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SYNTHESE BELEIDSNOTA WONEN 2014-2019 

 

1 TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 

Het schrappen van de subsidies SSI-koop, SBE en SV (sociale koop) brengt bijna 40 miljoen euro op. 

De verlenging van het groeipad voor sociale huurwoningen laat toe de machtiging in 2015 met 15% 

te verlagen. De extra budgetten ter waarde van 600 miljoen euro voor de toekenning van bijzondere 

sociale leningen worden geschrapt. 

 

2 OMGEVINGSANALYSE 

Tussen 2001 en 2011 is het aantal huishoudens met 10% gestegen terwijl het aantal woningen met 

9% iets minder sterk is gegroeid. In absolute aantallen zijn er wel 13.000 meer woningen dan 

huishoudens bijgekomen. Er is dus nog steeds een overschot aan woongelegenheden (van 13%). Dit 

overschot bestaat uit tweede verblijven, kamerwoningen, etcetera maar daarnaast ook uit 

frictieleegstand en een structureel overschot. Volgens het Planbureau zal het aantal huishoudens 

tegen 2020 met circa 93.000 toenemen. 

Woningen in eigendom van oudere generaties zijn vaak onderbewoond en/of van mindere kwaliteit. 

Bij een verdere vergrijzing zal een grotere behoefte ontstaan aan aangepaste woongelegenheden. 

Tussen 2003 en 2013 is het aandeel appartementen sterk toegenomen, met 32% (tegenover 8% voor 

huizen in halfopen en open bebouwing). Die trend van verappartementisering is tevens weerspiegeld 

in de evolutie van de bouwvergunningen, waar het aantal vergunningen in flatgebouwen (58% in 

2013) sinds 2002 hoger is dan het aantal vergunningen voor eengezinswoningen. Tussen januari en 

april 2014 was er een piek in het aantal verstrekte bouwvergunningen, omwille van de nakende 

inwerkingtreding van strengere EPB-eisen. In mei 2013 waren er nog 311.615 onbebouwde percelen 

in woongebied, met een totale oppervlakte van 42.836ha. De gemiddelde prijs voor bouwgrond per 

m² steeg tussen 2003 en 2013 met 60% boven inflatie. 

De gemiddelde vastgoedprijzen zijn de laatste tien jaar sterk gestegen, voor woonhuizen met 67% 

boven inflatie, voor appartementen met 54%. De laatste jaren stijgen de prijzen minder sterk, met 

respectievelijk 6,5% en 8%. Huizen werden hierdoor niet betaalbaarder, waardoor een aantal 

gezinnen zich tot de private huurmarkt moesten richten. Het aantal eigenaars is tot 2005 blijven 

stijgen. Daarna zit het aandeel evenwel in een dalende trend naar 71% in 2013. Het aandeel van de 
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private en de sociale huurders zou zijn gestegen. De daling van het aandeel eigenaars is volgens het 

GWO2013 het sterkste bij de huishoudens met lagere inkomens, in de leeftijdsgroep 35-44 jaar en bij 

alleenstaanden. Op het vlak van regionale verschillen in de vastgoedprijzen lopen de prijzen het 

hoogst op in de grootstedelijke gebieden, de Vlaamse Rand en de kuststreek. 

Het GWO2013 toont een stijging van de gemiddelde geïndexeerde huurprijs van 470 euro naar 513 

euro tussen 2005 en 2013 (een jaarlijkse stijging met 1% bovenop inflatie). Er is een sterkere stijging 

voor kleinere wooneenheden en huurders uit de laagste inkomensgroep. Het aandeel huishoudens 

met een woonquote van meer dan 30% is voor alle bewonerstitels sterk gestegen. De toename is het 

grootst bij de private en de sociale huurders. In die eerste categorie is de woonquote bij meer dan de 

helft hoger dan 30%. 

8,2% van de Vlaamse bevolking, of 510.000 personen, leeft in een huishouden waar de totale 

woonkost meer dan 40% bedraagt van het beschikbare huishoudinkomen (cijfers Armoedemonitor). 

Te zware woonkosten komen relatief vaker voor bij zwakkere groepen, zoals ouderen, 

alleenstaanden, leden van eenoudergezinnen, … Bijna 20% van de Vlamingen zou in een woning 

leven met structurele gebreken aan het dak, de ramen, deuren en muren , zonder adequate 

verwarming, met een gebrek aan elementair comfort of met een gebrek aan ruimte. 

 

3 ACTIEF GROND- EN PANDENBELEID 

Inzake de consequenties van de vernietiging van elementen van het decreet Grond- en 

Pandenbeleid (sociale last en Wonen in eigen streek) wordt verwezen naar de communicatie vanuit 

het Agentschap en naar de omzendbrief van 4 april 2014, waarin alternatieve wijzen voor de 

opname van een sociaal woonaanbod in private projecten werden uiteengezet (waaronder bij het 

vaststellen van RUP’s). Deze instrumenten moeten, net als de vrijwillige verhuur van het 

patrimonium van de lokale besturen onder het KSH, worden ingezet om het BSO te halen. 

 Uit het regeerakkoord bleek reeds dat er niet zal worden gezocht naar een alternatieve 

decretale regeling voor een nieuwe vorm van sociale last maar dat de nadruk eerder zal 

liggen op vrijwillige realisatie. Aangezien het BSO blijft gelden wordt wel vastgehouden aan 

de omzendbrief van 4 april 2014 en de daarin beschreven alternatieve methoden om een 

sociaal woonaanbod op te laten nemen in private projecten – waaronder via RUP’s.  

Het groeipad voor de component sociale huurwoningen van het BSO wordt verlengd tot 2025. 

Tegen eind 2014 zal de voortgangstoets – waarvan de eerste fase medio 2014 werd afgerond – 

worden gefinaliseerd, met een definitieve indeling van de gemeenten in categorieën. 

In uitvoering van de decretale verplichting tot evaluatie van het decreet Grond- en Pandenbeleid 

heeft het Steunpunt Wonen een onderzoek uitgevoerd rond de sociale borging en de daarvoor 

gehanteerde instrumenten. De Agentschappen Wonen-Vlaanderen en Ruimte-Vlaanderen staan in 

voor de andere delen van het uiteindelijke evaluatierapport. In het rapport zal bijzondere aandacht 

worden geschonken aan het bescheiden woonaanbod. De uitbouw van de decretaal voorziene 6.000 

bescheiden wooneenheden kent immers een trage start. De minister zal eventuele hindernissen bij 

de uitbouw van het bescheiden woonaanbod door SHM’s inventariseren en waar mogelijk bijsturen. 
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 Op 12 januari 2015 werd de nota van de Vlaamse regering met als inhoud de evaluatie van 

het decreet Grond- en Pandenbeleid ingediend bij het Vlaams parlement. 

Het Rollend Grondfonds zal geëvalueerd worden door de administratie.  

De lokale besturen zullen gestimuleerd worden om gronden op de markt te zetten of aan te wenden 

voor het lokaal sociaal woonbeleid en om gronden in erfpacht te geven aan SHM’s. De beleidsnota 

verwijst naar de verkoop onder voorwaarden, waarmee Vlaamse publieke besturen en semipublieke 

rechtspersonen hun grond kunnen aanbieden aan private ontwikkelaars, door middel van een 

eenvoudige marktraadpleging. Als voorwaarde wordt daarbij de realisatie van een aandeel sociale 

woningen bedongen. Verder worden bestaande instrumenten als het register van onbebouwde 

percelen en het actieprogramma vermeld. 

De bevoegdheid inzake de gerechtelijke procedure voor onteigening ten algemenen nutte is 

geregionaliseerd door de 6de staatshervorming. De onteigeningsregelgeving zal geharmoniseerd 

worden op basis van een onderzoek dat door het departement MOW is uitbesteed. De administratie 

wordt opgedragen om parallel hieraan de omzendbrief “HV-96/01: onteigeningen ten algemene 

nutte i.f.v. woonprojecten” te actualiseren. Zo moeten vragen en knelpunten over de samenstelling 

van het onteigeningsdossier, de motivatie en de machtigingsbevoegdheid van de minister van 

Wonen opgevangen worden. Aangezien de VMSW en de SHM’s sinds het wijzigingsdecreet van 31 

mei 2013 over de bevoegdheid beschikken om te onteigenen in functie van de realisatie van een 

bescheiden woonaanbod, zullen de in de omzendbrief opgenomen motivatiecriteria ook op dat vlak 

gescreend en desgewenst aangevuld worden. 

Het bestrijden van leegstand is sinds 2010 een gemeentelijke bevoegdheid. Het Vlaams regelgevend 

kader inzake leegstand zal worden afgetoetst aan de principes uit het regeerakkoord op het vlak van 

Binnenlands Bestuur. De klemtoon ligt op een normerend kader op hoofdlijnen met voldoende 

beleidsruimte voor de lokale besturen en een ex-post controle, met daarnaast een maximaal 

ondersteunende rol vanuit de Vlaamse administratie. De inventarisatie en heffing op verwaarloosde 

panden is wel nog een Vlaamse bevoegdheid. Er zal worden nagegaan of het wenselijk en haalbaar is 

om dit beleid eveneens volledig aan de gemeenten over te dragen. 

Het sociaal beheersrecht wordt vandaag zeer beperkt toegepast. De in de beleidsnota voorziene 

evaluatie moet onderzoeken wat de redenen hiervoor zijn. Tevens moet duidelijk worden of een 

bijsturing noodzakelijk is om het instrument doeltreffender inzetbaar te maken in het 

woningkwaliteitsbeleid. 

De gemeenten en de SHM’s zullen worden gestimuleerd om leegstaande en verkrotte panden op te 

kopen en te renoveren of in sociaal beheer te nemen. Om de opkoop te vergemakkelijken zal de 

onteigening van geïnventariseerde panden worden gefaciliteerd. In het kader van de organisatie van 

noodopvang in leegstaande woningen zal worden onderzocht of het wenselijk en haalbaar is om 

beperkte en tijdelijke afwijkingen toe te staan op bepaalde minimale woningkwaliteitseisen.  

Er zal alternatieve regeling inzake “Wonen in eigen streek” worden uitgewerkt, na het 

vernietigingsarrest van het  Grondwettelijk Hof. De doelstellingen van de regeling – betaalbaar 

wonen in de eigen regio mogelijk maken en sociale verdringing tegengaan – blijven daarbij 

behouden. 
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4 STIMULERING VAN EIGENDOMSVERWERVING 

De subsidiëring van de sociale koop wordt stopgezet. De Vlaamse regering blijft wel achter het 

mechanisme zelf staan. Daarom zal werk worden gemaakt van een nieuw kader, zonder subsidiëring. 

Dit kader zal bepalingen voor het erfpachtrecht en het recht van opstal bevatten. Deze zakelijke 

rechten creëren immers volgens de beleidsnota bijkomende mogelijkheden voor betaalbaar wonen. 

De erfpacht- en de opstalconstructie zijn te weinig bekend en worden te weinig gebruikt. Daarom 

wordt bekeken hoe er meer op kan worden ingezet. Stappen daarbij zijn (1) het in kaart brengen van 

de bestaande knelpunten, (2) de opmaak van een algemeen kader voor geïnteresseerde instanties 

(CLT’s, SHM’s, …) en (3) informatie- en sensibiliseringscampagnes gericht tot burgers en banken. Bij 

de bespreking in de Commissie gaf de minister evenwel aan skeptisch te staan tegen inzonderheid 

het recht van opstal. Net daarom wil ze de voordelen en nadelen van zowel erfpacht als opstel 

afwegen. 

Sociale kopers zullen steeds in aanmerking blijven komen voor een sociale lening. Er zal worden 

nagegaan of de inkomensgrenzen voor sociale leningen en sociale koopwoningen en kavels 

optimaal zijn bepaald. Indien noodzakelijk zullen de inkomensgrenzen worden bijgesteld. 

In overleg met de bankensector zal worden onderzocht welke bijkomende stappen kunnen worden 

gezet om de take-up van de verzekering gewaarborgd wonen te verhogen. 

De bijzondere verhogingen van de machtiging voor de sociale leningen worden teruggeschroefd. 

Private nieuwbouw, grondaankopen en herfinanciering zullen worden uitgesloten (reeds besloten in 

de voorgaande legislatuur). De decretale grondslag hiertoe werd gevestigd door het 

programmadecreet 2015. Zoals supra reeds vermeld blijven sociale kopers in aanmerking komen. 

De maximale verkoopprijs van sociale koopwoningen zal gealigneerd worden op de waarde 

gedefinieerd in het eenleningenbesluit. Dit vanuit de motivatie dat het niet verantwoord is dat 

uitgerekend sociale woningen duurder mogen zijn dan woningen op de private markt om te belenen 

met een sociale lening. 

In de beleidsnota wordt gereflecteerd over het doelgroepgerichte karakter van de sociale leningen. 

70% van de alleenstaanden en 85% van de gezinnen komen ervoor in aanmerking. Het is echter net 

de bedoeling om deze leningen toe te kennen aan personen die zonder een sociale lening net niet in 

staat zouden zijn een eigen woning te verwerven. Er zal worden onderzocht op welke wijze de 

doelgroep beter kan worden afgebakend. De maximale prijs van een woning om in aanmerking te 

komen voor een sociale lening bij een gemiddelde gemeente is 202.800 euro. Deze prijs zal in de 

toekomst meer worden gedifferentieerd naargelang de ligging, resulterend in een verhoging van de 

maximale prijs in stedelijke gebieden en een verlaging in landelijke gemeenten. 

Tenslotte wil de minister de toegang tot de gewaarborgde kredieten verbeteren. De kredieten met 

gewestwaarborg, verstrekt door de erkende kredietmaatschappijen, moeten een complementaire rol 

vervullen tussen sociale en reguliere leningen. Daarbij wordt zowel gekeken naar de waarborg op 

individuele leningen als naar de waarborg op de verstrekte hypothecaire kredieten. Dit systeem van 

dubbele waarborgen zal worden geïntegreerd in het licht van de globale waarborgpositie van de 

Vlaamse overheid. 
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5 VERSTERKEN VAN DE PRIVATE HUURMARKT 

De beleidsnota beklemtoont dat alle stakeholders de nood hebben benadrukt aan een stabiel, 

onderbouwd en helder regulerend kader. Daarom wordt een afwachtende houding aangenomen 

m.b.t. de invulling van de nieuwe bevoegdheden (woninghuurwet). De minister wil de resultaten van 

het onderzoek van het Steunpunt Wonen afwachten. De aanbevelingen van de “evaluatie van het 

federale woninghuurrecht” zullen in 2015 worden voorgelegd aan een expertencommissie. Eind 2015 

moet het globaal rapport afgerond zijn. Op basis daarvan zal de minister voorstellen formuleren.  

Het huurgarantiefonds wordt geëvalueerd. Dit kadert binnen de belofte van de minister om werk te 

maken van de bescherming tegen huurachterstallen en wanbetaling voor de verhuurder enerzijds en 

de continue huisvesting voor de huurder anderzijds. 

 CIB Vlaanderen heeft van in den beginne kritische bemerkingen geformuleerd rond de 

werkbaarheid van de vooropgestelde procedures. Te hopen valt dat de geplande evaluatie 

leidt tot eenvoudigere procedures en vooral een aantrekkelijker instrument voor de 

verhuurder teneinde een betere waarborg te bieden voor eventueel rendementsverlies. 

De beide stelsels van huursubsidies komen vrij uitgebreid aan bod. Daarbij wordt verwezen naar de 

harmonisatie die begin 2014 werd doorgevoerd. In het verlengde van deze wijziging stelt de 

beleidsnota dat de beide stelsels van huursubsidies voorlopig naast elkaar blijven bestaan maar dat 

er wel een continue screening wordt doorgevoerd om te evalueren in welke mate een betere 

afstemming in functie van doelmatigheid en duidelijkheid voor de rechthebbende noodzakelijk en 

mogelijk is.  

De doelstelling is dat de huursubsidies een tijdelijke ondersteuning vormen die terecht komt bij 

diegenen die het echt nodig hebben. Onder meer bij de bespreking in de commissie bleek dat de 

minister zich de vraag stelt of de modaliteiten van de huursubsidies voldoende doelgroepgericht zijn 

en of de subsidie wel daadwerkelijk altijd wordt gebruikt om de huur te betalen. De harmonisatie 

moet ook aan deze bezorgdheden tegemoetkomen. Uiteindelijk wil de minister tot één systeem 

komen. Het is evenwel niet de bedoeling de doelgroep in te perken. 

 De nieuwe legislatuur brengt op dit punt continuïteit met het beleid van de voorgaande 

jaren, met een beperkt toepassingsgebied voor huursubsidies. De formulering in de 

beleidsnota biedt weinig hoop voor voorstanders van een uitbreiding van het stelsel van 

huursubsidies. De harmonisatie van de huursubsidies in 2014 was immers een oefening met 

een expliciete besparingscomponent. Een verdere stroomlijning zal vermoedelijk vanuit 

diezelfde motivatie worden doorgevoerd. Bovendien brengt de tekst geen verandering in een 

andere centrale pijler van de geharmoniseerde huursubsidies, met name dat zij een 

voortraject moeten vormen richting de sociale huisvesting. De discrepantie tussen de 

inkomensgrenzen voor de sociale huisvesting en die voor de huursubsidies zal vermoedelijk 

ook blijven bestaan. 

Er wordt gewezen op de ‘socialiserende’ activiteiten van de sociale verhuurkantoren : een beperkt 

deel van de private huurmarkt wordt ingeschakeld voor de huisvesting van woonbehoeftige 

gezinnen. De SVK’s bereiken stilaan een gebiedsdekkend aanbod, met uitzondering van Oost-

Vlaanderen. De minister zal nagaan wat de redenen zijn voor de hiaten in Oost-Vlaanderen en zal 



CIB Studiedienst/Synthese Beleidsnota Wonen/2015 01 19 6 

 

bekijken welke ondersteuning kan worden geboden. Er zijn ook nog een beperkt aantal gemeenten 

waar meerdere SVK’s actief zijn. Dergelijke overlappingen wil men tegen midden 2016 wegwerken. 

De beleidsnota concludeert dat het SVK-aanbod (7.025 woningen eind 2013), ondanks een jaarlijkse 

groei van 10%, ruim onvoldoende blijft, zowel in verhouding tot het aantal kandidaat-huurders op de 

wachtlijst (ruim 25.000) als in verhouding tot de totale private huurmarkt. Eind 2014 wordt het SVK-

subsidiebesluit geëvalueerd. Daarbij zal worden nagegaan in welke mate de bepalingen de SVK’s 

effectief ondersteunen en stimuleren tot aanbodsuitbreiding. Deze evaluatie mag evenwel niet ten 

koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening voor huurders en kandidaat-huurders. 

De minister zal inzetten op een versterking van de bekendheid van het SVK-model bij eigenaars-

verhuurders en zal nagaan welke bijkomende stimuli kunnen worden ingevoerd om verhuurders te 

ondersteunen bij het uitvoeren van investeringen in kwaliteitsvolle huurwoningen die tegen een 

billijke huurprijs worden verhuurd [lees : SVK-woningen]. 

 In haar antwoord op parlementaire vraag nr. 147 van 31 oktober 2014 van Gwenny De Vroe 

sprak minister Homans zich uit over het ideale groeiritme van de SVK-sector. In concreto 

stelde zij het volgende : ‘Naast deze minimale schaalgrootte per SVK, acht ik een verdere 

jaarlijkse groei van het totale woningaanbod van de SVK-sector van rond de 10% 

nastrevenswaardig, onder meer met het oog op het realiseren van de bijdrage door de SVK’s 

aan de objectieven die gesteld worden in het kader van het grond- en pandenbeleid’. Aan het 

huidige tempo impliceert dit een groei met 750 woningen in 2015, vervolgens 825 in 2016, … 

Deze doelstelling impliceert een groei van de SVK-sector met bijna 5.000 wooneenheden 

gedurende de legislatuur tot een omvang van dicht bij de 13.000 SVK-woningen in 2019.  

Gezien de ontwikkeling van de woningprijzen en de toename van wanbetalingen is er een blijvende 

druk op de private huurmarkt. In het bijzonder op het relatief goedkopere marktsegment zijn er 

ondanks de hoge huurprijzen weinig stimulansen voor de verhuurders om te blijven investeren in 

woningkwaliteit. De beleidsnota stelt dat het van belang is een voldoende rendement te kunnen 

garanderen voor investeringen. Omdat dit systeem de verhuurder zekerheid biedt over zowel het 

rendement als de staat van de woning zal de minister de SVK’s verder promoten. 

Tevens zal worden onderzocht of verhuurders die een kwaliteitsvolle woning aanbieden – in het 

bijzonder in het lagere marktsegment – tegen een billijke huurprijs en met voldoende woonzekerheid 

kunnen worden ondersteund, bijvoorbeeld via fiscale maatregelen. Er wordt tevens onderzocht of 

renovatiehuurovereenkomsten kunnen worden ingevoerd waarbij de huurder zelf renovatiewerken 

uitvoert in ruil voor een verminderde huurprijs. 

De huurschatter wordt verder ondersteund, teneinde de transparantie van de markt te waarborgen. 

Daarnaast zal worden gepoogd de via de huurschatter verzamelde data beter te valoriseren. 
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6 OPTIMALISATIE VAN DE SOCIALE HUURMARKT 

De regelgeving inzake sociale huur en de huurpremie worden verder op elkaar afgestemd. De SHM’s 

zullen bvb. in staat worden gesteld de gegevens over kandidaat-huurders geautomatiseerd door te 

geven. Er zal worden getracht het inkomen bij de diverse beleidsinstrumenten inzake wonen op een 

uniforme wijze vast te stellen. 

De minister wil afstappen van levenslange contracten in de sociale huur. Dit vanuit de redenering 

dat sociale woningen voorbehouden moeten blijven voor zij die er echt nood aan hebben en zolang 

zij er echt nood aan hebben. De sociale verhuurders schrijven vandaag zeer weinig gebruik in het 

intern huurreglement in dat de huurovereenkomst wordt opgezegd wanneer de huurder voor het 

derde jaar op rij de basishuurprijs van de woning betaalt en wanneer zijn inkomen voor het derde 

jaar op rij minimaal gelijk is aan het dubbele van de toepasselijke inkomensgrens. Ook de 

eigendomsvoorwaarde wordt herbekeken om praktijken waarbij een sociale huurder 98% van een 

woning bezit onmogelijk te maken. Dit echter zonder dat de sociale huurovereenkomst van mensen 

die als gevolg van een schenking of een erfenis (deels) eigenaar worden een goed onmiddellijk wordt 

stopgezet. De minister wil tevens laten bekijken of het juridisch mogelijk is de 

taalbereidheidsvoorwaarde te laten evolueren naar een geattesteerd of bewezen resultaat.  

Bij de bespreking in de Commissie stelde de minister dat zij het aantal aanpassingen aan de Vlaamse 

Wooncode deze legislatuur wil beperken. Wel wordt de huurprijsberekening op twee vlakken 

aangepast : (1) de mogelijkheid binnen het KSH om onder bepaalde voorwaarden een 

onderbezettingsvergoeding aan te rekenen zal worden aangewend en (2) er wordt bekeken hoe de 

energiefactor een rol kan spelen. 

De minister wil geen nieuwe dwingende regeling uitwerken ter vervanging van de vernietigde 

sociale last, mede omdat het herstellen van de vernietigde decretale bepalingen volgens de minister 

juridisch bijzonder moeilijk zou zijn. Wel zullen de bestaande mogelijkheden tot vrijwillige realisatie 

van sociale woningen door private actoren worden uitgebreid en versterkt. De jaarlijkse CBO-

procedure wordt geëvalueerd. Een informatiecampagne moet leiden tot een grotere bekendheid bij 

zowel de private ontwikkelaars als de sociale actoren en de gemeentebesturen. De Desing and Build-

procedure was oorspronkelijk uitgewerkt om kleine grondpercelen te bebouwen die de VMSW via de 

cascade-regeling had verworven. Deze regeling zal bij uitbreiding kunnen worden toegepast om ook 

grote bouwpercelen in (semi)publieke eigendom te activeren voor een sociaal woonaanbod. De 

VMSW zal in het najaar van 20414 een eerste algemene oproep lanceren, gekoppeld aan een 

informatiecampagne. De mogelijkheid voor private ontwikkelaars om woningen te verkopen aan 

sociale woonactoren bestaat al lang maar is toch nog onvoldoende gekend. Een promotiecampagne 

moet hieraan tegemoet komen. Er zal een uitdovende regeling worden uitgewerkt voor de 

financiering van de aankoop van woningen die toch nog worden gerealiseerd via vrijwillige uitvoering 

van de vernietigde sociale last. Meer algemeen zal de minister nieuwe formules onderzoeken om 

private actoren aan te zetten tot het vrijwillig bouwen van sociale woningen. De lokale overheden 

kunnen ook zelfstandig bepaalde zaken regelen met projectontwikkelaars die regelmatig actief zijn 

op hun grondgebied. Ze zouden in deze gewezen kunnen worden op een aantal goede 

praktijkvoorbeelden. De minister beklemtoont dat het beleid moet blijven inzetten op het 

inschakelen van de private sector, ook nu bepaalde elementen uit de regelgeving zijn vernietigd. 
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7 EEN GEVARIEERD WOONAANBOD 

Er zal worden gewerkt aan de afstemming tussen het woon-, het welzijns- en het zorgbeleid, bvb. via 

de uitbouw van een ambulant woonaanbod. De aanpak van dak- en thuisloosheid is een 

aandachtspunt; de overschakeling van een voornamelijk curatief naar een preventief beleid een 

prioriteit. Het samenwerkingsakkoord zal worden uitgevoerd en de Housing-first projecten worden 

met aandacht opgevolgd. Niet onbelangrijk is dat de beleidsnota stelt dat bijkomende inspanningen 

vereist zijn om de toegankelijkheid van de private huurmarkt voor socio-economisch kwetsbare 

groepen te verbeteren. De regionalisering van de woninghuurwet geldt daarbij als een opportuniteit. 

De beleidsnota constateert dat er een toenemende interesse is in gemeenschappelijk wonen. Diverse 

regelgeving blijkt echter de vlotte realisatie van nieuwe projecten te verhinderen. Er wordt verwezen 

naar de ad-hocopdracht die bij het Steunpunt Wonen lopende is om diverse aspecten van 

gemeenschappelijk wonen in kaart te brengen. Op basis van de resultaten zal men mogelijke 

maatregelen en betere samenwerkingsmechanismen met Ruimte Vlaanderen onderzoeken. 

 

8 WONINGKWALITEIT 

De Vlaamse renovatiepremie wordt gefiscaliseerd vanaf 2015. Zowel eigenaars-bewoners als 

eigenaar-verhuurders die de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor zullen in aanmerking 

blijven komen. Aan de VVP en de VAP wordt niets gewijzigd. 

 De formulering in de beleidsnota biedt op zich weinig hoop rond een eventuele uitbreiding 

van het toepassingsgebied naar alle private verhuurders. 

De gemeentelijke autonomie m.b.t. de woningkwaliteitsbewaking zal verder worden versterkt. Sinds 

1 september 2014 kunnen gemeenten vrijgesteld worden van de verplichting tot het inwinnen van 

advies bij het gewest bij elke procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring, mits voldoende 

kwaliteitsgaranties. Teneinde maximaal vertrouwen te schenken aan de gemeenten zal de fiscale 

verantwoordelijkheid gekoppeld worden aan de vrijstelling van de adviesverplichting. Zo kan ook een 

dubbele belasting en eventueel een dubbele administratieve opvolging en inventarisatie worden 

vermeden. 

De gewestelijke verkrottingsinventaris zal worden geëvalueerd en afgestemd op de bepalingen van 

het onderdeel kwaliteitsbewaking van de Vlaamse Wooncode.  

Het proefproject rond Herhuisvesting zal niet worden verdergezet maar de minister zal wel op basis 

van de resultaten nagaan of het reglementair kader moet worden verbeterd. De kennis die vergaard 

is uit het proefproject zal ook worden verspreid onder de gemeenten. 

Er zal een stabiel en consistent beleid worden gevoerd op het vlak van de minimale 

kwaliteitsnormen, met het oog op het garanderen van de rechtszekerheid en de rentabiliteit. Tevens 

zal aandacht worden geschonken aan de toepasbaarheid op bijzondere woonvormen (zoals 

cohousing) en doelgroepen (zoals woonwagenbewoners). Voor eventuele nieuwe 

woningkwaliteitsnormen – zoals op het vlak van energiebesparende investeringen – zal een 

realistisch tijdspad worden voorzien. 
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 In haar antwoord op parlementaire vraag nr. 204 van 19 november 2014 van Michel Doomst 

verduidelijkte de minister dat de eerste evaluatie van het technisch verslag gepland is in het 

najaar van 2016. Als uit deze evaluatie zou blijken dat er verfijningen of aanpassingen 

noodzakelijk dan zou daarvoor een realistisch tijdspad worden voorzien. 

De beleidsnota stelt dat vandaag onvoldoende rekening kan worden gehouden met de oorzaak van 

en de verantwoordelijke voor bepaalde gebreken. Elke eigenaar/verhuurder van een ongeschikt of 

onbewoonbaar verklaarde woning is heffingsplichtig en is onderhevig aan de mogelijke toepassing 

van het voorkooprecht VWC of het sociaal beheer. Bij de toekenning van een huursubsidie of 

voorrang voor een sociale huurwoning wordt geen rekening gehouden met de verantwoordelijkheid 

voor gebreken. De tekst wijst op het cruciale belang van een plaatsbeschrijving en op het feit dat een 

conformiteitsattest een belangrijke indicator is. 

De minister zal onderzoeken of het agentschap Wonen-Vlaanderen zich op basis van de 

plaatsbeschrijving of een conformiteitsattest en het technisch verslag kan uitspreken over de oorzaak 

van woonkwaliteitsproblemen. Blijkt de verhuurder niet verantwoordelijk te zijn dan wordt hij 

tijdelijk vrijgesteld van heffing en wordt de toepassing van voorkooprecht en sociaal beheersrecht 

uitgesteld. Is de huurder verantwoordelijk, dan verliest deze het recht op de Vlaamse 

tegemoetkoming en voorrang voor een sociale woning. 

De beleidsnota stelt verder het volgende :  

“De bestaande instrumenten voor kwaliteitsbewaking in het kader van de Vlaamse Wooncode 

worden aangewend om de transparantie over de verantwoordelijkheden van huurders en 

verhuurders te verhogen. Ik zal daarom nagaan in welke mate het woonkwaliteitsinstrumentarium 

een meerwaarde kan betekenen voor contracterende partijen op het vlak van de 

plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur en voor het duiden van de hun respectieve 

herstelverplichtingen.” 

Bij de bespreking in de commissie ging de minister niet op de suggestie om het conformiteitsattest 

verplicht te stellen. In haar antwoord verwees minister Homans naar de plaatsbeschrijving die zij 

even waardevol acht bij betwistingen omtrent de verantwoordelijkheid bij 

woonkwaliteitsproblemen. De plaatsbeschrijving kan tussen twee partijen worden uitgewerkt, 

zonder er derden bij te betrekken, wat tot tijdswinst kan leiden. 

 

9 EFFICIËNT EN DOELTREFFEND VLAAMS BESTUUR 

Vanaf 2017 loopt de subsidiëring van IGS-projecten af. Er zal worden onderzocht hoe de 

ondersteuning van het lokale woonbeleid vanaf dan kan worden gecontinueerd en geoptimaliseerd. 

Er zal een nieuwe norm voor de schaalgrootte van SHM’s worden ingevoerd van minimaal 1.000 

huurwoningen in beheer. Vrijwillige fusies zijn een middel om deze schaalgrootte te bekomen. Indien 

niet aan deze norm wordt voldaan zullen dwingende maatregelen worden genomen. Als het 

tijdsschema voor de realisatie van het BSO in een bepaalde gemeente niet wordt gehaald zal in de 

eerste plaats overleg worden gepleegd met de gemeente en de SHM teneinde mogelijks meer 
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ondersteuning te bieden. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de erkenning van de 

SHM worden ingetrokken, tenzij er externe factoren zijn die het falen kunnen verantwoorden. 

De versterking van het lokale bestuursniveau moet gekoppeld zijn aan een doorgedreven 

professionalisering. De taakstelling van de afdeling Toezicht zal in dit licht worden gemoderniseerd 

en tot de essentie worden beperkt. 

Wonen-Vlaanderen en de VMSW blijven in de nieuwe organisatiestructuur bestaan als aparte 

entiteiten binnen het beleidsdomein Omgeving. Het agentschap Inspectie RWO zal worden 

geïntegreerd in het departement Omgeving. Hierbij zal worden gewaakt over het behoud van een 

goede afstemming tussen de strafrechtelijke procedure van Inspectie RWO en de administratieve 

procedure bij Wonen-Vlaanderen i.h.k.v. de woningkwaliteitsbewaking.  

Het secretariaat van de Vlaamse Woonraad wordt ingebed bij de SERV. De autonomie van de 

adviesvertrekking en de beleidsdomeinspecifieke vertegenwoordiging worden daarbij gevrijwaard. 

De hervorming is louter administratief. 

De eerste fase van de Datawarehouse Wonen is nagenoeg afgerond. Daarbij werden gegevens rond 

sociale leningen, sociale huur en VAP/reno gecentraliseerd. Heden wordt gestart met het vastleggen 

van formele afspraken met bronleveranciers en met het uitvoeren van de eerste beleidsanalyses om 

zo de mogelijkheden ten gronde te verkennen. Er wordt blijvend ingezet op het uitbreiden van de 

Datawarehouse. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de informatie uit de 

huurcontractendatabank van de AAPD, informatie over SVK-huurders en SVK-woningen en over 

(kandidaat-)kopers van sociale woningen, … 

Op het vlak van onderzoek wordt enkel verwezen naar de huidige werking van het Steunpunt 

Wonen, zonder verdere informatie over het lot van het Steunpunt na 2015 (vierde generatie). In 

2015 zullen de tien werkpakketten en de ad-hocopdrachten worden afgerond en worden een aantal 

publieksmomenten voorzien. 

Op basis van het door het Agentschap uitgewerkte ontwerp van woonbeleidsplan zal via verdere 

consultatie een definitief breed gedragen plan goedgekeurd worden. 

Wonen-Vlaanderen zal verder inzetten op de digitalisering van de aanvraagprocedures en zal nieuwe 

manieren ontwikkelen om informatie op te vragen en ter beschikking te stellen. Er zullen in de back-

office ICT-bouwstenen worden ontwikkeld die over de verschillende aanvraagprocessen heen kunnen 

worden gebruikt om de uitrol van nieuwe stelsels en de onderhoudbaarheid van de verschillende 

ICT-systemen te vereenvoudigen. Deze applicaties zullen beschikbaar gesteld worden via de nieuwe 

website wonenvlaanderen.be. 
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10  REGELGEVINGSAGENDA 

 

 

 

 

 

Decreet Status

Wijziging VWC, DGP & Heffingsdecreet 

(woonkwaliteitsbewaking, nieuwe woonvormen, fiscale 

verantwoordelijkheid verwaarlozing

Opstart voorjaar 2017

Wijziging diverse beleid GPB (na arresten GwH) Definitieve goedkeuring najaar 2014

Wijziging BVR Rollend Grondfonds (na evaluatie) Opstart voorjaar 2015

Decreet "Wonen in eigen streek" Opstart voorjaar 2015

Programmadecreet 2015 Parlementaire aanneming eind 2014

Kader voor recht van erfpacht en recht van opstal Opstart voorjaar 2016

Wijziging éénleningenbesluit Opstart voorjaar 2015

Stimulerende maatregelen voor investeringen in de 

private huurmarkt
Opstart voorjaar 2017

Wijziging SVK-besluit (na evaluatie) Opstart najaar 2015

Wijziging BVR Huurgarantiefonds Opstart voorjaar 2017

Afstemming huursubsidie en huurpremie Opstart voorjaar 2017

Vlaams Huurdecreet (na evaluatie woninghuurrecht) Opstart najaar 2016

Kader gemeenschappelijk wonen en nieuwe woonvormen Opstart voorjaar 2016

Fiscalisering renovatiepremie Lopend

Optimalisatie beleidskader woonkwaliteitsbewaking Opstart voorjaar 2017

Woonbeleidsplan Vlaanderen Doorstart najaar 2014


