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Wat doet Wonen-Vlaanderen
in Limburg?

1. Woningkwaliteitsbewaking

2. Ondersteuning lokaal (sociaal) woonbeleid

3. Tegemoetkomingen aan particulieren
1. Ruim 8000 dossiers per jaar
2. Globaal ca. 25 mio euro/jaar (Limburg!)
3. Brussel betaalt uit en behandelt beroepen

4. Op komst: ook private huurmarkt



Kader: Vlaamse Wooncode

Artikel 3 VWC (zie ook: Artikel 23 Grondwet) :

“Iedereen heeft recht op menswaardig wonen.”

=> aangepaste woning
=> goede kwaliteit
=> behoorlijke woonomgeving
=> betaalbare prijs
=> woonzekerheid



Opdracht vandaag

• Boodschap die:
• Pragmatisch is
• Inspirerend werkt

• Focus: slim inzetten mensen & middelen
“Te veel vergaderingen, en toch te weinig overleg”

• Doel: meer kwantiteit én kwaliteit

meer betaalbare en meer kwaliteitsvolle woningen 
voor kwetsbare groepen



Inhoudelijke kapstokken als ijkpunt 
voor slim samenwerken
• Meer kwantiteit:

• Leegstaande woningen en gebouwen activeren
• Meer kennis over - en aandacht voor -

lokale private huurmarkt 

• Meer kwaliteit

• Huursubsidie als hefboom
• Meer kennis over - en aandacht voor -

lokale private huurmarkt 



Waarom samenwerken?

• Uitvoerende taken lokaal woonbeleid vragen specifieke 
(technische/administratieve) deskundigheid

• Opbouw en onderhoud expertise: min. werkvolume!
• (nog…) niet iedere gemeente hiervoor groot genoeg

• Samenwerken rond taken woonbeleid
• Garandeert werkvolume en expertise-opbouw
• Biedt perspectief op delen/overdragen expertise 

naar andere medewerkers/diensten



Loont samenwerken?

• Subsidiëring intergemeentelijk samenwerken (IGS) rond lokaal 
woonbeleid (2017-2019, met perspectief)

• Substantieel Vlaams basisbudget
• Maar Limburg als één van de weinige met provinciale 

bonus voor eigen accenten:

• Bestaande gebouwen beter en intensiever gebruiken
• Woonbeleid in functie van actuele woonbehoefte 

(Aangepaste woningen, woningopsplitsing, 
kamerreglement, woningdelen, kleinschalig wonen)

• Woonbegeleiding ifv kwalitatief & duurzaam wonen



Kwetsbare groepen? (1)

• Inkomen? Ook uitgaven!
• Zie NBB – Kredieten aan particulieren



Terzijde: over centen en %-en

(Boven)modaal: 
netto maand-inkomen 3.000 euro, woonlasten 1.000 
euro: 2000 euro besteedbaar inkomen
Maandelijkse premie van 150 euro: 
+ 7,5% besteedbaar

Kwetsbaar:
netto maand-inkomen 1.250 euro, woonlasten 800 
euro: 450 euro besteedbaar inkomen
Maandelijkse premie van 150 euro:
+ 33% besteedbaar



Kwetsbare groepen? (2)

• Voorstel: doelgroep Vlaamse huursubsidie:

• Huurt op “betaalbaar” deel private markt
• Inkomen referentiejaar max. 17.500 euro

• Ter vergelijking: inkomensgrens SVK/SHM:

• 24.092 euro alleenstaande
• 36.137 euro in alle andere gevallen



HS/HP in cijfers (2016)

Huursubsidie:

Limburg: 1.123 aanvragen, 4.4 mio euro betaald
Vlaanderen: 9.828 aanvragen, 29.1 mio euro betaald

Huurpremie:

Limburg: 1.317 lopend, 1.73 mio euro betaald
Vlaanderen: 11.386 lopend, 15 mio betaald



Ter relativering: 
huurtoeslag.NL vs. huursubsidie.VL

Limburg grensregio: 
begripsverwarring bij grensverhuizers reëel probleem

Huurtoeslag.NL (zie www.belastingdienst.nl) :
Relatief laagdrempelig: 

Ruim 1 miljoen ontvangers
Kostprijs (2015): ruim 3 miljard euro

Relatief hoog
Ook (vooral) sociale huurwoning (“woningcorporatie”)

http://www.belastsingdienst.nl/
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Vlaamse huursubsidie kort

1. Veel strengere voorwaarden dan NL: 
1. Alleen private huurwoning (ook SVK)
2. Gekoppeld aan geldige verhuisreden
3. Inkomen (2017) max. 17.500 euro (PTL: + 1.570)
4. Huurprijs (2017) max. 590 euro (PTL: + 73,75)

2. Principe: aanvrager op wachtlijst sociale huur
3. Huurwoning moet conform VWC zijn
4. Bedrag: 1/3 huurprijs met max. 125,57 euro (PTL: + 

20,61 euro) in 2017
5. Max. 9 jaar (uitz: bejaard/onaangepast)
6. Aanvraag in BXL, beslissing in provincie
7. Automatische overschakeling naar huurpremie
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Vlaamse huurpremie kort

1. NIET gekoppeld aan verhuizing
2. Voor private huurders die al 4 jaar wachten op 

sociale huurwoning
3. Potentieel rechthebbenden automatisch 

aangeschreven
4. Volledig behandeld in BXL
5. Grenzen inkomen en huurprijs cfr Huursubsidie

NB: in toekomst verdere integratie HS/HP



Private huurmarkt: groeiend, maar 
mismatch vraag-aanbod…

Dominante vraag:
Kleine woningen of appartementen /studio’s
Dichtbij voorzieningen
Energiezuinig
Tijdelijk/flexibel

Dominant aanbod:
Grote (duplex)-appartementen
Oudere grondgebonden woningen met renovatienood

Perifeer gelegen
Hoge energiefactuur



... en huurprijzen blijven te hoog



Nog meer slecht nieuws

Een woning kopen/bouwen is vaak geen optie (meer):
Hoge prijzen
Te laag inkomen (meer singles/1-oudergezinnen)
Te weinig spaargeld (geen “rugzakje” - of schulden)

Sociaal huuraanbod in Limburg groeit (SVK, SHM) maar:
Doelgroep groeit (veel) sneller dan aanbod

Conclusie: 

meer dan ooit sleutelrol voor private huurmarkt



Het koophuis voor de kleine beurs

Eigendomssector: 

Prov. Vlaams-Brabant: catalogus “Kleinschalig wonen”
Kwaliteitsvol, betaalbaar en energiezuinig
Allen naar Workshop 4!



Het huurhuis voor de kleine beurs (1)

Klein maar kwaliteitsvol op de private huurmarkt:

Waar is anno 2017 de 350 euro-oplossing
voor niet-studenten?



Het huurhuis voor de kleine beurs (2)

Klein maar kwaliteitsvol wonen op de private huurmarkt:

Workshop 2: gereguleerd kamerwonen!

Klein maar kwaliteitsvol een bestaande woning (op)delen

Motieven: woonlasten/zorg/sociaal-familiaal

Workshop 1: leidraad voor en ervaringen met 
woningopsplitsing en zorgwonen
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Opgelet: praten over of tegen muren?

• Gemeenten: quasi-baas over vergunnen en plannen van 
woningen (sinds DGPB ook over sociale woningen!)

• Bouwen voor doelgroepen andere dan gezinnen of 
senioren (bvb alleenstaanden) niet altijd populair bij 
ambtenaar/schepen RO en CBS

• Opdracht: zoek overleg, detecteer mogelijke 
weerstanden, en probeer deze weg te nemen (bvb goede 
voorbeelden elders, cijfermatige onderbouwing)
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Vraag: waarom niet zelf meer bouwen?

• Jaren ‘70-’80: OCMW’s bouwden zelf voor kwetsbare 
doelgroepen, i.c. senioren

• Vaststelling: “350 euro”-oplossing vooralsnog 
overgelaten aan (semi-)privaat initiatief



Leegstand aanpakken 
= aanbod verhogen (1)

Gemeente sinds kort volledig bevoegd, maar aanzet via 
DGPB (2009)

Heffen/belasten is neveneffect
Hoofddoel: activeren, wet van vraag & aanbod!

Leegstandsinventarisatie test/toets voor:
Kwaliteit gegevensbestanden
Gebruiksvriendelijkheid software
Samenwerking diensten
Rechte rug CBS



Leegstand aanpakken 
= aanbod verhogen (2)

Hoe activeren?
Woning opnieuw op de markt (huur of koop)
Eigenaar zoekt ism gemeenten naar ruimtelijke 
mogelijkheden voor kwaliteitsvolle herbestemming 
(bvb. leegstaande kantoren/winkels op gelijkvloers)

Zie ook: Workshop 3 
“Activerend leegstandsbeleid”



Lokale private huurmarkt
in beeld brengen (1)

Tijdperk van de huis-aan-huis-‘volkstelling’ al bijna 20 
jaar verleden tijd

O.a. door verappartementisering sterke groei private 
huurmarkt

“Waar liggen ze, van wie zijn ze, en wie huurt ze?”
Vraagt creativiteit en aanpak op maat gemeente
Verplichte opdracht binnen nieuw Vlaams kader 
IGS Woonbeleid



Lokale private huurmarkt
in beeld brengen (2)

Voorbeelden:
Op basis van cliëntcontacten OCMW:

Begeleiding en ondersteuning (huurwaarborg, 
installatiepremie, stookolietoelage, …) basistaak
Huurpanden zijn vaak zeer goed gekend

Op basis van contacten SVK
SVK’s doen veel prospectie private huurmarkt!



Lokale private huurmarkt
in beeld brengen (3) 

Door info(sessies) voor verhuurders (eigenaars, 
makelaars)

Invalshoeken: 
Juridisch (rechten/plichten)
Premies
Bouwkundig: woningkwaliteit/energie



Lokale private huurmarkt
in beeld brengen (4)

Door eigen registratie dienst Bevolking/Burgerzaken

Biedt software mogelijkheid om rapporten te trekken over 
verhuisbewegingen op adresniveau?
Zo nee, is het mogelijk gericht vraag te stellen aan de balie

Voorbeeld: Riemst en Lanaken samen met Maastricht 
uitgebreide enquête bij verhuizers

Zo nee, kan wijkagent tijdens domiciliecontrole na 
verhuismelding verifiëren of het om huurpand gaat?



Lokale private huurmarkt 
in beeld brengen (5)

Koppeling lokale gegevensbestanden
In principe bezit gemeente alle kennis voor quasi-volledig 
beeld ligging, aantal en type private huurwoningen

Bevolkingsregister
Kadaster
Vergunningenregister
Leegstandsregister/tweede verblijven

Knelpunten:
Rapportagemogelijkheden software
Menskracht/know-how om periodiek data te verwerken
Privacy-wetgeving (zeker bij externe medewerkers)?



Lokale private huurmarkt
in beeld brengen (6)

VWC: gemeentelijke verordening die CA verplicht stelt bij 
verhuring of ter beschikking stelling woning op grondgebied

Diverse gemeenten ten zuiden van Antwerpen in voorjaar 
2015 verordening 

Fasering: oudste woningen eerst, allemaal pas in 2025
Geldigheid CA 5 jaar i.p.v. 10 jaar
Sancties/handhaving?...

Sensibilisatie/terreinverkenning primeert vooralsnog

Belangrijk: capaciteit gemeente/samenwerkingsverband 
moet voorzien zijn op bijkomende werklast



Conformiteitsattest (CA)

Positief instrument:
attesteert dat woning conform is (< 15 punten + geen 
veiligheids en/of gezondheidsrisico’s) 

Is in principe 10 jaar geldig
Gemeenteraad kan kortere termijn bepalen

Kan verplicht worden via een gemeentelijke verordening

In principe afgeleverd door gemeente
door Wonen-Vlaanderen bij een aanvraag HS en 
inhuurname door SVK



Meer kwaliteit op de private 
huurmarkt: hoe?

(Re-)actief woningkwaliteitsproblemen opsporen & 
aanpakken

Lokale private huurmarkt in beeld brengen

Huurders én verhuurders begeleiden naar diverse 
vormen van (financiële) en logistieke ondersteuning

Huursubsidie als hefboom voor opwaarderen lager 
segment huurmarkt naar basiswoonkwaliteit



Meer kwaliteit op de private 
huurmarkt: hefboom HS

Minimum-vereisten woningkwaliteit onderzocht

Naast CA als + instrument: administratieve procedure 
O/O krachtige “stok” voor woningverbetering eigenaar

Basis-isolatie op relatief KT voorwaarde voor CA (oudere 
appartementsblokken!)

En ook: via verplichting inschrijving DHSM toeleiding naar 
meest betaalbare, kwaliteitsvolle en woonzekere oplossing!



Onderbenut: HS voor senioren in 
aangepaste woning

Groeiende groep 65+’ers met laag pensioen en zonder 
vermogen

HS in principe levenslang, als nieuwe 
woning/appartement centraal gelegen is en is aangepast 
aan mobiliteitsbeperkingen (gelijkvloers of met lift)

Oefening private huurmarkt: welke woningen in de 
gemeente komen potentieel in aanmerking voor specifieke 
toeleiding huurders/overleg met verhuurders?



Tot slot: goed Limburgs nieuws (1)

Tussen 2008 en 2015 (impuls door DGPB):
Van 18.254 naar 21.147 sociale huurwoningen 
(waarvan 1.449 SVK)

Op komst:
1.144 bijkomende sociale HW (zonder extra’s SVK!)

Op ca. 10 jaar tijd: bijkomend 4.037 sociale HW!

Wachtlijst SHW is/blijft te lang, maar toch:
Meer dan 25% stroomt binnen 2 jaar in!



Tot slot: goed Limburgs nieuws (2)

19.330 Limburgse sociale huurders betalen 
gemiddeld 290 euro huur (2015)

43% sociale huurders ouder dan 60 jaar: 
uitdagingen en kansen!

Kansen: interne doorstroom en externe instroom
Uitdagingen: 

Bouwkundig/financieel: verbouwen/verdichten
Logistiek: (tijdelijk) verhuizen
Instrumenteel: lokale toewijzingsinstrumenten



www.wonenvlaanderen.be

http://www.wonenvlaanderen.be/

