,4 % van de private 

huurders in België besteedt meer dan 40 % van zijn 

inkomen aan de totale woonuitgaven252. De 

woononzekerheid is dan ook bijzonder groot voor 

de groepen met een laag inkomen. Daar waar de 

gemiddelde woonduur in de private huur in 

Vlaanderen 7 jaar bedraagt, is dat voor huurders in 

armoede 2 jaar253. 

De overheidsbudgetten zijn in België traditioneel 

sterk gericht op de ondersteuning van 

eigenaarschap (zie bijvoorbeeld Vlaams onderzoek 

dat aangeeft dat 2 % van de woonsubsidies naar de 

private huurmarkt gaat, 14 % naar de sociale 

huurmarkt en 84 % naar eigenaars-bewoners254). 

Voor de deelnemers aan het overleg moet dit 

onevenwicht dringend hersteld worden, en moet 

er veel meer geïnvesteerd worden in de 

ondersteuning van huurders. 

Om een private huurwoning betaalbaar te maken, 

onderscheiden we drie wegen, die gecombineerd 

kunnen worden. Een eerste weg betreft de 

omkadering van de huurprijzen. In de 

pilootprojecten van de paritaire huurcommissies255 

werden eerste oefeningen gemaakt om een kader 

vast te stellen voor een billijke huurprijs, rekening 

houdend met een aantal criteria waaronder de 

kwaliteit van de huurwoning. Het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest heeft in uitvoering van de 

ordonnantie betreffende de regionalisering van de 

Brusselse woninghuur256 (de vernieuwde 

huurwetgeving treedt op 1 januari 2018 in 

werking) een indicatief rooster van 

referentiehuurprijzen opgesteld. Het rooster wordt 

gevormd op basis van interne en externe 

huisvestingscriteria zoals de ligging en de staat van 

het goed, de bewoonbare oppervlakte en het 

aantal bestaande ruimtes. Het rooster is dus enkel 

indicatief en niet verplicht om te gebruiken. In een 

reactie op het ontwerpbesluit vroeg de Brusselse 

Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) naar 

meer gewicht voor de kwaliteit van de woning, 

naar de oprichting van een paritaire 

huurcommissie die een dwingend rooster zou 

kunnen opmaken, en naar een meer verfijnde 

methodologie257. Het Waalse Gewest heeft 

eveneens een indicatieve huurprijs voorzien, 

waarbij via een rekenmodule (in een testfase) - op 
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basis van oppervlakte, aantal kamers, 

verwarmingssysteem, … - een referentiehuurprijs 

wordt aangegeven258. Ook in Vlaanderen is er een 

digitale toepassing (de 'Huurschatter') opgemaakt 

die aan de hand van het adres en een aantal 

kenmerken van een huurwoning een inschatting 

van de gangbare huurprijs geeft, enkel informatief 

en op geen enkele manier bindend259. De drie 

gewesten hebben dus gekozen voor enkel 

richtinggevende instrumenten. Volgens het 

Nationaal Eigenaars- en Mede-EigenaarsSyndicaat 

(NEMS) past een dwingend huurprijzenrooster niet 

in een vrije markt en kan een huurprijzenrooster 

enkel als richtinggevend gebruikt worden. Anderen 

wijzen er op dat een dwingende prijsomkadering 

met systematische kwaliteitscontrole kan 

gecombineerd worden met een huurgarantiefonds 

– waardoor de eigenaar verzekerd is van de 

huuropbrengst – en met huurpremies voor de 

zwakste huurders260.  

Een tweede weg is een tussenkomst in de 

financiering van de huurprijs. In Vlaanderen 

bestaat reeds enkele jaren een huurpremie voor 

diegenen die minstens vier jaar op de wachtlijst 

van een sociale woning staan en voldoen aan de 

voorwaarden met betrekking tot het inkomen en 

de huurprijs. Eind juli 2016 kregen 7.666 huurders 

een huurpremie, met een gemiddeld bedrag van 

160,30 euro261. In het overleg werd het belang van 

een dergelijke huurpremie onderstreept, en 

tegelijk gepleit voor een uitbreiding van de 

doelgroep en een betere take-up van deze 

maatregel (momenteel wordt 41 % van de 

potentieel rechthebbenden effectief rechtheb-

bende262). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 

er een huurtoelage (tussen 102 en 153 euro) voor 

kandidaat-huurders van een sociale woning, wiens 

inkomen niet hoger is dan deze van het recht op 

maatschappelijke integratie en die een aantal 

prioriteitspunten cumuleren. Slechts een beperkt 

aantal huurders konden van deze maatregel 

gebruiken maken. Eind 2016 behandelde de 

Brusselse administratie 765 dossiers263. De Waalse 

regering heeft in zijn regeerakkoord van 25 juli 

2017 de invoering voorzien van een 

huurpremiesysteem voor gezinnen die op de 

wachtlijst voor een sociale woning staan264, 

specifiek voor de huurders van de AIS (de SVK's in 

Wallonië) en APL (Associations de Promotion du 

Logement). 

Een derde weg is een geconventioneerde huur, 

waarbij de verhuurder een engagement aangaat 

over bijvoorbeeld de huurprijs, de woonkwaliteit 

en de duur van het contract, in ruil voor een 

voordeel. Het systeem van de Sociaal 

Verhuurkantoren (SVK; zie ook de tabel hieronder 

met het aantal woningen dat beheerd wordt door 

de SVK's in de drie gewesten) is hier een variant 

van, maar met het geconventioneerd huren wil 

men verhuurders ook nog op andere manieren 

kunnen aanspreken om hun huurwoning ter 

beschikking te stellen van huurders met een laag 

inkomen.  

Tabel: aantal private huurwoningen in beheer van de 

SVK's, 3 gewesten, 2012-2016 

 
Vlaanderen Wallonië 

Brussels 
Hoofdstedelijk 

Gewest 

2012 6.401 3.993 3.200 

2013 7.025 4.374 3.501 

2014 7.772 4.753 3.763 

2015 8.329 5.157 4.085 

2016 9.143 5.600 4.509 

Bronnen:  

• Vlaanderen: Jaarverslagen van de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen. 

• Wallonië: Jaarverslagen van het Fonds du logement 
des familles nombreuses de Wallonie. 

• Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Federatie van de 
SVK. 

Ondanks de toename van het aantal woningen, 

hebben de SVK's ook wachtlijsten. De Vlaamse 

SVK's bijvoorbeeld telden eind 2016 37.287 unieke 

kandidaat-huurders die op een woning wachtten. 

25.793 unieke kandidaten stonden ook op de 

wachtlijsten voor de sociale huisvestingsmaat-
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schappijen; er waren dus 11.494 unieke 

kandidaturen exclusief voor de SVK’s265. 

Hoewel de deelnemers aan het overleg het belang 

van de SVK's sterk benadrukken, wijzen ze er op 

dat de problematiek van te hoge huurprijzen ook 

bij de sociale verhuurkantoren speelt. Voor een 

groep huurders is de huur te hoog in vergelijking 

met hun inkomen, zelfs met een eventuele 

tussenkomst van een huursubsidie. Bij de sociale 

huisvestingsmaatschappijen wordt de huur 

berekend volgens het inkomen. Maar de huurders 

met de laagste inkomens moeten vaak beroep 

doen – omwille van het gebrek aan sociale 

woningen – op de SVK’s, waar de huurprijs dus niet 

wordt aangepast aan het inkomen. 

 

Het S teunpunt  tot  bestr i jd ing van arm oede beveel t  aan om  prio rita i r  en ve rsnel d werk te  m aken 
van een gro ter  aanbod van betaa lbare  en kwal itat ieve  woningen,  zowe l  binnen soc iale  al s  de  
private  h uu rm arkt .  Hie rbi j  worden best versch il lende sporen gevolgd:  

•  in  een versneld tem po  investeren in  de  bouw en renovatie  van soc iale  woningen,  aangepast  
aan dive rse  gezinsvo rm en;  

•  voorz ien in  een h u urprem ie  voo r de  h u ish oudens  o p de  wach tl i js t  voor  een soc ial e  woning,  m et  
m axim ale  aandach t van de  take - up ervan;  

•  voorz ien  van geconventio neerde vo rm en van verh u ur  van private  h u urwoningen,  m et  een 
ondersteuning en  begele id ing van de  ve rh uu rders  en afspraken in  functie  van h u urpri js ,  woon -
kwal ite it ,  …  (m et u itgebre ide  ondersteuning  van  de  S VK's ,  f iscale  s t im ul i  voo r e igenaars ,  … ) ;  

•  u itwerken  van een h uu rpri jsom kadering in  de  private  h uu r,  o p bas is  van  de  kwal ite it  van  de  
woningen en de  contro le  ervan ,  in  com binatie  m et inst rum enten o p h et  v lak van h uurgarantie .  

 

1 . 2 .  Kwaliteit 

Mensen met een laag inkomen komen vaak terecht 

in een woning van slechte kwaliteit266. Het spreekt 

voor zich dat een slechte kwaliteit van de woning 

grote gevolgen heeft, bijvoorbeeld voor de fysieke 

en mentale gezondheid van de bewoners. De 

deelnemers aan het overleg wijzen op heel wat 

situaties waar mensen met de voortdurende 

dreiging leven om hun kinderen te verliezen: "als 

de woning te klein is, is het moeilijk om te leven 

met zijn gezin. De kinderen worden dan geplaatst 

omdat de woning niet is aangepast. Je neemt een 

grotere woning om de kinderen te kunnen terug 

krijgen, maar het is te duur en je hebt geen geld 

meer om de kinderen terug te krijgen en ze 

brengen hen niet terug". Die constante dreiging dat 

hun kinderen geplaatst zullen worden of dat ze uit 

hun woning zullen worden gezet, weegt op 

huurders waardoor ze in hun woning niet de 

nodige stabiliteit vinden om hun vertrouwen en 

waardigheid te herstellen267. "Geen woning 

hebben, dat breekt een gezin. Om te vermijden dat 

de kinderen op straat zouden zijn, laat men ze 

vertrekken en krijgt men ze nooit terug." 

In 1994 werd in het Algemeen Verslag over de 

Armoede geëist dat er algemene bewoonbaar-

heidsnormen zouden worden vastgelegd die van 

toepassing moesten zijn op alle huurwoningen. 

Dergelijke normen werden ondertussen 

uitgewerkt. Maar tegelijk wees het AVA de 

overheid destijds al op het risico van perverse 

effecten. En dit werd in het overleg bevestigd. 

Het feit dat mensen met een laag inkomen vaak 

terecht komen in een woning van slechte kwaliteit, 

stelt hen – en met hen ook de beroepskrachten op 

het terrein – voor een dilemma. Omwille van het 

gebrek aan kwalitatieve en betaalbare woningen 

moet men zich als het ware tevreden stellen met 

de slechte woning die men zich wel kan 

veroorloven. Hoewel de woongelegenheid niet 

beantwoordt aan de kwaliteitsnormen, is het voor 

de betrokkenen – indien er zich geen 
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herhuisvestingsmogelijkheden aanbieden - beter 

dan op straat te moeten leven. "De gewesten 

hadden ook in toegankelijke en duurzame 

huisvesting moeten investeren voor ze van start 

gingen met grootschalige projecten om de strijd 

tegen ongezonde woningen aan te binden. We 

voeren nu een strijd tegen verkrotting met een 

burger in armoede (wat heel vaak leidt tot 

beëindiging van de bewoning) zonder hem een 

degelijke, betaalbare en stabiele herhuisvesting te 

kunnen aanbieden. De eigenaar wordt 

aangesproken, de woning wordt (normaal gezien) 

in orde gebracht, maar de burger valt (vaak) elders 

terug op hetzelfde type krot… aangezien zijn 

inkomsten hem niet toelaten om beter te betalen. 

Het is een strijd met twee snelheden en waarvan de 

huurder niet de begunstigde is." 

Sommige deelnemers aan het overleg vragen om 

een flexibelere toepassing van deze 

kwaliteitsnormen. Andere deelnemers wijzen erop 

dat de normen bekomen zijn na een jarenlange 

strijd tegen uitwassen, en vragen aandacht voor de 

achterliggende doelstellingen. Met de 

kwaliteitsnormen wordt immers een minimale 

woonkwaliteit vooropgesteld. Maar tegelijk zou de 

toepassing van deze normen zich niet tegen de 

bewoners mogen keren, zoals bijvoorbeeld gebeurt 

bij uithuiszetting omwille van onbewoonbaarheid, 

zonder alternatief. Dit komt verder in de tekst – in 

het punt over de uithuiszettingen – aan bod. 

In het overleg is een voorbeeld gegeven van een 

aanpassing van bepaalde kwaliteitsnormen, met 

name in het kader van het 'kleinschalig wonen' op 

campings en toeristische terreinen. Dankzij het 

lange termijnwerk van RISO Vlaams-Brabant268, 

gecombineerd met een actief beleid vanwege de 

provincie Vlaams-Brabant, wordt aan mensen in 

armoede een reëel alternatief aangeboden. De 

provincie voorzag hiervoor een wettelijk kader via 

het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 

'Weekendverblijven, campings en residentiële 

woonwagenterreinen'. Er werd in eerste instantie 

een inventaris opgemaakt van alle mensen die op 

een camping, een weekendverblijf of een 

woonwagenterrein verblijven. Het gaat om 

terreinen waar je eigenlijk niet mag wonen omdat 

het om recreatieve, landbouw- of natuurgebieden 

gaat. Daarna is nagegaan of deze mensen niet op 

het terrein kunnen blijven wonen omdat het 

bijvoorbeeld dicht bij een woonkern ligt. Naast 

deze ruimtelijke toets is ook een maatschappelijke 

toets gebeurd. Als er op een terrein echt veel 

mensen woonden waarvoor in de regio geen 

alternatief kon worden gevonden, werd om 

maatschappelijke redenen beslist om dat terrein 

om te vormen tot woongebied voor kleinschalig 

wonen. De woning mag niet groter zijn dan 50 m2 

op een camping of 80 m2 op een weekendverblijf. 

3.000 gezinnen in Vlaams-Brabant vonden 

ondertussen zo een oplossing door het PRUP: 

ofwel werd hun woonplek geregulariseerd tot 

'zone voor kleinschalig wonen en verblijven', ofwel 

kregen ze – indien hun woonplek niet werd 

geregulariseerd – perspectief op herhuisvesting. 

Met het PRUP werd ongeveer 1/3 van de 

voormalige recreatieve sites omgevormd tot 'zones 

voor kleinschalig wonen'269. Dit voorbeeld toont 

aan dat normen aangepast kunnen worden, om 

betaalbaar én kwaliteitsvol wonen voor de meest 

kwetsbare bevolkingsgroepen mogelijk te maken. 

Over het gebruik van een huurattest of 

conformiteitsattest waren de meningen binnen het 

overleg verdeeld. Een dergelijk attest is verplicht in 

het Waalse Gewest bij de verhuur van 'kleine 

woningen' (minder dan 28 m²) en gemeubelde 

woningen, en bij de verhuur van collectieve 

woningen. Tot een paar jaar geleden bestond in 

Brussel ook de verplichting van een 

conformiteitsverklaring voor gemeubelde 

woningen; deze verplichting is in 2013 bij de 

herziening van de Huisvestingscode afgeschaft. In 

het Vlaamse Gewest kunnen gemeenten het 

gebruik ervan opleggen of kan een verhuurder er 

zelf voor kiezen dit aan te vragen. Voor sommige 

deelnemers aan het overleg houdt de algemene 

verplichting van een dergelijk attest het risico in 

dat het woningaanbod zal verkleinen, dat de 

prijzen nog meer zullen stijgen, en dat de 

administratieve controle moeilijk realiseerbaar is. 

In het voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet is 
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voorzien dat een eigenaar een conformiteitsattest 

kan aanvragen, hetwelk – indien afgeleverd binnen 

drie maanden voor aanvang van de 

huurovereenkomst – zal gelden als vermoeden dat 

de verplichting rond minimale kwaliteitsvereisten 

nageleefd wordt. 

Daarnaast bestaat in de gewesten ook een 

huursubsidie, een financiële ondersteuning die 

wordt toegekend bij verhuis uit een ongeschikte 

woning. In de praktijk ervaren de betrokkenen 

echter verschillende problemen. Zo ontvangen ze 

de premie pas na verhuis, lopen ze het risico om de 

premie terug te moeten betalen wanneer de 

nieuwe woning niet voldoet aan de normen, en 

riskeren ze ook de nieuwe woning te verliezen bij 

een controle. Deze elementen maken dat mensen 

de subsidie zelfs helemaal niet aanvragen (zie 

bijvoorbeeld de getuigenis in de video van het 

Steunpunt tot bestrijding van armoede en Cera, 

over non-take-up van rechten270). Bij een financiële 

hulp bij verhuis, vragen deelnemers aan het 

overleg "dat de hulp wordt toegekend wanneer de 

kwaliteit van de woning duidelijk 'beter' is dan de 

onbewoonbare woning die men verlaat"271. 

 

 

Het S teunpunt tot  bestr i jd ing van arm oede  bevee l t  aan om  erove r te  waken dat de  toepass ing van 
de  woonkwal i te itsnorm en te lkens  ook gepaard  gaat  m et een ve rbete ring van  de  woonsituatie  van  
de  betro kken personen en  h u ish oudens .  E lem enten h iervoo r z i jn :  

•  voorz ien in  voldoende m iddelen voor  de  woonins pect ies ,  in  com binatie  van effe c t ieve  sancties  
voor  ve rh uu rders  d ie  kwal ite itsnorm nen niet  respecte ren;  

•  aanpassen van  re gel geving  aan som m ige  woonvo rm e n,  zo als  voor  ' k le insch al ig  bu itenwonen' ,  
rekening h oudend m e t de  doelste l l ingen van  de  ac tuel e  norm en;  

•  evalue ren en verbete ren van de  toepass ing van de  h uursubs idie ,  o pdat deze  een f inanc ië le  
ondersteuning kan z i jn  in  de  zoektoch t naar een kwal ite itsvol le  woning.  

 

1 . 3 .  Leegstand en 
huisbezetting 

Eén van de meest aangekaarte problemen tijdens 

de loop van het overleg is de leegstand binnen de 

huisvesting. De deelnemers kunnen maar niet 

vatten hoe het mogelijk is dat zowel publieke als 

private gebouwen langdurig leeg blijven staan 

terwijl er mensen uit noodzaak buiten of in 

krotwoningen moeten leven. Binnen de publieke 

woonsector moet weliswaar rekening gehouden 

worden met de structurele leegstand van 

woningen die wachten op of in staat van 

verbouwing zijn en met de frictieleegstand van 

woningen die leegstaan tussen twee verhuizen. Dit 

neemt niet weg dat de renovatie van panden 

wegens gebrek aan middelen soms lang op zich 

laten wachten en deze panden jarenlang leeg 

blijven staan.  

In het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, waar de 

toestand het nijpendst is, schat men het fenomeen 

op een aantal tussen 15.000 en 30.000 leegstaande 

woningen. In het Waalse Gewest zijn er ook geen 

precieze cijfers voorhanden, aangezien leegstands-

inventarissen gemeentelijk dienen te worden 

opgemaakt en die gegevens niet gecentraliseerd 

worden. Vlaanderen, waar de leegstand statistisch 

gedocumenteerd werd tot en met eind 2016272, 

telt 23.417 leegstaande woningen. Het valt dan 

ook te betreuren dat deze verplichte centrale 

rapportering aan Wonen-Vlaanderen met ingang 

van 23 december 2016 geschrapt is. 

De gemeenten beschikken over een aantal 

juridische instrumenten om leegstand te 

bestrijden, bijvoorbeeld door eigenaars financieel 

te straffen met leegstandsheffingen en 

krotbelastingen. Eigenaars kunnen ook positief 
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worden aangezet tot het renoveren van een 

leegstaand pand, met renovatiepremies of via 

sociale verhuurkantoren. Daarnaast beschikken 

gemeenten ook over een gewestelijk voorkoop-

recht en een sociaal beheerrecht indien de 

leegstand langdurig blijft aanhouden. Doorgaans 

wordt er echter vastgesteld dat niet alle 

gemeenten even bereid zijn om deze – vaak 

electoraal niet populaire – maatregelen te nemen. 

Volgens de deelnemers aan het overleg is het 

fenomeen van de 'kraakpanden' dan ook een zeer 

duidelijk signaal naar de overheid.  

Sommige mensen in extreme armoede hebben 

geen andere oplossing voor een dak boven hun 

hoofd dan lege panden te bezetten. Soms voor een 

heel korte periode, maar soms om er zich langer te 

vestigen. In die zin is het duidelijk een oplossing 

van "plantrekkerij". Anderen kiezen er voor om een 

daad van burgerschap en gemeenschapszin te 

stellen door gebouwen die sinds lange tijd 

leegstaan, te bezetten en aan de overheid duidelijk 

te maken dat ze het goed in het belang van de 

samenleving willen renoveren. Die vorm van 

bezetting is een uiting van verontwaardiging. Voor 

de deelnemers aan het overleg "moet je als burger 

ook verontwaardigd kunnen zijn".  

In een Belgische context die het recht op eigendom 

altijd zeer sterk beschermde, werd de bezetting 

van gebouwen altijd al erg negatief beoordeeld. 

Toch kon er in Brussel een eerder gunstige context 

ontstaan, met lokale autoriteiten die bereid zijn 

om projecten van huisbezetting door burgers toe 

te staan en om ze met een zekere bereidwilligheid 

te begeleiden. Daarbij moet opgemerkt worden 

dat de leegstand in Brussel een bijzonder 

verstikkende druk uitoefent op de huurmarkt. Het 

Brusselse verenigingsleven dat zeer actief op dit 

thema werkt, heeft een eerste grote juridische 

overwinning behaald met een uitspraak273, die een 

eigenaar van een leegstaand gebouw verplicht om 

het bewoonbaar te maken. Sindsdien wordt het 

betrokken gebouw opnieuw bewoond door 4 

volwassenen en 3 kinderen274. Deze opmerkelijke 

beslissing was mogelijk dankzij de Brusselse 

wetgeving275 die verenigingen toelaat om in naam 

van het collectieve belang op te treden. Ook in het 

Waalse Gewest voorziet een nieuw decreet276 sinds 

kort in de mogelijkheid om een gelijkaardige 

stakingsvordering in te stellen, zowel voor 

gemeentes als voor verenigingen. De gemeente 

Hoei is de eerste Waalse gemeente die van deze 

mogelijkheid gebruik wenst te maken. In 

Vlaanderen beschikken verenigingen niet over 

deze mogelijkheid. 

De deelnemers aan het overleg zijn het er over 

eens dat het altijd beter is om te proberen met de 

eigenaar van het bezette pand overeen te komen 

en hem duidelijk te maken dat de bezetting ook 

voor hem gunstig kan zijn. Het pand wordt dan 

namelijk onderhouden, verwarmd, er kunnen 

huurinkomsten geïnd worden en door de bezetting 

wordt een leegstandbelasting vermeden. Ook voor 

de buurt kan de huisbezetting een gunstig effect 

hebben, omdat er meestal gemeenschaps-

activiteiten opgezet worden. Sommige vzw’s, zoals 

Bruxelles-Initiative dat deelnam aan het overleg, 

specialiseren zich naar eigenaars toe in bezettingen 

van het type 'sleutel-op-de-deur', waarbij ze 

voorbeelden van contracten voor tijdelijke 

huisbezetting voorstellen. Ze zien er ook op toe dat 

de meest kwetsbare personen aan boord blijven, 

zij het Belgen, mensen met een verblijfstitel of 

mensen zonder papieren. Deze verenigingen 

hebben ook als taak om aan de lokale overheden 

leegstaande gebouwen te signaleren, die conform 

de wet Onkelinx277 opgeëist zouden kunnen 

worden. In dit verband merken de deelnemers aan 

het overleg op dat burgemeesters eerder geneigd 

zouden zijn om van hun recht op opeising gebruik 

te maken, als de verplichting tot herhuisvesting die 

hen na een uithuiszetting wordt opgelegd, een 

resultaatsverbintenis zou zijn, of wanneer het 

inroepbaar recht op wonen in België zou worden 

geïnstitutionaliseerd.  

Deze welwillende houding op het lokale Brusselse 

niveau is niet overal in het land te vinden. In 

Vlaanderen leidde de bezetting van een bewoond 

pand in Gent in maart 2017 nog tot hevige emoties 

bij een deel van de publieke opinie. In dit geval 
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ging het volgens het persrelaas om een 

appartement waarvan de bewoners zich 

gedurende een zekere periode in het buitenland 

bevonden. Dit was de aanleiding voor meerdere 

federale parlementsleden om een oud 

wetsvoorstel278, dat alle vormen van huisbezetting 

strafbaar wil maken, opnieuw aan het Parlement 

voor te leggen. De deelnemers aan het overleg 

vinden een dergelijk voorstel contraproductief. 

Zoals de vertegenwoordiger van het Koninklijk 

Verbond van de Vrede- en Politierechters het ook 

heeft uitgelegd voor de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers279, maakt de geldende 

wetgeving het al volstrekt mogelijk om excessen bij 

bepaalde vormen van huisbezetting tegen te gaan. 

Daarvoor moet het principe van een huisbezetting, 

te goeder trouw verricht om te overleven of als 

daad van burgerzin, niet in vraag gesteld worden. 

De Raad van State heeft een zeer kritisch advies280 

over dit wetsvoorstel uitgebracht, waarin zij wijst 

op de weinig heldere en duidelijk te brede 

omschrijving van de praktijk van het 'kraken', die 

strafbaar zou gesteld worden. De Raad herinnert er 

de Belgische wetgever aan dat artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

eerst en vooral het recht op een privéleven 

beschermt en niet het recht op eigendom. In de 

context van de huisvestingscrisis zou het 

schandelijk zijn om mensen die hun recht op 

wonen op een alternatieve manier proberen waar 

te maken door zich te vestigen in panden die toch 

leegstaan, te criminaliseren. Op 5 oktober 2017 

werd dit wetsvoorstel ondanks de tegenstand in 

het verenigingsleven gestemd door de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers281. In de huidige vorm 

kan deze wetgeving nare gevolgen hebben voor de 

maatschappelijk gerechtvaardigde vormen van 

huisbezetting zoals deze in Brussel en in andere 

steden, al valt wel nog af te wachten of de 

wetgeving de grondwettelijkheidstoets overleeft. 

Volgens de standstill-verplichting die gebonden is 

aan artikel 23 van de Grondwet mag een nieuwe 

rechtsnorm immers het bestaande beschermings-

niveau op sociaal gebied niet aanzienlijk doen 

dalen zonder dat redenen van algemeen belang dit 

zouden verantwoorden en zonder dat de 

achteruitgang als proportioneel zou beschouwd 

worden. 

 

Het S te unpunt  to t  bestr i jd ing van arm oede  be veel t  aan om :  

•  een effec t ie f  bele id  te voeren te gen de leegstand van woningen,  eventueel  o p 
bovengem eentel i jk n iveau  om  lokale  versch il len per  gem eente  te  verm i jden;  

•  de m ogel i jkh eden te  beki jken inzake de  bewoning van woongele genh eden boven winkels ,  in  
functie  van  een eventuele  aanpass ing van de  reg lem entering;  

•  in  h et Vl aam se Gewes t aan  vereniginge n de m oge l i jkh e id te  geven  een stakingsvordering  in  te  
s te l len te gen de e igenaars  van woningen die  lange  t i jd  leeg s taan;  

•  de nieuwe wetge ving  rond  de s t r i jd  tegen  leegs taande gebouwen te  h ere va lue ren,  opdat de  
kraakinit ia t ieven,  vanu it  burge rgroe peringen  e n vanu it  o verle ving ,  van woningen die  in  de  
real ite it  n iet  doo r h un e ige naars  bewoond wo rden,  n ie t  worden gesanctionneerd.   

 

1 .4 .  Toevlucht tot alternatieve 
vormen 

"Kiezen betekent dat men over meerdere 

kwaliteitsvolle mogelijkheden beschikt, en dat men 

in volledige vrijheid beslist wat men verkiest."282 

Geconfronteerd met het gebrekkige aanbod op de 

woonmarkt gaan mensen op zoek naar oplossingen 

(die we hieronder zullen bespreken), naar een 

woongelegenheid, naar een plek van waaruit ze 

hun verschillende rechten kunnen realiseren (recht 

op een gezinsleven, recht op bescherming van hun 

gezondheid, recht op energie en water, …). De 

deelnemers aan het overleg vinden dat deze 
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oplossing niet voortkomt uit een echt zelf 

gemaakte keuze maar dat deze mensen eerder 

ertoe verplicht en gedwongen worden. Mensen in 

een situatie van armoede moeten zich beperken 

tot het kiezen van de "minst slechtste" oplossing, 

die de laatste reddingsboei vormt en vermijdt dat 

ze op straat terechtkomen. 

"Wij kennen slechts weinig mensen in armoede die 

werkelijk de keuze hebben gemaakt om in 

dergelijke woonvormen te wonen; hun 'keuze' is 

om het ergste te vermijden door zich naar 'een 

beetje beter' te richten, of dat hopen ze toch; maar 

het is niet wat zij werkelijk zouden willen, het stemt 

niet overeen met hun idee van wat 'goede 

huisvesting' is. Het is bijvoorbeeld 'minder erg' dan 

om op straat te leven, dan om met niemand te 

kunnen praten, dan om te veel huur te betalen, dan 

om te veel regels of voorwaarden te moeten 

volgen, dan om de bemoeienissen van sommige 

diensten in zijn privéleven te moeten toestaan of 

dan om afscheid te moeten nemen van zijn 

huisdieren."283 Voor de deelnemers aan het overleg 

is het evident: "armen nemen wat beschikbaar is of 

waar ze welkom zijn. Armoede is nefast voor de 

keuzevrijheid". 

Verschillende van deze oplossingen kennen 

enerzijds hun probleemkanten, maar kunnen 

anderzijds ook soms tegemoet komen aan 

bepaalde noden en verzuchtingen van de 

betrokkenen. Essentieel in deze situaties is om te 

luisteren naar mensen in armoede en de manier te 

bekijken waarop zij hun situatie evalueren. In de 

volgende paragrafen gaan we dieper in op 

verschillende woonvormen, en ook manieren 

waarbij mensen in armoede zelf initiatief nemen 

om de greep op hun leven te herwinnen. 

In 2017 heeft het Vlaamse Gewest een 

projectoproep gelanceerd voor experimentele 

woonvormen284. Organisaties werden uitgenodigd 

om innovatieve projecten voor te stellen waarbij 

kon afgeweken worden van de woonnormen of 

van de toewijzing van sociale woningen, voor zover 

de veiligheid of de gezondheid van de bewoners 

niet in het gedrang komt. 

1.4. 1.  Solidair samenwonen 

Meer en meer burgers nemen het initiatief om een 

woning of een gebouw te delen, enerzijds vanuit 

economische motieven (alternatief voor de dure 

woningmarkt) en anderzijds uit sociale en 

ecologische beweegredenen (meer sociale 

interactie, delen van diensten en goederen, …). 

Dergelijke initiatieven gaan meestal uit van 

huishoudens met een gemiddeld tot hoog 

inkomen. Maar indien een van de deelnemers van 

dergelijke projecten over een vervangingsinkomen 

beschikt, stelt zich onmiddellijk het probleem van 

het sociaal statuut, waarbij men een lagere 

uitkering krijgt als samenwonende dan als 

alleenstaande (zie ook punt …). Volgens sommige 

deelnemers aan het overleg "kunnen we niet 

spreken van solidair samenwonen voor de 

allerarmsten; dat bestaat niet omdat het wordt 

gesanctioneerd." Enkele jaren geleden werd er een 

studie geactualiseerd met betrekking tot de 

mogelijkheid van de invoering van een 'label voor 

solidair wonen'. Met 'solidair wonen' worden 

situaties bedoeld waarbij meerdere mensen samen 

wonen en waarvan ten minste 1 persoon 

maatschappelijk kwetsbaar is. Met het label 

zouden mensen in dergelijke projecten verder 

kunnen gebruik maken van het statuut van 

alleenstaande285.  

De toegang voor lage inkomensgroepen tot de 

nieuwe initiatieven inzake groepswonen is niet 

evident. Toch zijn er enkele initiatieven die 

bijvoorbeeld enkele woongelegenheden ter 

beschikking stellen via een huurformule, of is er 

een samenwerking met een SVK. De sociale 

huisvestingsmaatschappij De Ark in Turnhout 

bouwt momenteel een groepswonenproject uit, 

waarbij sociale huur en koop van 20 

woongelegenheden zal voorzien worden. Ook met 

de juridische vorm van CLT of een coöperatieve 

wordt geëxperimenteerd.  

Vaak zijn projecten rond solidair wonen het 

initiatief van een organisatie, met betrokkenheid 

van een overheidsinstantie. Maar er moet zeker 

voldoende aandacht gaan naar de 
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ontwikkelingskansen van spontane initiatieven 

vanuit mensen in armoede zelf en naar de ruimte 

die nieuwe regelgeving voor dergelijke initiatieven 

laat. Dit werd op scherpe wijze gesteld door de 

deelnemers aan het overleg: "het label vormt geen 

probleem omdat het geïnstitutionaliseerd is. 

Wanneer de gemeenschappelijke woning het 

initiatief is van een gezin of van enkele personen, 

dan is er een probleem en is het verboden. Het is 

zoals bij de overbevolking; die is niet toegelaten in 

een woning maar wel in een opvangtehuis". 

1.4.2 .  Permanent wonen op 
campings 

Veel personen of gezinnen in armoede zoeken hun 

toevlucht tot een precair verblijf in zones die 

normaal bestemd zijn voor camping of toerisme. 

Door haar geografie wordt Wallonië geconfron-

teerd met een groter aantal mensen dat op 

permanente basis op een camping- of 

recreatieterrein woont dan Vlaanderen. In de 

volledig stedelijke context van Brussel kan men het 

fenomeen als onbestaande beschouwen. Zoals al 

bleek uit het Verslag 2010-2011 van het Steunpunt, 

is de benadering van het fenomeen in de beide 

grootste regio’s van het land sinds de uitgave van 

het AVA zeer verschillend.  

In het Vlaamse Gewest werd eind jaren 1990 

besloten om de permanente bewoning van 

campingterreinen via gemeentelijke begeleidings-

plannen te laten uitdoven. Bij gebrek aan beter 

bleven deze mensen echter een oplossing zoeken 

in permanent wonen op dergelijke terreinen. 

Momenteel wordt het aantal personen in het 

Vlaams Gewest dat op permanente basis op 

campings verblijft, geschat op minder dan 2.000 

mensen. Tot in 2008 voerde Toerisme Vlaanderen 

een systematische telling uit, maar dat is niet 

langer het geval. De situatie varieert wel sterk per 

provincie. In een vorig punt verwezen we reeds 

naar het beleid van de provincie Vlaams-Brabant – 

op basis van de werkzaamheden van RISO Vlaams-

Brabant – waarbij aan mensen in armoede een 

reëel alternatief wordt aangeboden. 

Het Waals Gewest van zijn kant poogt sinds de 

invoering van het Plan HP286 in 2002 en de 

actualisatie daarvan in 2011 de permanente 

bewoners van campings en toeristische terreinen 

te begeleiden naar een duurzame herhuisvesting. 

Het plan werd niet aan het gehele Waalse 

grondgebied opgelegd, waardoor er slechts 28 

gemeenten meedoen. Deze gemeenten tellen wel 

het grootste aantal permanente bewoners van 

campings en toeristische terreinen in Wallonië. 

Eind 2015 werden er door de Direction 

interdépartementale de la cohésion sociale 

(Interdepartementale dienst voor sociale cohesie) 

8.815 permanente bewoners geregistreerd in deze 

28 gemeenten (waarvan er 8.652 gedomicilieerd 

waren). De evaluatie van de flux van inwoners 

sinds het aannemen van het plan HP toont aan dat 

in het algemeen elke persoon die vertrekt, 

vervangen wordt door een nieuwe bewoner. 

Hoewel er zich sinds de uitgave van het AVA in de 

gewesten een regionaal beleid ontwikkelde, 

betreuren de deelnemers aan het overleg dat de 

vaststelling van destijds nog steeds actueel is. Er is 

nog steeds onvoldoende betaalbaar en 

kwaliteitsvol woonaanbod, zodat mensen die in 

armoede leven, waaronder tal van gezinnen, zich 

moeten wenden tot voorlopige oplossingen zoals 

permanent wonen op een campingterrein. Volgens 

de deelnemers moet deze eerste doelstelling niet 

uit het oog verloren worden en moeten dus eerst 

en vooral de oorzaken aangepakt worden, die 

mensen in armoede een werkelijke keuzevrijheid 

ontnemen: "een te laag inkomen, voorwaarden 

waaraan men moet voldoen om toegang tot 

bepaalde rechten te hebben, de uitsluiting van of 

het beeld van mensen die in armoede leven". 

Voor wat de gemeentepolitiek betreft willen de 

deelnemers wijzen op enkele nefaste gevolgen van 

op het eerste zicht gunstige beleidsmaatregelen, 

waardoor de situatie voor de meest behoeftige 

personen nog moeilijker wordt. Zo melden de 

verenigingen waar armen het woord nemen dat in 

Hastière bijvoorbeeld, de gemeente met het 

hoogste aandeel permanente campingbewoners 

(meer dan 25%), "er almaar minder heel arme 
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mensen op dat domein wonen. De gemeente heeft 

werken uitgevoerd (de weg werd geasfalteerd 

enz.), waarna de huur werd verhoogd. De werken 

waren met andere woorden gunstig voor de 

eigenaars, niet voor de bewoners". De 

verenigingen maken zich ongerust over de 

onderlinge concurrentie die tussen eigenaars en 

bewoners op verblijfsparken ontstaat over de 

beschikbare percelen. 

Hoewel het niet om een ideale oplossing gaat, zijn 

de deelnemers aan het overleg het er over eens 

dat de meeste permanente bewoners van 

toeristische terreinen er graag zouden willen 

blijven, bij gebrek aan beter. Volgens de bewoners 

zijn er bepaalde voordelen aan die levenswijze: 

toegang tot het eigendom (huurkoop), een 

bepaalde levensstijl die dichter bij de natuur staat, 

ja zelfs een grotere solidariteit tussen de 

bewoners. Mensen die deze beslissing nemen – al 

dan niet vrij- mogen er door de overheid dus niet 

in gehinderd worden. Zolang het algemene 

probleem van het gebrek aan huisvesting niet is 

opgelost, moeten er door de overheid maatregelen 

genomen worden die deze keuze 

vergemakkelijken, met als uiteindelijke doel om de 

situatie van de bewoners te verbeteren, zodat ze 

"er op vooruit gaan". Men moet dan wel goed 

opletten dat deze maatregelen die woningen niet 

duurder maken en dat mensen in armoede niet in 

nog meer precaire omstandigheden belanden. 

In de tweejaarlijkse Verslagen 2006-2007 en 2010-

2011 hebben wij al gepleit voor een 'sociaal buiten 

wonen', dat verschillende vormen kan aannemen 

maar binnen het kader van de sociale huisvesting 

de positieve aspecten van het wonen op een 

camping behoudt: betaalbare en kwaliteitsvolle 

woningen, met een diversiteit aan woonvormen. 

Een sociaal beheer van deze woningen kan 

vermijden dat er een speculatieproces op gang 

komt. De keuze van Vlaams-Brabant om deze 

verblijven te beperken tot kleinschalige woningen 

is in die zin een interessante piste. Dit zou andere 

gemeenten kunnen inspireren om een geschikte 

sociale huisvesting te ontwikkelen. 

1.4.3 .  Gemeubelde kamers 

Dit is een andere vorm van precair wonen, die al in 

het AVA ter sprake kwam als een flagrant 

voorbeeld van een 'woonkeuze', waartoe mensen 

in armoede zich gedwongen zien. Deze 

alternatieve vorm van wonen betreft niet meer 

alleen alleenstaande personen, maar ook gezinnen, 

die helaas dikwijls moeten leven in 

mensonwaardige omstandigheden. 

Zoals hoger vermeld, is - in tegenstelling tot 

Vlaanderen en Brussel - in Wallonië voor de 

verhuur van kleine woningen (van minder dan 

28 m²) een verhuurvergunning nodig. Deze 

maatregel blijkt geleid te hebben tot een 

vermindering van het aantal gemeubelde kamers 

en tegelijk tot een prijsverhoging. Er blijft dus het 

risico dat de meest behoeftige personen 

noodgedwongen op de zogeheten 'grijze' markt 

terechtkomen. Deze mensen worden trouwens 

dikwijls tweemaal gestraft, omdat ze beschouwd 

worden als samenwonend met hun voorlopige 

huisgenoten. Over dit type woningen bestaan zeer 

weinig gegevens, maar het is een realiteit waarmee 

rekening gehouden moet worden en die om een 

reglementering vraagt.  

De deelnemers aan het overleg vragen zich 

inderdaad af wie werkelijk en met volle kennis van 

zaken zou kiezen voor een leven in een 

gemeubelde kamer? "Mensen komen van de straat 

en hebben alleen de keuze om daar in te gaan." De 

bewoners hebben geen enkele vrijheid, moeten 

zich schikken naar een huishoudelijk reglement, of 

soms naar gemeentelijke voorschriften. "Als het 

gereguleerd wordt moet men garanderen dat de 

mensen ook een soort van geluk vinden." Het is dit 

gebrek aan vrijheid dat sommige mensen in 

armoede duwt in de richting van nog meer 

precaire huisvesting, maar waar ze zich dan wel 

'vrijer' kunnen voelen. 

1.4.4.  Tentenkampen 

In het kader van het overleg kwamen leden van de 

vzw Solidarités Nouvelles verslag uitbrengen over 
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hun steunactie ten voordele van de daklozen in 

Charleroi. Omwille van het geringe aantal 

beschikbare plaatsen in de nachtopvang in de 

omgeving en de toename van 'wild' kamperen, 

ging de vzw overleggen met groepen, die er voor 

'kiezen' om in een tent te leven. Hun aantal wordt 

op ongeveer 150 personen geschat. Het gaat om 

gezinnen zonder kinderen, alleenstaanden en 

daklozen met hun hond, die er de voorkeur aan 

geven volledig autonoom te leven, eerder dan zich 

te moeten schikken naar de regels en 

verplichtingen in de georganiseerde daklozen-

opvang. Er zijn tientallen goede tenten aan deze 

mensen geleverd: ze organiseren zich in alle 

vrijheid, vestigen zich waar ze willen en zorgen er 

tegelijk voor dat hun plek proper blijft. 

De deelnemers aan het overleg zijn het er over 

eens dat deze situatie vanzelfsprekend onze 

samenleving onwaardig is; tegelijk vinden ze het 

belangrijk om aan mensen die laatste vrijheid te 

laten. "Waarvoor we zelf kiezen, wordt ons 

verboden. Tegelijk zijn de alternatieven die men 

ons voorstelt en oplegt, slechter." Het is een daad 

van verzet, tegen een wooncrisis en een 

maatschappij die daar geen oplossing voor vindt. 

 

Het S te unpunt  to t  bestr i jd ing van arm oede  s te l t  voo r om :  

•  erove r te  waken dat m ense n in  arm oede die  z ich  bi j  ge brek aan  een kwal itat ieve  woning r ich ten 
tot  n iet-e rkende woonvorm en h iervoo r n iet  bes traft  worden  

•  er voor  te  zo rgen,  in  d ialoo g m et  de  betrokkene,  dat h i j  ' e r  op voo ru it  gaat ' .   

 

1 . 5 .  Mobiele woningen 

De 'woonwagenbewoners' vormen een zeer 

diverse bevolkingsgroep, die soms personen van 

buitenlandse herkomst omvat, maar over het 

algemeen mensen groepeert die sinds meerdere 

generaties Belgisch of Europees zijn. Hun 

levenswijze en beroep verschillen sterk al 

naargelang de groep waartoe ze behoren. Voor 

sommigen is hun nomadische leven een 

levenswijze, die van veel vroeger dateert dan het 

ontstaan van België. Hun levenswijze is niet 

minderwaardig of niet superieur aan die van 

mensen met een vaste woonplaats. "Voor 

woonwagenbewoners, foormensen, is hun caravan 

hun leven. Ze zijn niet allemaal arm. Sommigen 

hebben zelfs een heel mooie en grote caravan. 

Maar wie zich niet kan vestigen op een residentieel 

terrein, wordt overal weggejaagd."287 Het enige 

wat ze vragen, is om voluit hun burgerschap op te 

nemen en volledig deel uit te maken van de 

samenleving, maar tegelijk de vrijheid te genieten 

om rond te reizen zonder gestraft te worden voor 

die levenskeuze. In België gaat het al bij al om de 

bevolking van een groot dorp, ongeveer 10.000 

personen. 

In 2012 werd België veroordeeld288 door het 

Europees Comité voor Sociale Rechten voor 

meerdere schendingen van het Herzien Europees 

Sociale Handvest. België werd verweten 

woonwagenbewoners te discrimineren. Meer 

bepaald gaat het om de volgende inbreuken: op 

het grondgebied onvoldoende woonwagen-

terreinen te voorzien voor de voorbijtrekkende 

woonwagenbewoners; bewoonbaarheidscriteria te 

blijven hanteren die niet aangepast zijn aan een 

mobiele woonst, met meer in het bijzonder een 

niet-erkenning van de caravan als woonvorm in 

Wallonië; woonwagenbewoners onvoldoende 

tegen uithuiszettingen te beschermen en in het 

algemeen een gebrek aan coherent beleid 

tegenover deze bevolkingsgroep. In zijn motivering 

preciseerde het Comité dat "elke plaats waar een 

gezin verblijft, op legale wijze of niet, in een 

onroerend of in een roerend goed, zoals een 

woonwagen, moet beschouwd worden als een 

woonst in de zin van het Handvest. […] Bovendien 

moeten de rechten en verplichtingen die 
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voortvloeien uit de juridische erkenning van een 

woonst van toepassing zijn op alle woonvormen, 

met inbegrip van alternatieve woonvormen zoals 

een woonwagen. De reglementering rond 

bewoonbaarheid (met name in termen van 

geschiktheid en veiligheid) moet redelijkerwijze 

aangepast zijn aan deze alternatieve woonvormen 

opdat de mogelijkheid om in zo’n woonst te leven 

niet ten onrechte zou worden ingeperkt". 

Naast het feit dat deze groep ongetwijfeld het 

slachtoffer is van veel negatieve vooroordelen, ligt 

hun belangrijkste probleem in het veel te beperkte 

aanbod aan beschikbare staanplaatsen voor hun 

mobiele woonst. Dit gebrek aan vestigingsplaatsen 

benadeelt hen bijzonder in de wintermaanden, 

omdat de privécampings waartoe ze zich bij gebrek 

aan beter wenden, tijdens die periode meestal 

sluiten. Bij gebrek aan onthaal door de overheid 

komen zo veel gezinnen zonder terrein te staan. 

In het Waalse Gewest, waar het gebrek aan 

terreinen het nijpendst is, heeft de minister die bij 

het begin van de legislatuur bevoegd voor sociale 

zaken een voorontwerp van decreet aangekondigd, 

dat de provincies een minimaal aantal plaatsen 

oplegt voor vier onthaalterreinen, "tijdens de 

periodes van grote doortochten", dat wil zeggen 

tijdens de zomermaanden. Tot nu toe hadden 

slechts 11 Waalse gemeenten een partnerschap 

met het Gewest onderschreven om het onthaal en 

het tijdelijk verblijf van woonwagenbewoners te 

organiseren. Wij konden nog geen kennis nemen 

van dit voorontwerp. De minister stelt nadrukkelijk 

dat het geen Waalse versie zal zijn van de Wet 

Besson II289 - de Franse wet die elke gemeente van 

meer dan 5.000 inwoners verplicht om een 

onthaalterrein voor "nomaden" te voorzien – en 

dat het voordeel zal bieden om het onthaal op 

bovengemeentelijk niveau te regelen. Toch zal dit 

plan ook een onthaal moeten voorzien tijdens de 

wintermaanden, om effectief aan de noden van 

woonwagenbewoners tegemoet te komen.  

In Vlaanderen is het onthaal van woonwagen-

bewoners georganiseerd op 30 residentiële 

woonwagenterreinen en 4 doortrekkersterreinen. 

Het was de ambitie van de Vlaamse Regering om 

voor 2012-2015290 het aantal terreinen voor 

onthaal en doortocht op haar grondgebied te 

verhogen, maar momenteel is in de provincies 

Antwerpen en Limburg geen enkel terrein voor 

doortocht gelokaliseerd en is het onthaal van 

woonwagenbewoners nog onvoldoende. 

Naast het gebrek aan staanplaatsen hebben 

woonwagenbewoners nog andere problemen. Op 

stedenbouwkundig niveau zijn caravans, ondanks 

de beslissing van 2012, in Wallonië nog steeds niet 

als woning erkend. Caravans moeten aan dezelfde 

voorwaarden van bewoonbaarheid voldoen als een 

huis. De deelnemers aan het overleg betreuren de 

zeer onzekere situatie die zo voor de 

woonwagenbewoners ontstaat als gevolg van de 

gehanteerde normen. "Een gezin met vier kinderen 

mag bijvoorbeeld niet in een woonwagen wonen 

omdat er te weinig plaats is. Ondanks het feit dat 

wonen in een woonwagen een erkende woonvorm 

is, botsen woonwagenbewoners op veel 

problemen." Daarom volstaat het ook niet om een 

caravan als woning te erkennen. Mensen die in een 

mobiele woonst willen wonen, moeten dat in 

waardigheid kunnen doen, een gezinsleven kunnen 

ontplooien, zonder dat ze onnodig lastig gevallen 

worden door de administratieve overheid. 

Woonwagenbewoners zijn inderdaad dikwijls 

afhankelijk van de goede wil van de overheden. 

Deelnemers aan het overleg vermelden dat 

gemeentelijke reglementen in Brugge bijvoorbeeld 

het voor mensen in een mobiele woonst moeilijk 

maken om een referentieadres te bekomen, met 

het onuitgesproken doel om hen op termijn te 

verwijderen. 

De deelnemers aan het overleg vinden het 

onaanvaardbaar dat onze maatschappij het voor 

mensen in een mobiele woning niet toelaat om 

zich volledig te ontplooien door de schuld van de 

materiële en administratieve drempels die in hun 

weg staan. 
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Het S teunpunt  tot  bestr i jd ing van  arm oede  be veel t  aan om  h et onth aal -  en  h u isvest ingsbele id van  
m ensen die  in  m obie le  woningen leven te  ve rbete ren:  

•  erkennen,  in  h et  Waalse  Gewest ,  van  de  m obie le  woning als  conform  z i jnde aan  de  
kwal ite itsno rm en van de  Waalse  Wooncode;  

•  zorgen  voo r  een effec t ieve  opvang van  m ensen in  m o bie le  woningen doo r te  zo rgen voor  een  
vol doende aanta l  s taanpl aatsen  op woon -  en do organgste rre inen pe r ge m eente  of  pe r 
pro vinc ie ,  en dit  zowel  in  de  periodes  van  grote  doortoch ten als  t i jdens  de  winte rm aanden;  

•  sens ibil iseren van de  bevo lking en van de  ove rh eden rond de toestand en de  noden van d e  
bevolkingen  die  in  m obie le  woningen leven.  

 

2 .  Uitsluitingsmechanismen 
in de woonmarkt 

2 . 1 .  S electie en discriminatie  

In het overleg kwamen vooral situaties met 

betrekking tot de private huurmarkt aan bod. 

Uiteraard treedt er in de publieke huurmarkt ook 

selectie op, maar de uitwerking van 

inschrijvingsvoorwaarden en van een toewijzings-

beleid maakt de toekenning van publieke woningen 

transparanter. Problematisch is wel het grote 

gebrek aan beschikbare publieke woningen, 

waardoor lange wachtlijsten zijn ontstaan. En Unia 

wijst in zijn Diversiteits-barometer Huisvesting op 

de complexiteit van actoren en procedures in de 

publieke huisvesting, die tot een risico op ongelijke 

behandeling kan leiden291. Dit werd beaamd in het 

overleg en dergelijke problematieken komen aan 

bod in het eerste hoofdstuk, met betrekking tot de 

non-take-up van rechten.  

"Ik herinner mij het verhaal van iemand die na een 

wachttijd van acht jaar eindelijk een woning 

aangeboden kreeg. Hij is niet erg op de hoogte van 

procedures, en was op het eerste aanbod niet 

ingegaan, en had evenmin iets laten weten. Bij zijn 

volgende bezoek aan een potentiële woning, 

vernam hij dat hij terug onderaan de lijst was 

beland - opnieuw acht jaar wachten? Mijn collega is 

in beroep gegaan tegen deze beslissing - de hele 

procedureslag duurde een half jaar, maar 

uiteindelijk werden ze verplicht om op hun beslissing 

terug te komen. Zonder ondersteuning en 

volharding maakte deze persoon geen schijn van 

kans om aan een sociale woning te geraken, 

nochtans zou zo iemand als eerste in aanmerking 

moeten komen". 

In dit punt focussen we dus op de private 

huurmarkt. Private verhuurders streven naar 

betaalzekerheid bij de verhuur van hun woning. 

Door het gebrek aan betaalbare woningen, dienen 

zich vaak veel kandidaat-huurders aan waartussen 

de verhuurder kan kiezen. Het criterium van 

betaalzekerheid neemt een belangrijke plaats in bij 

deze selectie door de verhuurder. Eigenaars 

hanteren verschillende werkwijzen om deze 

betaalzekerheid te evalueren.  

2 . 1. 1 .  Discriminatie op basis van 
herkomst van het inkomen 

Tijdens het overleg uitten mensen die in 

bestaansonzekerheid leven een heel sterk gevoel 

van discriminatie bij het zoeken naar een woning. 

Dat gevoel werd geobjectiveerd en bevestigd, meer 

bepaald in de Diversiteitsbarometer van Unia 

(2014) opmaakte. In de eerste fase van het 

huurproces, met name de advertentie, "veruit het 

meest geviseerd is het criterium vermogen". Bij 

83,2 % van de bestudeerde advertenties die 

minstens één direct discriminerend sleutelwoord 

bevatten, stond een rechtstreeks discriminerende 

formulering of voorwaarde in verband met het 

criterium van vermogen292. 

De kredietwaardigheid van een kandidaat, dus zijn 

vermogen, wordt door eigenaars als het 

belangrijkste criterium beschouwd, wat begrijpelijk 
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is. Dikwijls wordt echter geselecteerd op basis van 

de oorsprong van het inkomen en weigeren 

sommige eigenaars rekening te houden met 

inkomens die niet uit arbeid voortvloeien, zoals een 

leefloon, een arbeidsongeschiktheids- of 

invaliditeitsuitkering of een werkloosheids-

uitkering. Bij het eerste contact – meestal 

telefonisch of via mail – blijkt dat "de kandidaat-

huurders met een leefloon of een arbeids-

ongeschiktheidsuitkering […] het meest nadelig 

behandeld worden"293. 

In een uitspraak van 5 mei 2015 heeft de Rechtbank 

van eerste aanleg van Namen294 voor de eerste keer 

deze vorm van voorafgaandelijke selectie 

veroordeeld. De door Unia aanhangig gemaakte 

rechtsvordering had als vertrekpunt meerdere 

meldingen over een eigenaar, die van zijn 

kandidaat-huurders het bewijs vroeg van een 

arbeidscontract van onbepaalde duur en een 

minimum inkomen van 2000 euro per maand295. 

Wat gesanctioneerd werd is het feit van een "de 

facto uitsluiting" door een eigenaar van "al wie, 

zonder een arbeidsbetrekking van onbepaalde duur, 

niet minder in staat is om van een regelmatig 

inkomen te genieten, zoals de gepensioneerden, de 

rechthebbenden op een vervangingsinkomen, de 

huishoudens die hun middelen betrekken uit 

aandelen/obligaties of ook uit huur van onroerend 

goed, enz."296. De Commissie voor de bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer (of de Privacy-

commissie) had al dezelfde gedragslijn aange-

nomen297. 

2 . 1.2 .  Berekening van besteedbaar 
bedrag 

Bij het verdere verloop van het selectieproces gaan 

een aantal eigenaars de profielen van de minst 

aantrekkelijke kandidaten opzijschuiven. De meest 

gangbare test is het toepassen van de 'regel van 

30 %', waarbij maximum een derde van het 

inkomen zou mogen besteed worden aan huur. In 

het licht van de prijzen op de private huurmarkt – 

en in het bijzonder in het Brusselse Hoofdstedelijke 

Gewest en van de lage uitkeringen reduceert deze 

regel drastisch het woningaanbod voor deze 

huishoudens. 

2 . 1.3 .  Introductie van een 
eenzijdige huurbelofte 

Recent werd door de Vlaamse huurdersbonden ook 

gesignaleerd dat een aantal vastgoedmakelaars 

eisen dat de huurder een éénzijdige huurbelofte 

aangaat, met betaling van een bedrag dat kan 

oplopen tot 500 euro. De makelaar stelt de 

kandidaat-huurder vervolgens voor aan de 

verhuurder, die dan kiest uit de verschillende 

kandidaat-huurders (die dit bedrag ook hebben 

betaald). De makelaar het bedrag betaalt wel het 

bedrag terug aan wie niet gekozen werd, maar dit 

kan weken aanslepen. Deze praktijk legt een 

serieuze hypotheek op je zoektocht: "Als je 

dringend op zoek bent naar een huurwoning, zoals 

zovelen op de krappe huurmarkt, heb je natuurlijk 

niet steeds de tijd om te wachten op een beslissing 

van de verhuurder. Maar aangezien je het geld hebt 

moeten storten, is het ook weinig zinvol om je 

zoektocht verder te zetten. Want stel dat je toch iets 

anders zou vinden, maar de verhuurder kiest 

uiteindelijk toch voor jou, dan zie je het geld nooit 

meer terug. Verder zoeken of bij meerdere 

verhuurders een huurbelofte ondertekenen, is dus 

riskant"298. Daarnaast wordt dit systeem gebruikt 

als een bijkomende selectiemechanisme: wie dit 

bedrag niet kan betalen, maakt onmiddellijk geen 

kans om te huren. Zowel de huurdersorganisaties 

als het Nationaal Eigenaars- en Mede-

EigenaarsSyndicaat hebben in het overleg gevraagd 

om tegen dergelijke praktijken op te treden. 

2 . 1.4.  Samenstelling van de 
huurwaarborg 

Met de huurwaarborg wil men een garantie bieden 

voor situaties van huurachterstal of voor eventuele 

schade bij het verlaten van de woning. Voor 

mensen met een laag inkomen kan deze 

huurwaarborg een grote drempel vormen in de 

toegang tot de huisvestingsmarkt: het bedrag van 

twee of drie maanden – samen met de huur van de 
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eerste maand en op het moment dat de waarborg 

van een eventuele voorgaande huur nog niet is 

vrijgegeven – vormt voor heel wat mensen een 

bijzonder grote uitgave. 

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede heeft de 

voorbije jaren, samen met verschillende 

organisaties uit de drie gewesten, rond de 

huurwaarborg gewerkt. Toen de huurwaarborg-

regeling in 2007 werd uitgewerkt, had deze de 

expliciete doelstelling om de toegang tot de 

huurmarkt te vergemakkelijken. Het aantal 

maanden huur voor de waarborg – in het geval van 

een geblokkeerde rekening – werd beperkt tot twee 

maanden. Er werd de mogelijkheid voorzien om de 

waarborg samen te stellen in schijven, ten bedrage 

van maximaal drie maanden huur, in een periode 

van maximaal drie jaar (bankwaarborg). Men 

voorzag ook een neutraal formulier, waardoor de 

oorsprong van de waarborg niet gekend is.  

De voorbije jaren werden in de praktijk echter een 

aantal problemen vastgesteld299:  

• de bankwaarborg (samenstelling in schijven) 

wordt nauwelijks toegepast; onder andere 

omdat vaak hoge dossierkosten worden 

aangerekend);  

• het neutraal formulier wordt nauwelijks 

gebruikt;  

• andere waarborgvormen worden door de 

verhuurder voorzien; in een aantal gevallen gaat 

het om waarborgen in cash, wat wettelijk 

verboden is;  

• OCMW's hebben verschillende praktijken met 

betrekking tot de dekking van de waarborg en 

de eventuele terugbetaling ervan;  

• de sociale huurders hebben – met betrekking tot 

de waarborg - niet dezelfde beschermings-

modaliteiten als de andere huurders. 

In het overleg werd door verenigingen waar armen 

het woord nemen benadrukt dat de huurwaarborg 

een eerste hindernis blijft om te kunnen huren: "Er 

zijn systemen ingevoerd om te helpen bij het 

overbruggen van de eerste hindernis, namelijk de 

samenstelling van de huurwaarborg. De 

mogelijkheid om die in kleine maandelijkse schijven 

te betalen, kan interessant lijken, maar voor wie 

moeite heeft om zijn huur te betalen, is het niet 

evident om daar bovenop nog dit maandelijkse 

bedrag te betalen. Er bestaan systemen waardoor 

huurders de borg niet zelf hoeven te betalen, maar 

eigenaars willen daar vaak niet van weten. De 

wetgeving wordt vaak niet toegepast en eigenaars 

zeggen dat kandidaat-huurders die niet tevreden 

zijn, ook ergens anders kunnen aankloppen. Mensen 

moeten financieel soms erg ver gaan om een dak 

boven het hoofd te kunnen hebben". 

Vanuit het overleg binnen het Steunpunt, en ook 

door andere actoren, werd de piste van een 

centraal huurwaarborgfonds naar voren geschoven, 

in functie van de betaalbaarheid van de 

huurwaarborg en het opheffen van het risico op 

stigmatisering300. Wegens de overheveling van de 

bevoegdheid over de huurwaarborg naar de 

gewesten, zijn de respectievelijke regeringen bezig 

een eigen regelgeving uit te werken.  
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Schema: De pistes in de drie gewesten rond het huurwaarborgsysteem: 

In het Waalse Gewest heeft de vorige Waalse regering voorzien in de oprichting van "een regionaal 
huurwaarborgfonds dat zich garant zal stellen ten aanzien van de eigenaar met betrekking tot de storting van 
de volledige waarborg, zelfs als deze nog niet helemaal is samengesteld door huurder ten aanzien van het 
fonds, en in dit kader het mogelijk maakt de huurwaarborg door te geven"301. Een wetsontwerp voorziet dat - 
als een huurwaarborg moet verstrekt worden - deze verplicht via dit fonds moet verlopen. Dit wetsontwerp 
kreeg binnen de regering een eerste lezing. De nieuwe regering van het Waalse Gewest heeft in zijn 
regeerakkoord deze piste van een regionaal huurwaarborg-fonds echter niet opgenomen. 

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt in de nieuwe ordonnantie betreffende de regionalisering van 
de Brusselse woninghuur302 de bestaande huurwaarborgregeling overgenomen. Wel wordt de ondersteuning in 
de samenstelling van de huurwaarborg vernieuwd, met twee luiken303. Het bestaand systeem van renteloze 
leningen door het Woningfonds wordt aangepast, met een uitbreiding van de doelgroep en aangepaste 
voorwaarden (bijvoorbeeld de verhoging van de terugbetalingstermijn van 18 naar 24 maanden). Daarnaast 
wordt - voor mensen die teveel schulden hebben voor een lening (consumentenkrediet) of voor wie de 
maandelijkse terugbetaling te hoog is - het BRUHWA-fonds (BRUGAL-fonds in het Frans) opgericht dat de 
waarborg voorschiet, in ruil voor een maandelijkse bijdrage van de huurder (van 5 tot maximum 30 euro, 
afhankelijk van het inkomen) , lager dan het maandgeld van een krediet. Die bijdrages worden aan het einde 
van de huurovereenkomst teruggestort, na aftrek van bedragen die de huurder eventueel verschuldigd is aan 
het fonds. In beide gevallen - lening of waarborg uit het fonds - krijgt de huurder de waarborg op een 
geblokkeerde rekening op zijn naam, zodat de verhuurder niet weet waar het geld vandaan komt. 

In het Vlaamse Gewest wil de regering de waarborg terug optrekken naar drie maanden. Naar keuze van de 
huurder kan de waarborg drie vormen aannemen: ofwel een geïndividualiseerde rekening bij een financiële 
instelling op naam van de huurder, ofwel een zakelijke zekerheidstelling bij een financiële instelling op naam 
van de huurder, ofwel een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een 
financiële instelling. Met het akkoord van de verhuurder kan de waarborg ook geleverd worden via een 
borgstelling door een natuurlijke persoon of rechtspersoon. De regering zal een formulier vastleggen waarmee 
de financiële instelling bevestigt dat de waarborg toegekend is, ongeacht de manier waarop die waarborg 
wordt gevormd. De regering wil ook voorzien in een renteloze huurwaarborglening304. 

 

De verschillende pistes moeten geëvalueerd 

worden op hun impact op de betaalbaarheid van 

de huurwaarborg, op en het risico dat de 

kandidaat-huurder kan gestigmatiseerd en 

uitgesloten worden op basis van de vorm van de 

huurwaarborg. Het Netwerk tegen armoede 

waarschuwt alvast voor de impact van de 

voorziene verhoging in Vlaanderen van de 

huurwaarborg van twee naar drie maand: "dit 

betekent dat mensen voor een huurwoning van 500 

euro per maand 2.000 euro (drie maand 

huurwaarborg + eerste maand huur) moeten 

ophoesten om nog maar een woning te kunnen 

beginnen huren. Dat is totaal onhaalbaar voor 

mensen met een laag inkomen"305. Het Netwerk 

vraagt om de concrete modaliteiten van de 

renteloze waarborglening – die dit probleem moet 

ondervangen – samen met de huurdersbonden en 

armoedeorganisaties uit te werken. Met 

betrekking tot het Brusselse systeem is de 

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen ook 

bezorgd over een aantal onzekerheden, zoals de 

termijn waarop het Woningfonds zal antwoorden 

op de aanvragen: "De uitdaging voor het 

Woningfonds zal erin bestaan dat ze de huidige 

termijn van twee à drie dagen voor de 200-tal 

leningen die ze nu afsluit ook zal kunnen behouden 

voor de voorziene 1000 aanvragen voor het 

BRUHWA-fonds"306. Ook de Brusselse Bond blijft de 

oprichting van een centraal of universeel 

huurwaarborgfonds naar voren schuiven.  
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Het S te unpunt be veel t  aan om  de toe gang tot  e en betaa lbare  en  kwal ita t ieve  woning  te  
verbete ren voo r h u ish oudens  m et een  laag  inkom e n,  en  h en te  besch erm en tegen se lec t ie  en  
disc rim inatie ,  doo r:  

•  voorz ien  in  een  centraal  h uu rwaarbo rgfonds ,  in  functie  van de  betaalbaarh eid en niet -
s t igm atiserende toe gang tot  een h uu rwoning;  

•  verdere  u itwerking van ac t ies  en instrum enten in  de  s t r i jd  te gen disc rim inatie  (z ie  h iervoor ook 
de  aanbevel ingen van Unia op h et vl ak van de  inte ns if iër ing van sens ibil iseringsacties ,  de  
ontwikkel ing  van deontol ogisch e codes  m et  be ro epsve renigingen en  de  invoering  van 
prakti jktests  in  de  ve rsch il l ende fasen van h et verh u urtra jec t ) ;  

•  toepass ing  van  de  h u idige  bepal ingen ,  zoals  deze  m et  betrekking  to t  h et aff ich eren van  
h uurpri jzen;  

•  ju r id isch  evalue ren van prakti jken zoals  deze  van de  eenzi jd ige  h uurbel ofte ,  door  de  bevoegde 
instantie ;  

•  aanbieden van  een onders teunin g en be gele iding van e igenaars  in  h et  kader van de  ve rh uu r  
van betaalbare  en kwal itat ieve  woningen aan persone n m et een l aag inkom en.  

 

2 . 2 .  Uithuiszettingen ten 
gevolge van 
onbewoonbaarheid  

Bijna een derde van de mensen met armoederisico 

leeft in een woning van slechte kwaliteit307. 

Wanneer een burgemeester heeft beslist dat een 

woning onbewoonbaar is, wordt de uithuiszetting 

van de huurder onvermijdelijk. Cijfers over het 

aantal onbewoonbaarheidsverklaringen en 

uithuiszettingen ten gevolge van deze beslissingen 

zijn moeilijk te bekomen. Voor het Waalse Gewest 

heeft het IWEPS na een uitvoerig onderzoek de 

volgende schatting kunnen maken voor het jaar 

2012: er zouden dat jaar 1.119 woningen 

onbewoonbaar of overbevolkt zijn verklaard door 

de 262 Waalse burgemeesters. Dit zou hebben 

geleid tot 73 uithuiszettingen en 388 herhuis-

vestingsaanbiedingen308. In Vlaanderen moet er 

een onderscheid gemaakt worden tussen 

'ongeschiktheid' en 'onbewoonbaarheid'. Bij het 

eerste concept gaat het om woningen die na 

inspectie 15 strafpunten krijgen. Het tweede 

concept is vergelijkbaar met het onbewoonbaar-

heidsconcept in de twee andere gewesten en wijst 

op een gevaar voor de gezondheid en de veiligheid 

van de bewoners. Uit overwegingen qua 

leesbaarheid gebruiken we verder de term 

'onbewoonbaarheid' (inhabitabilité). 

Niet alleen is een uithuiszetting ten gevolge van 

onbewoonbaarheid - zoals elke uithuiszetting - 

traumatiserend, ze tast ook de rechten van de 

huurder aan. Eerst en vooral heeft de huurder 

slechts zelden een fout 'begaan': de 

onbewoonbaarheid is meestal te wijten aan de 

woning zelf of aan nalatigheid van de eigenaar. 

Bovendien beschikt de huurder niet over de 

mogelijkheid om zijn argumenten te laten gelden 

voor een vrederechter. Beslissingen van de 

burgemeester kunnen namelijk enkel voor een 

bestuurscollege worden aangevochten. De huurder 

kan dus geen beroep of verzet tegen de beslissing 

aantekenen voor een burgerlijke rechtbank; wel 

kan hij naar de burgerlijke rechtbank stappen in 

een parallelle procedure om te vragen om door de 

eigenaar te worden vergoed. Tot slot kan de 

huurder niet de bescherming inroepen van de 

maatregelen die zijn voorzien in geval van een door 

een vrederechter opgelegde uithuiszetting, zoals 

de automatische waarschuwing van het OCMW, de 

tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder en de 

minimumtermijn van één maand tussen het vonnis 

en de uithuiszetting. Behalve in geval van nakend 

gevaar geven de onbewoonbaarheidsbesluiten de 

bewoners een termijn van 3 maanden om hun 

woning te verlaten, maar de betekening van deze 

beslissing gebeurt niet via een gerechts-

deurwaarder, waardoor het overbrengen van de 
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informatie soms effectiviteit mist. Er zou kunnen 

worden overwogen om het OCMW te verwittigen 

in het kader van procedures van onbewoonbaar-

heidverklaring. Zoals dit ook het geval is in 

burgerrechtelijke procedures zal er over gewaakt 

dienen te worden dat een dergelijke automatische 

verwittiging van het OCMW in een vroeg genoeg 

stadium gebeurt, zodat het OCMW de kans krijgt 

om een efficiënte oplossing te brengen en niet 

voor de voldongen feiten wordt gezet. 309 

Uiteraard zijn alle deelnemers aan het overleg het 

erover eens dat de minimumnormen inzake 

bewoonbaarheid van cruciaal belang zijn om de 

strijd aan te binden met de slechte 

woonomstandigheden van heel wat mensen in 

armoede. Maar in het licht van de voorgaande 

vaststellingen hebben de deelnemers aan het 

overleg zich de volgende vraag gesteld: is een te 

strenge toepassing van de normen inzake 

bewoonbaarheid problematisch voor mensen in 

armoede? Werken zij niet als een bijkomend 

uitsluitingsmechanisme voor kwetsbare mensen 

wanneer hun toepassing niet gepaard gaat met 

een voldoende aanbod aan betaalbare en 

kwalitatieve woningen?  

2 .2 . 1 .  De normen inzake 
bewoonbaarheid en hun 
administratieve toepassing 

Om eigenaars te verplichten om voor hun 

woningen een minimaal niveau van 

bewoonbaarheid te handhaven, hebben de 

wetgevende instanties op de verschillende 

bevoegdheidsniveaus een wetgeving in dit domein 

uitgewerkt. Huisvesting is een gewestelijke 

bevoegdheid. Elk gewest heeft dus zijn eigen 

wooncode310 aangenomen, op basis waarvan 

minimale kwaliteitsnormen311 met betrekking tot 

de bewoonbaarheid van die woningen werden 

vastgelegd.  

De toepassing van deze normen inzake 

bewoonbaarheid is onderworpen aan 

administratieve procedures die, algemeen 

beschouwd, relatief vergelijkbaar zijn in de drie 

gewesten van het land. Elke betrokkene kan aan de 

inspectiediensten (gemeentelijk of gewestelijk, in 

functie van de gemeente) vragen dat de 

bewoonbaarheid van een woning wordt 

onderzocht. Na een dergelijk onderzoek maken de 

inspectiediensten een verslag over aan de 

burgemeester, samen met een advies over de 

bewoonbaarheid van het pand. De burgemeester is 

dan verplicht om de betrokken partijen, waaronder 

de huurder, de mogelijkheid te geven om gehoord 

te worden.  

Daarna is het zijn taak om een beslissing te nemen, 

zonder dat hij daarbij verplicht is om het advies 

van de inspectiediensten te volgen. Als hij beslist 

dat de woning onhygiënisch, onbewoonbaar of 

overbevolkt is, moet hij onmiddellijk een einde 

stellen aan de bewoning van het betrokken goed. 

Het huurcontract wordt dan nietig verklaard, wat 

zal moeten worden gevorderd voor de 

vrederechter, en de woning wordt opgenomen in 

de inventaris van onbewoonbare en ongezonde 

woningen. 

Er zijn in dit kader verschillende strafvorderingen 

tegen de eigenaar voorzien. Gemeenten kunnen 

speciale belastingen heffen om verkrotting te 

bestraffen. In Vlaanderen hebben de gemeenten 

bovendien een voorkooprecht in het geval waarin 

ze zelf de renovatiewerkzaamheden willen 

uitvoeren op kosten van de eigenaar. Op 

strafrechtelijk niveau kunnen de eigenaars 

eveneens worden vervolgd wegens het verhuren 

van een onbewoonbare woning. Als ze schuldig 

worden bevonden, kijken ze aan tegen 

gevangenisstraffen of zware boetes. 

Krachtens artikel 135 van de Nieuwe 

Gemeentewet mogen burgemeesters ook op eigen 

initiatief een einde stellen aan de bewoning van 

een bepaald goed. Dit gebeurt dan gewoonlijk uit 

veiligheidsoverwegingen met het oog op brand-

gevaar naar aanleiding van controles die door de 

gemeentelijke brandweer worden uitgevoerd. 

In de praktijk blijkt echter dat huurders niet altijd 

worden gehoord en dat bij de administratieve 

procedures maar zelden rekening wordt gehouden 
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met hun mening, behalve in de zaken waar de 

beslissing duidelijk niet in verhouding stond met de 

situatie. De deelnemers aan het overleg pleiten 

voor een verplichting om de mening van de 

huurders in aanmerking te nemen voordat er een 

beslissing wordt genomen over de 

bewoonbaarheid van hun woning. "Een van de 

tekortkomingen van de reglementering is dat ze 

heel erg focust op de stenen: in de procedures 

staan de bewoners niet altijd centraal. Er moet 

meer aandacht naar de bewoners gaan en niet 

zozeer naar de plek waar ze wonen." 

In het kader van het overleg werd er een goede 

praktijk aangehaald. In Gent was er een probleem 

met de veiligheid van een woning met 50 kamers. 

De brandweer vroeg om de woning, en dus alle 

kamers, onbewoonbaar te verklaren wegens 

brandgevaar en het feit dat bij brand niet iedereen 

zou kunnen worden gered. Na de hoorplicht van de 

eigenaar en van de huurders en overleg met de 

brandweer, Dienst Toezicht en de Dienst Wonen 

besloot de burgemeester om de kamers die wel 

evacueerbaar zijn bij brand, enkel ongeschikt te 

verklaren. De personen uit de onbewoonbaar-

verklaring op basis van artikel 135 N.G. (niet te 

evacueren) werden onmiddellijk herhuisvest, de 

andere bewoners kregen meer tijd om een andere 

woonoplossing te vinden. Ze kregen hierbij 

ondersteuning van Dienst Wonen en van de 

Huurdersbond. 

Parallel met de administratieve procedures kunnen 

huurders in het kader van een burgerlijke 

rechtsvordering tegen zijn verhuurder de naleving 

van de bewoonbaarheidsnormen inroepen bij de 

vrederechter. 

2 .2 .2 .  De procedure voor de 
vrederechter 

Wanneer de vrederechter geconfronteerd wordt 

met een huurovereenkomst die betrekking heeft 

op een onbewoonbaar goed, dan kan hij 

verordenen dat de huur wordt verlaagd, dat de 

nodige herstellingswerkzaamheden worden 

uitgevoerd of zelfs dat de huurovereenkomst 

wordt beëindigd. Aangezien de reglementering die 

betrekking heeft op de regionale kwaliteitsnormen 

van openbare orde is, is de rechter verplicht om de 

huurovereenkomst van een woning die 

onbewoonbaar is verklaard, nietig te verklaren. 

Daarentegen mag hij niet ingaan op de vraag van 

een eigenaar die een huurder wil uitzetten op 

grond van een vermeende onbewoonbaarheid van 

de woning. 

Hoewel een procedure voor een vrederechter in 

theorie een oplossing kan bieden voor mensen die 

een onbewoonbare woning huren, mogen we niet 

uit het oog verliezen dat de toegang tot justitie 

voor mensen in armoede veel moeilijker is 

geworden sinds de recente hervormingen die 

uitvoerig aan bod zijn gekomen in het 

tweejaarlijkse Verslag 2014-2015312, evenals in 

punt 1.3.5. van dit Verslag. 

2 .2 .3 .  De verplichting tot 
herhuisvesting 

Het AVA wees er al op: als de overheid een beleid 

invoert inzake de kwaliteit van huisvesting, dan 

moet ze ook de nodige mogelijkheden voor een 

effectieve herhuisvesting voorzien. Op papier 

hebben de gewestelijke wetgevers gehoor gegeven 

aan deze verzuchting. 

 Er bestaat in de drie gewesten van het land een 

verplichting om huurders die om redenen van 

onbewoonbaarheid werden uitgezet, te 

herhuisvesten. 

 In Vlaanderen is het de burgemeester die aan 

deze verplichting gehoor moet geven. Volgens 

de Wooncode313 kan de burgemeester de kosten 

van de herhuisvesting van de uitgezette huurder 

verhalen op de eigenaar wanneer er een 

onbewoonbaarverklaring is uitgesproken. De 

gemeente kan eveneens met het Gewest 

overeenkomen dat dit laatste de kosten voor de 

herhuisvesting verhaalt op de eigenaar die in 

gebreke is gebleven.  
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Om de procedure voor de terugvordering van de 

herhuisvestingskosten efficiënter te maken, 

lanceerde het Agentschap Wonen Vlaanderen in 

juni 2009 in enkele gemeenten een 

pilootproject314. Dit project voorzag in een 

prefinanciering van de herhuisvestingskosten via 

een speciaal 'Herstelfonds'. De eigenlijke 

terugvordering van de herhuisvestingskosten 

gebeurde via de Vlaamse inspectiediensten. Het 

project werd in 2015 stopgezet, nadat 26 

invorderingsdossiers werden behandeld, allemaal 

volledig of bijna volledig afgesloten, met zeer 

positieve resultaten315. In het Vlaamse Gewest is er 

ook een huurgarantiefonds (Fonds ter bestrijding 

van de uithuiszetting) dat – mits de betaling van 75 

euro door de verhuurder bij het aangaan van een 

nieuwe huurcontract – tussenkomt bij een 

eventuele wanbetaling van de huurders, met een 

aantal voorwaarden (huurachterstal van 3 

maanden, een vonnis met een afbetalingsplan en 

de huurder leeft het afbetalingsplan niet na)316. 

Het fonds is bedoeld als preventie van 

uithuiszettingen, maar is tot nu toe geen succes 

(803 aansloten wooneenheden in 2016, en 119 

betalingen ten bedrage van 38.273 euro)317. Het 

optimaliseren van het fonds is in het Vlaams 

‘globaal plan dak- en thuisloosheid 2017-2019’ 

opgenomen als één van de acties in het kader van 

het verminderen van het aantal uithuiszettingen.  

 In Wallonië ligt de verplichting tot 

herhuisvesting bij de burgemeester en de 

Société wallonne du Logement (SWL) wanneer 

huurders worden uitgezet omdat hun woning 

niet beantwoordt aan de regels inzake 

bewoonbaarheid of veiligheid318. De Code roept 

de burgemeester op om een 

herhuisvestingsoplossing te vinden binnen het 

aanbod aan bepaalde soorten woningen op het 

grondgebied van zijn of haar gemeente.  

Er wordt in de Code evenwel geen enkele sanctie 

voorzien voor gevallen waarin de burgemeester 

deze verplichting niet naleeft. Als er in de 

gemeente geen enkele woning beschikbaar is, is 

het de taak van de SWL om de herhuisvesting te 

regelen. De enige verplichting die de SWL echter 

heeft, is om te zoeken in een groter gebied en - 

indien nodig - op de private huurmarkt. Er is dus 

geen garantie op herhuisvesting. 

 In Brussel voorziet de Huisvestingscode dat bij 

uithuiszettingen ten gevolge van onbewoon-

baarheid, eerst de burgemeester en vervolgens 

de Brusselse Gewestelijke Huisvestings-

maatschappij (BGHM) moeten nagaan of er een 

woning beschikbaar is op de private 

huurmarkt319. Huurders die omwille van 

onbewoonbaarheid uit hun woning werden 

gezet, krijgen voorrang bij toekenning van een 

sociale woning.  

Er bestaat eveneens een Fonds dat wordt gevoed 

door de administratieve boetes die worden 

opgelegd door eigenaars die in gebreke blijven. Dit 

Fonds is bedoeld als ondersteuning voor de nieuwe 

huur en om bij te dragen in de kosten voor de 

verhuis en de installatie in de nieuwe woning. 

Geen enkele van deze drie gewestelijke 

verplichtingen tot herhuisvesting is bindend voor 

de overheden, omdat het gaat om 

middelenverbintenissen en niet om resultaats-

verbintenissen. Bijgevolg staat een groot aantal 

mensen die het slachtoffer werden van 

uithuiszettingen omwille van onbewoonbaarheid, 

gewoon op straat. 

Voor de deelnemers aan het overleg moet deze 

verplichting effectief en systematisch worden 

gemaakt, eens te meer een herhaling van een 

vraag die al in het tweejaarlijkse Verslag 2008-2009 

over dakloosheid werd gesteld. 

Om het gebrek aan woningen te omzeilen, nemen 

sommige burgemeesters systematisch geen 

beslissing over de onbewoonbaarheid van een 

woning tot ze zeker zijn dat de huurder die zal 

worden uitgezet, ook effectief kan worden 

geherhuisvest. Door zo te handelen nemen de 

burgemeesters volgens de actuele wetgeving 

jammer genoeg risico’s op het gebied van hun 

aansprakelijkheid. 
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In het kader van het overleg hebben de 

vertegenwoordigers van het OCMW uitgelegd hoe 

zij mensen begeleiden om te voorkomen dat ze 

worden uitgezet zonder herhuisvesting: "ze 

hanteren een aanpak om mensen te begeleiden bij 

het indienen van een klacht bij de DGHI (Directie 

Gewestelijke Huisvestingsinspectie)320.. Bepaalde 

mensen wensen of durven geen klacht in te dienen: 

we begeleiden hen dan bij hun zoektocht naar een 

woning en eenmaal een oplossing gevonden is, 

tracht men via de dienst stedenbouw en de DGHI 

voor het vertrek van de huurder een huisbezoek te 

organiseren (of ten minste om de woning te 

seinen). Dit beperkt enigszins de moeilijke situaties 

die tussen een eigenaar en zijn huurder zouden 

kunnen ontstaan". 

De deelnemers aan het overleg zijn het erover 

eens dat een dergelijke begeleiding zeker steek 

houdt, maar betreuren dat het eigenlijk gaat om 

'trucs' die het onderliggende probleem, met name 

het globale gebrek aan betaalbare en kwalitatieve 

woningen, verbergen. Bovendien zijn deze 

uitzonderingen niet van toepassing in alle 

gemeenten, waardoor mensen die in armoede 

leven afhankelijk worden van de goodwill van de 

lokale overheden. 

De deelnemers aan het overleg hebben ook de 

'wilde' uithuiszettingen tegen het licht van heel 

deze problematiek gehouden. Ook daar bestaan er 

regels en wetten om de slachtoffers te bescher-

men, maar omdat die wetgeving niet wordt 

toegepast, moeten mensen in armoede "trucs 

uitvinden om te voorkomen dat ze worden 

vermorzeld". Het grote probleem in heel deze 

situatie is dat klachten die worden ingediend door 

slachtoffers van een 'wilde' uithuiszetting, nauwe-

lijks worden opgevolgd. Wanneer ze al durven 

klacht indienen bij de politie, weigert die vaak om 

in te grijpen onder het voorwendsel dat het gaat 

om een burgerlijk geschil. Veel mensen weten het 

niet, maar het gaat hier wel degelijk om een 

strafbaar feit321. Het is daarom noodzakelijk dat 

niet alleen de mensen, maar ook de ambtenaren 

goed worden geïnformeerd. Maar in hoofdorde 

pleiten de deelnemers aan het overleg ervoor dat 

er strengere sancties worden getroffen tegen 

eigenaars die zich schuldig maken aan 'wilde' 

uitwijzingen en dat de kosten voor de 

herhuisvesting van de huurder ten laste komen van 

de eigenaar. 

In een recente beslissing heeft het Comité voor 

economische, sociale en culturele rechten van de 

Verenigde Naties Spanje veroordeeld en 

aanbevolen om “ de noodzakelijke maatregelen te 

nemen zodat uithuiszettingsbeslissingen die 

mensen betreffen die geen middelen hebben om 

zich te herhuisvesten enkel toegepast worden 

nadat deze mensen effectief werden geraadpleegd 

en alles in het werk is gezet zodat zij geherhuisvest 

worden, in het bijzonder indien dit gezinnen, 

oudere mensen, kinderen of andere kwetsbare 

mensen betreft”322. Dit standpunt is evenzeer 

geldig voor België. 

 

 

Het S teunpunt  tot  bestr i jd ing van arm oede  be veel t  aan om  u ith u isze tt ingen wegens  
onbewoonbaarh eid te  ve rm ijden en de  negatieve  gevo l gen ervan te  bestr i jden:   

•  voorz ien dat er  b i j  een onbewoonbaarh eidsve rkl aring geen u ith u isze tt ing gebe urt  (beh al ve  bi j  
im m inente  dre iging voo r gezondh eid)  zonder dat  er  in  een betere  h u isvest ing  is  voo rz ien voo r 
de  betro kken h u urde r;  

•  h et OCMW sys tem atisch  en voldoende o p t i jd  waarsch uwen in  h et geval  van een 
onbewoonbaarh eids -  of  ongesch ikth e idsprocedu re ;  

•  de gem eenten ve rpl ich ten om  voldoende trans itwoningen besch ikbaar te  s te l len.  

•  effec t ie f  real ise ren van h e t h oorrech t van de  h uu rde r,  en rekening h ouden m e t z i jn  of  h aar 
m ening.  
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Het S te unpunt  to t  bestr i jd ing van arm oede  be veel t  aan om  'wilde  u ith u iszett inge n'  te  bestr i jden:  

•  inform eren  van de  po l it iediensten ove r  de  noodzaak e n ve rpl ich t ing om  een  P V o p te  s te l len  bi j  
s ituat ies  van  'wilde  u ith u is zett ing'  en bete r info rm ere n van de  h uu rders  van  h un rech ten;  

•  f inanc ieel  verantwoo rdel i jk  s te l len van de  e igenaars  d ie  'wilde  u ith u iszett ingen'  u itvoeren doo r 
de  h erh u isvest ings kosten  van h un h uu rders  op h en te  verh alen.  

 

3 .  Begeleiding in de 
zoektocht naar en het 
behoud van een woning  

De voorbije decennia zijn er verschillende 

initiatieven ontstaan die mensen willen 

ondersteunen in de zoektocht naar en het behoud 

van een betaalbare en kwalitatieve woning. 

Dergelijke initiatieven zijn vanuit de betrokken 

personen en groepen zelf ontstaan, werden 

opgericht door een bepaalde organisatie of werden 

door de overheid geïnitieerd. Een aantal van deze 

initiatieven wordt ondertussen door de overheid 

gefinancierd en omkaderd. Tijdens het overleg 

binnen het Steunpunt werd regelmatig naar 

initiatieven verwezen en erover uitgewisseld. Een 

schematisch overzicht van initiatieven op het einde 

van het hoofdstuk opgenomen. 

3 . 1.  Begeleiding in de zoektocht 
naar een woning 

Reeds lang bestaan 'woonwinkels' waar kandidaat-

huurders een overzicht krijgen van het 

woningaanbod in hun buurt of gemeente. Vanuit 

terreinorganisaties ontstonden ook sociale 

verhuurkantoren (SVK) die privé-eigenaars willen 

overtuigen om hun huurwoning onder het beheer 

van het SVK te plaatsen, in ruil voor een 

gegarandeerde betaling van de huur en voor het 

beheer van de woning gedurende een afgesproken 

periode. Deze SVK's kregen in de drie gewesten 

een eigen omkadering.  

In het Waalse Gewest en het Brussels 

Hoofdstedelijke Gewest zijn sinds enkele jaren 

capteurs de logement actief: deze beroepskrachten 

nemen contact met eigenaars en proberen het 

contact tussen de kandidaat-huurder en de 

eigenaar te ondersteunen. In Gent is er een 

Woonzoekteam opgestart met eenzelfde 

doelstelling; in dit project worden kandidaat-

huurders ondersteund die al begeleid worden door 

een welzijnsorganisatie.  

Vaak is er sprake van partnerschappen tussen 

organisaties om te werken aan een integrale 

begeleiding en afstemming . In het overleg werd 

het belang van samenwerking tussen verschillende 

diensten zeker onderstreept. Tegelijk werd 

gevraagd om de plaats van de kandidaat-huurder 

te bewaken en om voldoende oog te hebben voor 

de behoeften en aspiraties van de betrokken 

persoon of gezin. 

In het overleg werd sterk benadrukt dat de enorme 

krapte op de huurmarkt maakt dat de huishoudens 

met een laag inkomen voortdurend in concurrentie 

komen te staan met elkaar, en zelfs met 

organisaties, met onderlinge verdringingseffecten. 

Dit structureel woningentekort voor mensen met 

een laag inkomen kan niet anders opgelost worden 

dan door een structurele verhoging van het sociale 

en private huuraanbod. 

3 .2 .  Begeleiding bij het behoud 
van een woning 

In het Waalse Gewest is sinds 2012 een 

financiering ingevoerd voor de uitbouw van een 

sociale dienst binnen de sociale huisvestings-

maatschappijen: de gefinancierde beroepskrachten 

hebben een specifieke benaming (référents 
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sociaux) en functie, en begeleiden vanuit de sociale 

huisvestingsmaatschappijen de bewoners van de 

sociale woningen. In het Vlaamse Gewest krijgen 

sociale huisvestingsmaatschappijen (die financieel 

minder sterk staan) in het kader van de 

Gewestelijke Sociale Correctie een bijpassing voor 

de financiering van basisbegeleidingstaken. 

Een ander specifiek aanbod is het Housing First 

programma. Deze methode uit de VS is gericht op 

de maatschappelijke integratie van de meest 

kwetsbare daklozen en werd drie jaar lang in zeven 

steden in België uitgetest. Huisvesting is de eerste 

stap - terwijl andere trajecten vaak beginnen met 

een verblijf in een opvangcentrum – en het 

uitgangspunt om de integratie op andere vlakken 

te starten. Er werd in België een belangrijk budget 

voorzien voor dit programma, via projectsubsidies 

in combinatie met Europese middelen. Toch is de 

doelgroep klein en specifiek omdat men mikt op 

die personen die het minste kans maken om een 

woning te vinden (psychische problemen, 

verslaving). Er werden met de projecten ongeveer 

430 daklozen bereikt vanaf september 2013. De 

deelnemers aan het overleg benadrukten het 

belang van de vrijwilligheid van het aanbod in de 

projecten: "Dit experiment bewijst dat heel goede 

resultaten kunnen worden bereikt als men 

daklozen helpt door voor hen een woning te vinden 

eerder dan hen door te verwijzen naar een 

verblijfscentrum, zonder dat daar verplichte steun 

aan wordt gekoppeld. Er worden geen 

voorwaarden gesteld aan de mensen, alleen dat ze 

dakloos zijn. De mensen krijgen administratieve 

ondersteuning en een aanbod van intensieve 

begeleiding rond kwesties waarrond ze zelf willen 

werken. Er is dus respect voor de autonomie van de 

persoon. Eerste resultaten van de pilootprojecten 

tonen aan dat na anderhalf jaar tot 90% van de 

mensen nog steeds een woning heeft, dat hun 

gezondheid is verbeterd en dat er ook op het vlak 

van middelenverbruik een verbetering is. Er werden 

immers intensieve gesprekken gevoerd met de 

mensen om hen beter te leren kennen en om een 

vertrouwensrelatie op te bouwen. Zo kan er bij een 

crisis gepast gereageerd worden. Bij ‘Housing First’ 

heeft de betrokkene echt de keuze om de 

begeleiding al dan niet te accepteren; hij kan ook 

zelf het type begeleiding kiezen. We stellen vast dat 

mensen gewoonlijk het type begeleiding kiezen dat 

het best aansluit bij hun eigen ritme. Het is de 

mogelijkheid om te kunnen kiezen, die deze vorm 

van steun doeltreffender maakt dan andere".  

In het algemeen signaleren de deelnemers aan het 

overleg dat begeleiding meer en meer wordt 

opgelegd als een voorwaarde voor de toegang tot 

een woning. Zo kan in het Vlaamse Gewest een 

toewijzing van een sociale woning om dringende 

redenen worden gekoppeld aan een verplichte 

begeleiding323. Dit wil zeggen dat mensen worden 

gedwongen om hulpverlening te aanvaarden als 

voorwaarde om hun recht te laten gelden op een 

basisbehoefte. De vraag werd in het overleg 

gesteld: "wie beslist eigenlijk wie - en in welke 

intensiteit - begeleiding nodig heeft om zelfstandig 

te wonen? Sociale organisaties die mensen in 

problematische woonsituaties helpen weten zelfs 

niet dat ze tegen deze eisen van sociale 

huisvestingsmaatschappijen kunnen ingaan".  

Het overleg vraagt in het algemeen aandacht voor 

initiatieven die van onderuit groeien. Zo werd in 

Oostende een project op poten gezet, in 

samenwerking tussen ATD Vierde Wereld 

Oostende en de kerkfabriek, gericht op daklozen, 

om woningen tegen een zeer lage prijs (maximaal 

350 euro per maand) en zonder betaling van een 

huurwaarborg ter beschikking te stellen. Een regel 

die gehanteerd wordt is dat de huurprijs maximaal 

1/3 van het inkomen van de hulpzoekende mag 

bedragen. Daarnaast wordt er bijzonder veel 

belang gehecht aan begeleiding. Deze constante 

ondersteuning beoogt om weer moed te geven aan 

de hulpzoekende. Belangrijk om te vermelden is, 

dat dit project in de eerste plaats geïnitieerd werd 

door iemand met ervaring van dakloosheid zelf.  
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3 .3 .  Bemiddeling bij 
huurconflicten 

In een huursituatie kan het tot een conflict komen 

tussen huurder en verhuurder. Eén van beide 

partijen kan beslissen om naar de rechtbank te 

stappen. Verenigingen waar armen het woord 

nemen, maar ook heel wat andere actoren, 

benadrukken dat er voor mensen in armoede grote 

drempels bestaan om die stap te zetten. Drempels 

die door recente maatregelen (verhoging van de 

btw op de prestaties van de advocaten naar 21 %, 

verhoging van de griffiekosten, invoering van 

remgeld, …) nog vergroot werden324. 

Uiteraard zijn initiatieven om de stap naar de 

rechtbank te vermijden bijzonder interessant. 

Eerder was er in België een experiment met 

paritaire huurcommissies, in Gent, Brussel en 

Charleroi. Het Steunpunt stelde reeds voor om 

dergelijke paritaire huurcommissies op te richten, 

met de opdracht om huurbemiddeling te 

organiseren tussen een verhuurder en huurder. 

Opgericht op lokaal niveau en in gelijke mate 

samengesteld uit vertegenwoordigers van 

huurders en eigenaars kunnen deze een kader 

bieden voor een dialoog tussen partijen die zich in 

een conflict bevinden. Bovendien zou het niet 

nodig zijn om bijgestaan te worden door een 

advocaat. Hun toegang zou gratis moeten zijn om 

te voorkomen dat er een financiële barrière zou 

zijn om er beroep op te doen325.  

3 .4.  Ondersteuning in de toegang 
tot eigendom 

De voorbije jaren hebben verschillende 

organisaties alternatieve manieren van toegang tot 

eigendom uitgewerkt. 

Zo zijn er in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 

en het Waalse Gewest een aantal solidaire 

spaargroepen actief, waarbij gezinnen met een 

laag inkomen samen sparen om tot een 

startkapitaal te komen om zo het voorschot bij de 

aankoop van een woning - door één van deze 

gezinnen - te kunnen financieren. Eens het gezin 

de lening voor de aankoop heeft kunnen 

finaliseren, betaalt het gezin het bedrag terug aan 

de groep waarna de som voor een andere aankoop 

kan gebruikt worden. Uit een bevraging door Ciré 

van deelnemers van deze collectieve 

spaargroepen, bleek dat van de gezinnen die een 

woning konden kopen 35 % op dat moment cliënt 

bij het OCMW was326. 

Enkele initiatieven werken op basis van een 

gesplitst eigendomsrecht, waarbij de eigendoms-

rechten van de grond en van de constructie 

gescheiden worden. In het Brusselse Gewest heeft 

het Woningfonds het 'Huurhulp +-project' opgezet 

waarbij een gezin een 'recht van opstal' krijgt voor 

een nieuwe woning. Het woningfonds blijft 

eigenaar van de grond, terwijl de gezinnen 

eigenaar worden van het gebouw voor een periode 

van maximum 50 jaar. Op het einde van het 

contract betaalt het Fonds de eigenaar een 

vergoeding overeenkomstig met de resterende 

waarde van de woning. Deze eigenaars zullen na 

verloop van tijd veel minder betaald hebben dan 

op de huurmarkt of via de klassieke eigendoms-

verwerving327. 

Community Land Trust (CLT) is ook op het principe 

van gesplitst eigendomsrecht gebaseerd. De grond 

is een eigendom van de overheid, een instelling of 

een collectief. De persoon koopt enkel de woning. 

Als de persoon de woning verlaat, krijgt hij alles 

terug wat hij heeft betaald en daar bovenop een % 

van de meerwaarde. In het Brusselse en Vlaamse 

Gewest zijn dergelijke projecten opgestart, telkens 

ook met begeleiding van een vereniging328. De 

bewoners zijn zelf betrokken bij de opstart en het 

beheer van het geheel. De kandidaat-bewoners 

denken na over welk soort woning ze willen en bij 

het ontwerp en de bouw wordt getracht om zoveel 

mogelijk met hun keuzes rekening te houden. Dit 

impliceert dat voor deze betrokkenheid ook 

voldoende tijd en begeleiding moet worden 

uitgetrokken. In Brussel wordt de rol van de bank 

opgenomen door het Woningfonds, de aflossing 

van het hypothecair krediet mag niet meer 

bedragen dan 30 % van het inkomen. In 

Vlaanderen is aan het CLT-initiatief in Gent door de 
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Vlaams minister van Wonen gevraagd om een 

draaiboek uit te werken in functie van de 

ontwikkeling van CLT-initiatieven. In het 

regeerakkoord van de Waalse Regering is voorzien 

om CLT-initiatieven te ondersteunen. 

Meer en meer worden dergelijke alternatieve 

manieren van eigendomsverwerving toegepast 

door andere actoren zoals de sociale bouwmaat-

schappijen en co-housingprojecten. Zo is er in 

Vlaams-Brabant nu een sociale huisvestings-

maatschappij die prefab woningen op perceeltjes 

van een toeristisch terrein plaatst. Er wordt hierbij 

geëxperimenteerd met de formule van huurkoop 

en met het CLT-idee. 

Deelnemers aan het overleg benadrukken wel dat 

dergelijke formules geen oplossing bieden voor 

iedereen. Het is een oplossing voor gezinnen die 

willen en kunnen kopen, maar geen toegang 

hebben tot een eigendom omdat ze niet genoeg 

inkomsten hebben om de huidige woningmarkt-

prijzen te betalen. 

Een aantal mensen gaan over tot de aankoop van 

een woning, met veel gebreken, zonder over de 

middelen te beschikken om deze kwalitatief in 

orde te kunnen brengen. Het OCMW Gent heeft – 

in samenwerking met verschillende actoren uit het 

middenveld - voorzien in project waarbij middelen 

ter beschikking worden gesteld voor de renovatie 

van 10 dergelijke woningen. Er is ook een 

intensieve sociale en technische begeleiding bij de 

verbouwingswerken. Bij de verkoop van hun 

woning moeten de zogenaamde 'noodkopers' de 

tussenkomst terugbetalen aan het OCMW en 

komen deze middelen opnieuw terecht in een 

soort rollend fonds en kunnen ze gebruikt worden 

voor andere woningen329. Dit rollend fonds krijgt 

navolging in het kader van het Vlaamse Energie-

armoedeplan. 

 

 

Het S teunpunt  to t  bestr i jd ing van arm oede  be veel t  aan om  ve rder  te  inves teren in  de  begele iding  
van m ensen in  arm oede  in  de  zoektoch t naar en h et beh oud van een  woning,  doo r:  

•  aanbieden van een ondersteuning en begele iding van (kandidaat - )h uu rders  ( in  zo wel  de  soc iale  
al s  private  h uu rm arkt) ,  in  a l le  vr i jwil l igh e id en zonder  dat d it  een voo rwaarde  is  in  de  toegang 
tot  een woning ;  

•  voldoende aandach t h ebben voo r de  in it iat ie ven die  van onderu it  groeien;  

•  verder  u itwe rken van in it iat ieven voor  bem iddel ing in  h uurconfl ic ten ,  vo orafgaand aan  
ju r id isch e  s tappen;  

•  u itwisselen van  ervaringen ,  prakti jken en  sys tem en  in  functie  van  een  ve rbeterende toegang 
van m ensen m e t een l aag inkom en tot  e igendom .  

 

4.  Naar een inroepbaar 
recht op huisvesting 

De structurele krapte in het woonaanbod, die een 

immense druk uitoefent op het recht op wonen 

van de meest kwetsbare mensen, zou de overheid 

moeten aansporen tot het nemen van moedige 

maar noodzakelijke maatregelen. Een rijk land 

zoals België moet de effectiviteit van het 

grondrecht op wonen kunnen garanderen. Elke 

staat ter wereld dient genoeg overheidsmiddelen 

te besteden aan betaalbare huisvesting voor 

mensen in armoede. In de Belgische context kan 

dit gebeuren door een verschuiving van de fiscale 

ondersteuning aan eigenaars naar ondersteuning 

van huurders. Het instellen van een inroepbaar 

recht op wonen in België zal slechts succesvol zijn 

wanneer het gepaard gaat met een oplossing van 

het probleem van tekort aan woonaanbod. In 

ondergeschikte orde dient men erop toe te zien 

dat mensen in armoede niet afgestraft worden 
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voor de noodoplossingen die zij vinden om een 

eigen uitweg te zoeken voor een probleem waar zij 

geen schuld aan hebben. 

Artikel 23, 3° van de Belgische Grondwet stelt dat 

iedereen recht heeft op behoorlijke huisvesting. 

Dit recht is een essentieel onderdeel van het recht 

op een menswaardig leven. In België gaat het 

evenwel niet om een subjectief recht dat door een 

individu voor een rechter kan worden ingeroepen 

om een administratieve dienst ertoe te dwingen 

hem of haar een woning te bieden. 

In 2011 heeft het Steunpunt een seminarie 

georganiseerd over het inroepbaar recht op 

huisvesting330. Tijdens dit seminarie werden de 

Franse en Schotse situaties bestudeerd. In deze 

twee voorbeelden kan elke bewoner het effectieve 

recht op een woning afdwingen voor een 

rechtbank of administratieve dienst. Het mag dan 

wel gaan om voorbeelden uit landen die zich in 

verschillende situaties bevinden, toch zou het niet 

slecht zijn om de toepassing ervan in België te 

overwegen. 

In Schotland heeft het Parlement in 2003 door 

middel van het Scottish Homelesness Act de lokale 

overheden verplicht om in duurzame huisvesting 

of, indien nodig tijdelijke opvang, te voorzien voor 

dak- en thuislozen. Hoewel in deze regio het 

beperkt woningaanbod ook een uitdaging blijft en 

er sinds 2003 een gigantische stijging is geweest 

van het aantal huishoudens in tijdelijke 

huisvesting, werd er een grote stap vooruit gezet 

tegen thuisloosheid. Het aannemen van deze 

wetgeving heeft een ware mentaliteitswijziging, 

gebaseerd op het recht van de persoon in 

armoede, teweeg gebracht331.  

Wat Frankrijk betreft, kunnen we in het meest 

recente verslag over de DALO-wet332, die sinds 5 

maart 2007 van kracht is, lezen dat er sindsdien, 

dankzij het inroepbaar recht op huisvesting, meer 

dan 122.000 gezinnen toegang hebben gekregen 

tot huisvesting en dat het aantal beschikbare 

woningen jaar na jaar toeneemt, tot 20.000 in 

2016. Toch zou deze wetgeving nog doeltreffender 

kunnen worden als alle middelen die in de wet zijn 

voorzien, zouden worden toegepast en als alle 

administratieve diensten de wet zouden naleven. 

Op de regio Parijs, gekenmerkt door een enorm 

woningtekort, en enkele andere regio’s van 

Frankrijk na, wordt de effectiviteit van het 

inroepbaar recht op wonen gegarandeerd. Er 

blijven dus obstakels bestaan, maar de DALO-wet 

heeft het grote voordeel om de structurele 

pijnpunten van het Franse woonbeleid bloot te 

leggen333.  

In zijn advies van 13 december 2013334 heeft de 

Vlaamse Woonraad gepleit voor de invoering van 

een inroepbaar recht op huisvesting, geïnspireerd 

op de bovenstaande voorbeelden. Sommige 

experten335 hebben al onderzocht onder welke 

voorwaarden een Belgisch inroepbaar recht zou 

kunnen worden ingevoerd. Volgens hen zal de 

effectiviteit van de invoering van een dergelijk 

recht vooral afhangen van de wil van de overheid 

om dwangmiddelen te durven gebruiken. Het 

Nationaal Eigenaars- en Mede-EigenaarsSyndicaat 

is voorstander van een dergelijke maatregel voor 

zover dit inroepbaar recht niet in het nadeel speelt 

van de private verhuurders en het voortkomt uit 

de collectieve verantwoordelijkheid van de 

publieke overheden. Het Netwerk tegen armoede 

vraagt om erover te waken dat het gebrek aan 

woningen er niet toe leidt dat de invoering van een 

dergelijke maatregel enkel de best geïnformeerde 

burgers zal dienen. 

De deelnemers aan het overleg zijn van mening dat 

de invoering van een inroepbaar recht op 

(her)huisvesting in combinatie met een algemeen 

beleid dat gericht is op de bouw van sociale 

woningen een antwoord zou kunnen bieden op de 

huidige huisvestingsproblemen waarmee mensen 

in armoede worden geconfronteerd. De nadruk 

moet gelegd worden op de woonbehoeften van de 

burgers, meer dan op het beschikbaar aanbod. De 

Belgische Staat zou symbolisch een sterke daad 

kunnen stellen door eindelijk artikel 31 van het 

herzien Europees Sociaal Handvest336 te ratificeren, 

wat de verplichting inhoudt voor alle staten-

ondertekenaars om de effectiviteit van het recht 

op wonen voor al zijn burgers te verzekeren. 
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Het S teunpunt tot  bestr i jd ing van arm oede  beveel t  aan om  h et rech t op wonen effec t iever te  
m aken:  

•  rat if iceren  van  art ike l  3 1  van h et h erz ien E uro pees  S oc iaal  Handves t;  

•  verder e va lueren van bestaande system en inzake ee n inroepbaar rech t op wo nen in  andere  
landen,  en ref lec te ren o ver  de  toepass ing  ervan binne n de drie  gewesten.   

 

5 .  Bij wijze van besluit:  
erop vooruitgaan 

Tegen de achtergrond van een algemeen tekort 

aan betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting, 

toont de ervaring aan dat mensen in armoede 

oplossingen zoeken. Kiezen voor een woonvorm 

buiten de gebaande paden, ook al is dat dikwijls 

onder druk en onvrijwillig, geeft sommigen 

niettemin de kans om in een zekere zin terug greep 

te krijgen op hun leven. Zolang er geen globaal 

antwoord op het huisvestingsprobleem wordt 

gevonden, moeten de oplossingen voor mensen in 

armoede 'bij gebrek aan beter' getolereerd en 

begeleid worden. Enkele van deze alternatieve 

woonvormen zijn perfect aanvaardbaar en 

verdienen het om als volwaardige woningen 

erkend te worden. Maar de deelnemers aan het 

overleg zijn het erover eens dat de meer precaire 

oplossingen op lange termijn nooit mogen 

aanvaard worden als een alternatief voor een 

fatsoenlijke en betaalbare woning. Wanneer 

iemand in armoede echter kiest voor het ene dan 

wel voor het andere alternatief, net omdat het 

hem een gevoel van grotere vrijheid en van meer 

controle over zijn leven geeft, moet er vermeden 

worden dat de overheid zijn beslissing gaat 

bestraffen. Het moet steeds de ambitie van de 

overheid zijn om mensen er op vooruit te laten 

gaan. 

“Men moet dus absoluut de ambitie behouden om 

te zorgen voor goede huisvesting voor iedereen, 

zonder uitzondering. Maar zolang er niet genoeg 

huisvesting is die correct, aangepast, betaalbaar en 

voor iedereen toegankelijk is, moeten wij 

huisvesting aanvaarden die iets beters voorstellen 

voor de bewoners en deze laatsten ondersteunen 

zodat ze uiteindelijk iets beters kunnen bekomen. 

Men mag geen onbewoonbare panden leegmaken, 

mensen verbieden om in een caravan te wonen of 

in een chalet op een toeristisch domein, mensen uit 

een kraakpand zetten, enz. vooraleer er (sociale) 

huisvesting voorhanden is waarin deze mensen 

herhuisvest kunnen worden, in een omgeving die 

voor hen geschikt is. Men moet stoppen om de 

situatie te verslechteren van mensen die geen 

keuze hebben, die niet over de mogelijkheid 

beschikken om te wonen in de woning die ze 

willen.”337 
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Overzicht van initiatieven op het vlak van huurwoningen 

 A A N B O D  V A N  H U U R W O N I N G E N  

 Gewest 
Wetgevend 

kader 
Doelgroep Doelstellingen 

Aantal en aard  

van het aanbod 

So
ci

al
e 

h
u

is
ve

st
in

gs
m

aa
ts

ch
ap

p
ij

en
 

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

Openbare 

Vastgoed-

maatschappij 

(OVM) 

Brusselse 

Huisvestingscode  

(art. 54 tot en 

met 89) 

Personen of 

huishoudens met 

een bescheiden 

inkomen. 

 

• Verschaffen van een 

woning aan de personen 

die beantwoorden aan 

de toegangsvoorwaar-

den tot de sociale huis-

vesting een woning, 

bestemd als hoofd-

verblijfplaats. 

• Dagelijks beheer van het 

sociale huisvestings-

patrimonium (aankoop, 

saneren, renovatie, 

onderhoud). 

19 OVM  

39.763 sociale 

huurwoningen 

(31/12/16) 

Vlaanderen 

Sociale 

Huisvestings-

maatschappij 

(SHM) 

Vlaamse Wooncode  

(art. 40 tot en 

met 49) 

Woonbehoeftige 

gezinnen en 

alleenstaanden. 

• Zorgen voor een 

voldoende aanbod van 

sociale huurwoningen of 

sociale koopwoningen. 

• Herwaarderen van het 

woningbestand, door 

renovatie, aanpassing en 

vervanging van 

ongeschikte woningen.  

• Verwerven van gronden 

en panden voor sociale 

woonprojecten en 

sociale kavels. 

97 SHM  

153.312 sociale 

huurwoningen 

(31/12/16) 

Wallonië 

Société de 

Logement de 

Service Public 

(SLSP) 

Waalse Wooncode  

(art. 130 tot en met 

174bis) 

 

Personen of 

huishoudens in 

een precaire 

situatie of met 

een gemiddeld of 

bescheiden 

inkomen 

• Beheren en verhuren van 

woningen aan personen 

met een bescheiden 

inkomen. 

• Bouwen van woningen 

voor verhuur of verkoop. 

• Verwerven en renoveren 

van woningen in functie 

van verhuur. 

• Ontvangen en informer-

en van kandidaat-huur-

ders en huurders en hen 

een sociale begeleiding 

aanbieden. 

64 SLSP  

101.589 publieke 

woningen 

(31/12/15) 
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 A A N B O D  V A N  H U U R W O N I N G E N  

 Gewest 
Wetgevend 

kader 
Doelgroep Doelstellingen 

Aantal en aard  

van het aanbod 

So
ci

al
e 

V
er

h
u

u
rk

an
to

re
n

 

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

Sociaal 

Verhuurkantoor 

(SVK) 

Brusselse 

Huisvestingscode 

(art. 120 tot en met 

128 bis) 

(bestaan sinds 

1980, wettelijk 

kader sinds 1996, 

gesubsidieerd sinds 

1998) 

Personen of 

huishoudens met 

een bescheiden 

inkomen. 

• Socialiseren van een 

deel van het Brusselse 

private 

huurwoningenpark om 

de toegang van 

mensen met een 

bescheiden inkomen 

tot kwalitatieve 

woningen met een 

betaalbare huur 

mogelijk te maken.  

• Hulp bij renovatie. 

• Begeleiden van de 

huurders om het 

behoud van hun 

woning te bevorderen. 

23 SVK  

4.509 private 

woningen in 

beheer 

(31/12/16) 

 

Vlaanderen 

Sociaal 

Verhuurkantoor 

(SVK) 

Vlaamse Wooncode 

(art. 56 tot en 

met 58) 

(bestaan sinds de 

jaren 1970, 

wetgevend kader 

sinds 1997) 

Woonbehoeftige 

gezinnen en 

alleenstaanden. 

• Huren of in erfpacht 

nemen van woningen of 

kamers op de private 

huurmarkt om kwaliteits-

volle woningen of kamers 

te verhuren tegen een 

redelijke huur-prijs. 

• Begeleiden van huurders. 

• Begeleiden en 

ondersteunen van de 

(kandidaat)-verhuurders. 

• Samenwerken en 

overleggen met lokale 

besturen en woon- en 

welzijnsactoren. 

48 SVK  

9.143 private 

woningen in 

beheer 

(31/12/16) 

 

Wallonië 

Agence 

immobilière 

sociale (AIS) 

Besluit van de 

Waalse Regering 

van 12 december 

2013 

(wetgevend kader 

sinds 1993) 

 

Personen en 

huishoudens in 

een precaire 

situatie of met 

een bescheiden 

inkomen. 

• (Her)invoegen van 

kwalitatieve woningen in 

de huurmarkt. 

• Bevorderen van de 

terbeschikkingstelling 

van gebouwen van het 

private en publieke park. 

• Begeleiden van de 

huurders om het behoud 

van hun woning te 

bevorderen. 

30 AIS  

5.600 private en 

publieke 

woningen in 

beheer  

(31/12/16) 
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 O N D E R S T E U N I N G  V A N  D E  T O E G A N G   

T O T  E N  B E H O U D  V A N  E E N  H U U R W O N I N G  

 Gewest 
Wetgevend 

kader 
Doelgroep Doelstellingen 

Aantal en aard  

van het aanbod 

W
o

o
n

zo
e

ki
n

it
ia

ti
ev

en
 

Brussels  

Hoofdstedelijk 

Gewest 

Capteurs de 

logement 

('huisjesjagers') 

Geen 

regelgevend 

kader 

Personen met 

mentale 

problemen en/of 

in een precaire 

situatie leven. 

• Begeleiden van de 

kandidaat-huurders in de 

zoektocht naar een 

woning. 

• Bevorderen van partner-

schappen met de privé-

eigenaars en de sociale 

verhuurkantoren. 

2 Capteurs;  

4 woningen 

300 geherhuis-

veste personen 

in 2015 

Vlaanderen 

Woonzoekteam  

(Oost-Vlaanderen, 

Leuven, Hasselt, 

Kortrijk) 

Geen 

regelgevend 

kader 

Kandidaat-

huurders in een 

kwetsbare positie. 

Begeleiden en onder-

steunen van kandidaat-

huurders in hun zoektocht 

naar een woning. 

4 werkingen  

(ook met 

vrijwilligers in 

2017) 

Wallonië 

Capteurs de 

logement 

('huisjesjagers') 

(Tournai, Mons, 

Charleroi, Namur, La 

Louvière, Liège,  

Verviers) 

Geen 

regelgevend 

kader 

Personen met 

mentale 

problemen en/of 

in een precaire 

situatie leven. 

• Begeleiden van kandidaat-

huurders in hun zoektocht 

naar een woning. 

• Zoeken naar woningen op 

de private 

huisvestingsmarkt. 

• Uitoefenen van een 

intermediaire rol en van 

bemiddelaar met de 

eigenaars. 

7 Capteurs 

350 geherhuis-

veste personen 

in 2015 

W
o

o
n

b
eg

el
ei

d
in

g 

 

Vlaanderen 

Woonbegeleiding en 

projecten ter 

preventie van 

uithuiszetting 

Financiering 

binnen het 

wettelijk kader 

van het Centrum 

voor Algemeen 

Welzijnswerk 

(CAW) en het 

OCMW + extra 

middelen in het 

kader van het 

Vlaams actieplan 

dak- en 

thuisloosheid. 

• Personen met 

een nood aan 

begeleiding om 

zelfstandig te 

kunnen wonen. 

• Personen die 

dreigen uit huis 

gezet te 

worden. 

• Term die verschillende 

praktijken dekt: ambu-

lante hulpverleningsvor-

men zoals kamertraining, 

preventieprojecten die 

uithuiszetting moeten 

voorkomen, en laag-

drempelige ambulante en 

mobiele hulpver-

leningsteams.  

• Sinds 2013 werd over heel 

Vlaanderen preventieve 

woon-begeleiding 

geïmple-menteerd: in een 

samenwerkingsverband 

tussen de CAW’s en de 

SHM's worden CAW-

medewerkers ingezet 

teneinde uithuiszetting uit 

sociale woningen te 

voorkomen. 

• Woonbege-

leidingsinitia-

tieven vanuit 

bepaalde 

OCMW's en 

vanuit de 11 

CAW's. in 

2017. 

• Preventie 

uithuiszetting 

vanuit 10 

CAW's. 
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 O N D E R S T E U N I N G  V A N  D E  T O E G A N G   

T O T  E N  B E H O U D  V A N  E E N  H U U R W O N I N G  

 Gewest 
Wetgevend 

kader 
Doelgroep Doelstellingen 

Aantal en aard  

van het aanbod 

H
o

u
si

n
g 

Fi
rs

t 

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

Housing First-

projecten 

(Brussel (x2), Sint-

Jans- Molenbeek) 

 

Financiering voor 

de ontwikkeling 

van de piloot-

projecten + twee 

andere teams. 

 

Zwakste dakloze 

personen (lang 

levenstraject op 

straat en proble-

matiek inzake 

fysieke/ mentale 

gezondheid en 

verslaving). 

• Ter beschikking stellen 

van een woning zonder 

andere voorwaarden dan 

het huurcontract 

respecteren. 

• Begeleiding van de 

huurders in alle levens-

domeinen om het behoud 

van zijn woning te 

bevorderen. 

430 personen 

hebben de straat 

verlaten en 

werden begeleid 

sinds het begin 

van het project 

(september 

2013) tot 

december 2017. 

Vlaanderen 

Housing First-

projecten 

(Gent, Antwerpen, 

Hasselt, Oostende, 

Kortrijk-Zuid-West-

Vlaanderen) 

Housing First is 

als prioriteit 

opge-nomen in 

het Vlaamse 

actieplan dak- en 

thuisloos-heid, 

met struc-turele 

inbedding in de 

CAW's. 

 

Zwakste dakloze 

personen (lang 

levenstraject op 

straat en proble-

matiek inzake 

fysieke/ mentale 

gezondheid en 

verslaving. 

• Ter beschikking stellen 

van een woning zonder 

andere voorwaarden dan 

het huurcontract 

respecteren. 

• Begeleiding van de 

huurders in alle levens-

domeinen om het behoud 

van zijn woning te 

bevorderen. 

Wallonië 

Housing First-

projecten 

(Liège, Charleroi, 

Namur, Mons) 

Financiering voor 

behoud van de 

pilootprojecten + 

Mons. Housing 

First wordt 

vermeld in de 

nieuwe beleids-

verklaring, 

tussen andere 

praktijken inzake 

strijd tegen 

dakloosheid. 

Zwakste dakloze 

personen (lang 

levenstraject op 

straat en proble-

matiek inzake 

fysieke/ mentale 

gezondheid en 

verslaving). 

• Ter beschikking stellen 

van een woning zonder 

andere voorwaarden dan 

het huurcontract 

respecteren. 

• Begeleiding van de 

huurders in alle 

levensdomeinen om het 

behoud van zijn woning te 

bevorderen. 
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O N D E R S T E U N I N G  V A N  D E  T O E G A N G   

T O T  E N  B E H O U D  V A N  E E N  H U U R W O N I N G  

 Gewest Wetgevend kader Doelgroep Doelstellingen 
Aantal en aard  

van het aanbod 

So
ci

al
e 

d
ie

n
st

en
 b

in
n

en
 s

o
ci

al
e 

h
u

is
ve

st
in

g 

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

Dienst voor 

maatschappelijke 

begeleiding van 

sociale huurders 

(DMBSH) en 

Projecten voor sociale 

cohesie (PSC) 

Brusselse 

Huisvestingscode  

(art. 41,11°) 

Kandidaat-

huurders en 

huurders. 

• Verzekeren van 

basisbegeleidingstaken 

wanneer nodig. Deze taken 

hebben betrekking op het 

onthalen en informeren 

van kandi-daat-huurders 

en huurders ; de 

begeleiding, soms voor 

specifieke problemen, en 

ondersteuning van de 

huurders bij het nakomen 

van hun 

huurdersverplichtingen en 

het faciliteren en 

ondersteunen van 

bewonersparticipatie. 

• Bevorderen van sociale 

cohesie binnen de wijken. 

Ongveer 45 

maatschappelijk 

werkers actief in 

de DMBSH’s en 

32 Projecten voor 

sociale cohesie, 

gefinancierd door 

het gewest  

(2017). 

Vlaanderen 

Versterking sociale 

dienst 

In het kader van 

de Gewestelijke 

Sociale Correctie 

kunnen de SHM's 

een bijpassing 

aanvragen voor 

hun sociale 

dienst, goed voor 

een halftijds VTE 

per 500 sociale 

woningen. 

Kandidaat-

huurders en 

huurders. 

Verzekeren van basis-

begeleidingstaken. Deze 

taken hebben betrekking op 

het onthalen en infor-meren 

van kandidaat-huurders en 

huurders, de begeleiding en 

onder-steuning van de 

huurders bij het nakomen 

van hun 

huurdersverplichtingen en 

het faciliteren en 

ondersteunen van 

bewonersparticipatie. 

16,5 VTE 

(2015) 

Wallonië 

Référents sociaux 

Waalse 

Wooncode  

(art. 131bis) 

(sinds 2012) 

 

Huurders en 

kandidaat-

huurders van 

woningen die 

beheerd 

worden door de 

SLSP. 

• Begeleiden en oriënteren 

van de huurders en 

kandidaat-huurders om 

hen in hun stappen te 

helpen in functie van hun 

behoeften. 

• Centraliseren van de 

sociale begeleiding 

(wonen, bijstand aan 

personen, sociale actie). 

76,35 VTE 

(2017) 
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O N D E R S T E U N I N G  V A N  D E  T O E G A N G   

T O T  E N  B E H O U D  V A N  E E N  H U U R W O N I N G  

 Gewest Wetgevend kader Doelgroep Doelstellingen 
Aantal en aard  

van het aanbod 

 

• Creëren van een link 

tussen de sociale actoren 

van het terrein om de 

moeilijkheden die gezinnen 

ondervinden te 

beantwoorden, door hun 

autonomie te bevorderen. 

• Steunen op het netwerk en 

de ontwikkeling van het 

partnerschap om de lokale 

coördinatie te versterken. 

• Versterken van de 

burgerparticipatie. 
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