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Inleiding 

Een kwaliteitsvolle woning is voor mensen van groot belang. In een woning 
komen vele aspecten van het leven samen: 
− het sociale aspect: de woning is de vaste stek, mensen komen er ‘thuis, 

ontmoeten elkaar, leven er samen als gezin; 
− het welzijnsaspect: de invloed van de woonsituatie op het welzijn en de 

gezondheid, zeker van kinderen, is bijzonder groot; 
− het culturele aspect: architectuur en stedenbouw zijn belangrijke dragers van 

cultuur; kwaliteitsvolle architectuur zal ons overleven en zal volgende 
generaties vertellen hoe wij leefden en wat wij belangrijk vonden; 

− het esthetische: genieten van een mooie woning, een mooi interieur, kan je dag 
na dag. 

Jammer dat dit niet aan iedereen is gegeven. De verschillen in ‘wonen’ zijn groot. 
Voor vele gezinnen is ‘wonen’ grauwe miserie. Tienduizenden gezinnen wonen in 
Vlaanderen in een slechte woning, zonder basiscomfort, waar ze veel te veel huur 
voor betalen. Eens de schulden te hoog oplopen, worden ze verdreven uit hun 
‘thuis’, met alle gevolgen van dien voor hun eigen toekomst en die van hun 
kinderen. Sommigen beschikken zelfs niet over een woning, maar enkel over een 
bed. En tenslotte zijn er de thuislozen of daklozen, die het met nog minder moeten 
doen. 

Uitgesloten worden van kwaliteitsvol wonen betekent uitgesloten worden op tal 
van andere vlakken. Om deze reden verdient het woonbeleid centraal te staan in 
een inclusief armoedebeleid. 

De basis van het Vlaamse woonbeleid ligt in de Vlaamse Wooncode (decreet 
15 juli 1997), die vertrekt vanuit het recht op behoorlijk en betaalbaar wonen. Het 
decreet omschrijft de doelstellingen en de instrumenten van het woonbeleid in 
Vlaanderen. Daarnaast regelt de Vlaamse Wooncode de bevoegdheidsverdeling 
tussen de beleidsniveaus binnen Vlaanderen (Gewest, provincies, gemeenten) en 
omschrijft ze de rol van de private woonactoren. Om de taken, werking en 
financiering van de actoren van het woonbeleid te beschrijven, is het dus 
aangewezen te vertrekken van een beknopte beschrijving van de Vlaamse 
Wooncode. 
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1. De Vlaamse Wooncode als wettelijke basis van het woonbeleid in 
Vlaanderen 

Sedert de jaren ’80 behoort het woonbeleid (toen nog ‘huisvestingsbeleid’ 
genoemd) in België volledig tot de bevoegdheid van de drie gewesten: het Vlaams, 
het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De basis van het beleid in deze 
drie gewesten ligt in de Huisvestingscode van 1970 die beoogde de toen geldende 
wetgeving op het vlak van huisvesting te coördineren. Na de Staatshervorming 
hebben de drie gewesten elk hun eigen huisvestingscode (Wooncode) uitgewerkt. 
Toch zijn, op een aantal concrete aspecten na, de grote principes van de sociale 
huisvesting in elk van de gewesten op gelijkaardige wijze geëvolueerd (Hubeau, 
2002). 

Het huidig Vlaams woonbeleid vindt zijn wettelijke basis in de VWC (decreet 
15 juli 1997). Het centrale uitgangspunt van de VWC (artikel 3) is het recht op een 
behoorlijke huisvesting voor iedere burger. Het uiteindelijke doel is de verwezen-
lijking van dit recht door het bevorderen van de beschikbaarheid van aangepaste 
woningen, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een 
betaalbare prijs en met woonzekerheid. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de 
meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden. In bijlage 1 zijn de doelstellingen 
van het woonbeleid opgenomen zoals omschreven in de VWC, artikel 4. 

Ten opzichte van het traditionele huisvestingsbeleid legde de VWC nieuwe 
accenten. Wonen is voor de VWC veel meer dan een dak boven het hoofd. Een 
inclusieve aanpak staat voorop. De raakpunten tussen het huisvestingsbeleid en 
andere beleidsdomeinen, als ruimtelijke ordening, welzijnsbeleid, armoedebeleid, 
stedelijk beleid, … kregen veel meer aandacht. 

Met de invoering van de Vlaamse Wooncode (VWC) werden ook nieuwe beleids-
instrumenten gecreëerd, zoals de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteits-
normen, het conformiteitsattest, het wederinkooprecht, het recht van voorkoop, 
het sociaal beheersrecht. De sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij die traditioneel de voornaamste spelers op het veld 
waren, behielden in de VWC hun bevoorrechte positie (artikel 29). De gemeente 
kreeg in de VWC de rol toebedeeld om naast belangrijke taken inzake kwaliteits-
beheersing op lokaal niveau een breed overleg over het woonbeleid te organiseren 
en initiatieven op elkaar af te stemmen. Daarnaast kregen andere actoren een gro-
tere betekenis, waaronder de lokaal of regionaal georganiseerde sociale verhuur-
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kantoren en de huurdersbonden die een formele erkenning verkregen. Bovendien 
werd vanuit de noodzaak aan een inclusieve benadering de samenwerking met 
welzijnsorganisaties en private woonactoren belangrijker. Tenslotte was het de 
ambitie om ook de bewoners nauwer bij het beleid te betrekken. 

De volledige tekst van de Vlaamse Wooncode kan worden gedownload van 
www.wonen.vlaanderen.be/static/pages/regelgeving.html. 

In bijlage 2 voegen we een kort overzicht toe van de voornaamste uitdagingen die 
wij momenteel zien voor het Vlaamse woonbeleid. 

2. De bevoegdheidsverdeling voor het woonbeleid in Vlaanderen 

De voornaamste bevoegdheden voor het voeren van een woonbeleid liggen op het 
niveau van de Gewesten. Toch ligt de verantwoordelijkheid voor een aantal 
belangrijke aspecten van het wonen in Vlaanderen nog op federaal niveau. De rol 
van Europa is zeer beperkt. 

2.1 Europa 

Europa beschouwt het woonbeleid als een nationale bevoegdheid. Toch komt 
wonen binnen het Europees beleid op drie manieren in beeld. 
De eerste is via de Nationale Actieplannen voor Sociale Inclusie. Vermits huisves-
ting gezien wordt als een belangrijk element van sociale inclusie, is het thema 
huisvesting in deze plannen mee opgenomen. 
Daarnaast is er binnen het Europees regionaal beleid (doelstelling 2) en stedelijk 
beleid (o.a. Urban programma) aandacht voor achtergestelde regio’s en buurten. 
Binnen dit kader kent Europa financiële steun van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) toe aan lokale overheden en private organisaties 
voor de aanpassing van de infrastructuur van wijken en voor het opzetten van 
ontwikkelingsprogramma’s. Zo konden de Limburgse mijncités in het verleden 
genieten van EFRO-financiering voor het heraanleggen van wegen, riolering, 
openbaar groen, en was er een budget voor wijkontwikkeling binnen het 
RECHAR-programma (een programma gericht op steenkoolregio’s). Ook de doel-
stelling 2-programma’s voor regio’s gekenmerkt door stedelijk verval bevatten dit 
soort acties. De financiële steun van Europa voor het woonbeleid is echter steeds 
indirect. Subsidies voor het bouwen of renoveren van woningen zijn uitgesloten. 

www.wonen.vlaanderen.be/static/pages/regelgeving.html
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Tenslotte zijn er beperkte Europese middelen voor onderzoek over huisvesting, in 
het bijzonder binnen het Zesde Kaderprogramma. Er zijn ons slechts enkele inter-
nationale onderzoeksprojecten bekend. 

2.2 België 

De twee voornaamste manieren waarop het Rijk ingrijpt op het wonen in Vlaande-
ren is via de huurwetgeving en via de huisvestingsfiscaliteit. De huurwetgeving 
regelt de contractuele bepalingen tussen verhuurder en huurder, o.a. inzake ver-
huurtermijnen, indexering van huurprijzen, opzeggingstermijnen, elementaire 
vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid van de woning.  
De grondslag van een groot deel van de vastgoedfiscaliteit - zowel federale als 
Vlaamse - is het kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen wordt bepaald door 
de federale administratie. Het KI wordt onder andere belast via de personenbelas-
ting. Daaraan zijn echter een aantal vrijstellingen en aftrekken verbonden. De 
beslissingsbevoegdheid over deze vrijstellingen en aftrekken ligt bij de federale 
overheid. Daarnaast heeft de federale overheid ook bevoegdheid over de aanslag-
voeten van de BTW.  
Andere federale bevoegdheidsdomeinen die ook met het huisvestingsbeleid ver-
band houden zijn het aannemingsrecht, het hypotheekrecht, het vennootschaps-
recht en de organieke wetgeving inzake gemeenten (Bloemen, 1998). Ook de 
regelgeving rond domiciliëring heeft indirect een invloed op de woonproblema-
tiek, vb. in het kader van het permanent wonen op campings en weekendverblij-
ven. 

2.3 Het Vlaams Gewest 

Het Vlaams Parlement heeft via de VWC vele aspecten van het woonbeleid de 
bevoegdheid gedelegeerd aan de Vlaamse regering. Een aantal belangrijke 
bevoegdheden zijn verder gedelegeerd naar de Vlaamse Huisvestingsmaatschap-
pij (VHM), een Vlaamse Openbare Instelling. 
Binnen de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Land-
schappen (AROHM) zijn twee afdelingen betrokken bij het woonbeleid. De afdeling 
Woonbeleid staat in voor de voorbereiding en uitvoering van het Vlaams Woonbe-
leid. Ze voert beleidsvoorbereidend en evaluerend onderzoek uit naar verschil-
lende aspecten van het wonen en verstrekt informatie en advies aan particulieren, 
lokale overheden en andere actoren. Daarnaast adviseert en begeleidt zij de subsi-
diëring van sociale huisvestingsprojecten. De Afdeling Financiering Huisvestingsbe-
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leid staat in voor de financiering van het woonbeleid. Naast subsidiemechanismen 
voor de huisvestingssector ontwikkelt en beheert zij een stelsel van premies en 
toelagen voor particulieren. Ook de kwaliteitsbewaking inzake huisvesting 
behoort tot het domein van deze afdeling. AROHM heeft afdelingen in elke 
Vlaamse provincie.  
De Afdeling Woonbeleid en de Afdeling Financiering Huisvestingsbeleid hebben 
een gezamenlijke website, die fungeert als portaalsite van het wonen en woonbe-
leid in Vlaanderen: www.wonen.vlaanderen.be. Hierop vindt men regelgeving, 
adressen, publicaties e.a. De website is op een aantal punten wel niet up to date. 
Heel wat informatie (o.a. adressen, stand van zaken onderzoek) dateert van 
december 2001. 
Binnen de administratie van de Vlaamse Gemeenschap is nog een derde afdeling 
belangrijk voor het woonbeleid, namelijk de Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur, 
die onderdeel uitmaakt van de administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen, en 
gesubsidieerde infrastructuur binnen het Departement Algemene Zaken. Deze 
afdeling fungeert als bouwheer voor infrastructuurwerken in woonwijken en ver-
leent subsidies voor bouwprojecten. 
In bijlage 3 is een volledig overzicht opgenomen van het takenpakket van de drie 
afdelingen. In het kader van de operatie ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ zal de taakver-
deling tussen deze instanties grondig wijzigen.  
Hierna leggen we uit wat binnen de Vlaamse Wooncode de bevoegdheden zijn 
van het Vlaams Gewest. We bekijken achtereenvolgens de beleidsvoorbereiding, 
de beslissingsbevoegdheden en de uitvoeringsbevoegdheden die op dit niveau 
zijn gesitueerd. Daarna geven we aan op welke wijze het Vlaams Gewest sturend 
optreedt ten aanzien van particulieren en van de sociale woonorganisaties. In 
bijlage 4 geven we een overzicht van de voornaamste beslissingsbevoegdheden 
van de Vlaamse regering en van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Bijlage 5 
bevat namen en adressen van contactpersonen bij de Vlaamse administratie en bij 
de VHM. 

2.3.1 Beleidsvoorbereiding 

De Afdeling Woonbeleid van de Vlaamse Administratie voert beleidsvoorberei-
dend en –evaluerend onderzoek uit naar verschillende aspecten van het wonen. Er 
is een onderzoekscel die instaat voor het samenstellen van een databank met infor-
matie over wonen en woonbeleid en voor de verzameling, verwerking en ver-
spreiding van de gegevens die noodzakelijk of gewenst zijn voor het Vlaamse 

www.wonen.vlaanderen.be
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woonbeleid. De onderzoekscel staat ook in voor de coördinatie van huisvestings-
onderzoek in Vlaanderen. Op de begrotingen voor huisvesting worden hiervoor 
jaarlijks kredieten ingeschreven. Momenteel loopt een grote aanbesteding voor het 
opstarten van een multidisciplinair wetenschappelijk team dat het huisvestings-
onderzoek in Vlaanderen zal bundelen. Dit team dient nog operationeel te zijn 
voor het einde van 2003. 
Volgens art. 21 van de VWC wordt een Woonraad opgericht om op Vlaams niveau 
advies te verstrekken over alle aangelegenheden inzake wonen en woonbeleid. 
Hieraan zouden enkele actoren uit het woonbeleid (VHM, VWF, de sociale huis-
vestingsmaatschappijen) alsook experts participeren. De administratie zou instaan 
voor het secretariaat. Tot op heden is er echter nog geen Vlaamse Woonraad 
samengesteld. 
Art. 22 van de VWC bepaalt dat de Vlaamse regering de investeringen voor de 
sociale huisvesting plant op basis van de woonbehoeften en daarbij zorg draagt 
voor een evenwichtige regionale spreiding. Momenteel gebeurt deze planning en 
programmering via twee kanalen: het investeringsprogramma van de VHM (zie 
verder) en de projectsubsidies waarin zowel de VHM als de Vlaamse administra-
tie (afdelingen Woonbeleid en Gesubsidieerde Infrastructuur) betrokken zijn. Er 
gaan vele stemmen op om beide programma’s samen te voegen tot één, wat zou 
moeten toelaten tot een betere planning te komen. 

2.3.2 Beleidsbeslissingen 

Binnen de Vlaamse Wooncode liggen de voornaamste beslissingsbevoegdheden 
bij de Vlaamse regering. Deze beslist o.a. over de voorwaarden verbonden aan de 
toekenning van een sociale woning, premies en sociale leningen, over de afbake-
ning van bijzondere gebieden, de uitvoeringsprogramma’s voor sociale woning-
bouw, de kwaliteitsnormen voor woningen, de voorwaarden waaronder de sociale 
woonorganisaties (zie verder) worden erkend en gesubsidieerd. De VHM beslist 
over de toekenning van hypothecaire leningen, de erkenning van SHM’s en SKV’s 
(zie verder), de prijs- en kwaliteitsnormen voor sociale woningen, de financiering 
van projecten voor sociale woningbouw. In bijlage 4 is een volledige lijst opgeno-
men met de beslissingsbevoegdheden van de Vlaamse regering en van de VHM. 

2.3.3 Beleidsuitvoering 

De uitvoering van het Vlaams woonbeleid ligt voornamelijk op lokaal vlak. Toch 
kan het Vlaams Gewest zelf infrastructuurwerken in wijken uitvoeren of laten uit-
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voeren. Dit behoort tot het takenpakket van de Afdeling Gesubsidieerde Infra-
structuur. De VHM kan in aanvullende orde taken opnemen die volgens de VWC 
zijn toegewezen zijn aan de SHM’s (zie verder). In dit geval moeten de sociale 
woonprojecten vernieuwend of experimenteel zijn (art. 33). Momenteel neemt de 
VHM deze taak niet op. 

2.3.4 Sturing van burgers en private actoren 

AROHM kent aan particulieren tegemoetkomingen toe als tussenkomst in de instal-
latiekosten en de huurprijs, voor de renovatie van woningen en gebouwen, voor 
de koop of bouw van woningen, voor de verbetering en aanpassing van de 
woning aan de fysieke mogelijkheden van sommige bewoners. De wetteksten van 
deze tegemoetkomingen zijn beschikbaar op de portaalsite 
www.wonen.vlaanderen.be/static/pages/regelgeving.html. Opgelet: de laatste 
aanpassing dateert van augustus 2002. Sedertdien is o.a. de nieuwbouw- en reno-
vatiepremie die nog op de website is opgenomen, afgeschaft en is de verzekering 
tegen inkomensverlies op verschillende punten gewijzigd. 
De VHM kent aan particulieren hypothecaire leningen aan lage rente toe. De volle-
dige reglementering hiervoor is te vinden op www.vhm.be. 
Tenslotte zijn er ook sancties. Indien een woning op de lijst van leegstand en ver-
krotting staat, wordt de eigenaar van deze woning gesanctioneerd met een 
gewestelijke heffing. Ook verhuurders die een niet-conforme woning verhuren 
kunnen gesanctioneerd worden. De VHM kan net zoals de SHM’s gebruik maken 
van het sociaal beheersrecht (zie verder). 
Het Vlaams Gewest en de VHM voeren regelmatig campagnes om de diverse vor-
men van overheidssteun bekend te maken bij een breed publiek, dit bij middel van 
krantenadvertenties, folders, deelname aan beurzen (bv. Batibouw). Daarnaast zijn 
er sensibiliseringsacties die gericht zijn op het promoten van ideeën, zoals bijvoor-
beeld levenslang wonen of duurzaam bouwen.  

2.3.5 Sturing van andere overheden en van sociale woonorganisaties 

2.3.5.1 Toezicht 

Het toezicht van het Vlaams Gewest op de VHM, het VWF en het VOB is geregeld 
via commissarissen van de Vlaamse regering. Het toezicht van de VHM op de 
SHM’s is overeenkomstig de VWC eveneens mede geregeld via beheersovereen-
komsten (evenmin tot op heden afgesloten). Daarnaast kan toezicht van de VHM 

www.wonen.vlaanderen.be/static/pages/regelgeving.html
www.vhm.be
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op de SHM’s gebeuren via machtiging vooraf, goedkeuring of bekrachtiging van 
een genomen beslissing of eventueel indeplaatsstelling. De ambtenaren van de 
VHM verrichten sociale en financiële inspecties. De sociale inspecties hebben tot 
doel de naleving van het sociale huurbesluit te controleren. De financiële inspectie 
controleert het financieel beheer van de SHM’s. Daarnaast behoort volgens de 
VWC het toezicht op de SHM’s mede tot de taak van de opdrachthouders voor de 
sociale huisvesting (art. 44). Deze zijn echter tot op heden nog niet aangesteld. 
Voorlopig wordt het toezicht op de SHM’s nog uitgeoefend door de VHM-com-
missaris. 

2.3.5.2 Regulering 

Het Vlaams Gewest legt binnen het woonbeleid relatief weinig regels op aan de 
lokale besturen. De bestaande regels hebben vooral betrekking op de kwaliteitsbe-
vordering en de subsidiëring van woonprojecten (zie 
www.wonen.vlaanderen.be/static/pages/regelgeving.html). Daartegenover staat 
dat het optreden van een aantal sociale woonactoren, vooral de VHM en de 
SHM’s, vergaand gereglementeerd is. De VHM legt daarbij zelf ook een brede 
waaier van regels op aan de SHM’s, o.a. betreffende het financieel beheer, de ver-
loning van personeel, de doorstorting van financiële reserves, het registreren van 
gegevens, de te volgen procedures bij de planning en uitwerking van projecten, .... 
Deze zijn vastgelegd in reglementen of opgenomen in Telexen en Omzendbrieven 
van de VHM aan de SHM’s. Alle actoren van het woonbeleid zijn onderworpen 
aan de bepalingen van het decreet inzake de openbaarheid van bestuur. 

2.3.5.3 Convenanten 

Art. 35 van de VWC bepaalt dat de Vlaamse regering en de VHM een beheers-
overeenkomst afsluiten waarin de werking, de uitvoering van de opdrachten, de 
terbeschikkingstelling en de aanwending van de financiële middelen nader wor-
den omschreven met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van het 
Vlaamse woonbeleid. De beheersovereenkomst bepaalt de regels voor het onder-
linge overleg tussen de VHM en de SHM’s, de te bereiken resultaten, de evaluatie-
criteria, en de maatregelen en sancties bij niet-naleving van de overeengekomen 
verplichtingen en verbintenissen. De SHM’s sluiten van hun kant met de VHM 
een beheersovereenkomst af waarin de werking, de uitvoering van de opdrachten, 
de terbeschikkingstelling en aanwending van de middelen worden geregeld. 
Sedert de goedkeuring van de VWC is reeds heel wat tijd geïnvesteerd in de voor-

www.wonen.vlaanderen.be/static/pages/regelgeving.html
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bereiding van de beheersovereenkomsten. Tot op heden is er echter nog steeds 
geen beheersovereenkomst goedgekeurd of ondertekend. 

2.3.5.4 Subsidies 

De Vlaamse regering kan subsidies verlenen aan de VHM, de SHM’s, het VWF, de 
gemeenten, de verenigingen van gemeenten en OCMW’s voor het sociale grond- 
en pandenbeleid, voor wooninfrastructuur, voor nieuwbouw en renovatie, voor 
verhuring, verbetering en aanpassing van woningen en voor woonprojecten van 
sociale verhuurkantoren in de privé-sector (art. 74). De subsidieregelingen zijn te 
vinden op www.wonen.vlaanderen.be/static/pages/regelgeving.html 

2.3.5.5 Ondersteuning 

Zoals verder aan bod zal komen, heeft de gemeente met de VWC een belangrijke 
coördinerende rol gekregen in het woonbeleid. Vanuit het Vlaams gewest zijn er 
een aantal instrumenten om de gemeenten te ondersteunen in deze taak, waar-
onder het ‘Draaiboek lokaal woonbeleid’ (te downloaden van 
www.vhm.be/professioneel/profframe.htm) en de zesdelige reeks ‘Handleiding 
lokaal woonbeleid’, www.wonen.vlaanderen.be/static/pages/regelgeving.html. De 
Vlaamse administratie ondersteunt de gemeenten verder via diverse gegevensbe-
standen en de centraal beheerde inventaris van de leegstand en verkrotting. De 
opdrachthouders voor sociale huisvesting moeten de gemeenten ondersteunen in 
hun coördinerende rol, maar zijn zoals reeds gesteld nog niet in functie. De afde-
ling Woonbeleid staat in voor de vorming van provinciale en gemeentelijke huis-
vestingsambtenaren en andere lokale woonactoren. De cursus ‘huisvestingsconsu-
lent’ bestaat uit een 8-tal modules en wie de cursus volledig volgt krijgt nadien het 
getuigschrift ‘huisvestingsconsulent’. De cursussen werden reeds twee maal geor-
ganiseerd samen met de provinciebesturen. 

2.4 De provincies 

De VWC kent geen expliciete bevoegdheden toe (met uitzondering van een 
beroepsbevoegheid bij de conformiteitsattesten) aan de provincies. Toch voeren de 
provincies een eigen woonbeleid. Zo hebben alle provincies eigen premies voor 
particulieren en soms voor openbare besturen. De provincies leggen hiermee eigen 
accenten in het woonbeleid, bv. met premies voor aanpasbaar bouwen. Sommige 

www.wonen.vlaanderen.be/static/pages/regelgeving.html
www.vhm.be/professioneel/profframe.htm
www.wonen.vlaanderen.be/static/pages/regelgeving.html
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provincies, zoals bijv. Antwerpen, kopen zelf bouwgronden en/of gebouwen aan 
met het doel woongelegenheden te creëren voor zwakkere doelgroepen. 

Hoewel deze taak hen formeel door de VWC niet is opgedragen, nemen de pro-
vincies een aantal taken op die bijdragen tot de realisatie van de VWC. Concreet 
gaat het om: 
− het bekend maken van instrumenten van het woonbeleid, via folders, web-

sites, beurzen, …; 
− het samenroepen van provinciale woonraden waar de verschillende actoren, 

zijnde gemeente, OCMW, sociale huisvestingsactoren, welzijnssector, huur-
dersbonden, worden samengebracht; 

− het organiseren van intergemeentelijk overleg; 
− de vorming van huisvestingsconsulenten in samenwerking met de afdeling 

woonbeleid; 
− het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens (o.a. het gemeen-

telijk woondossier, de inventaris onbebouwde percelen in Vlaams-Brabant). 

Tevens stellen we in de praktijk vast dat de provincies ook taken overnemen van 
de Vlaamse overheid. Een voorbeeld is de regelgeving van de provincie Vlaams-
Brabant die initiatiefnemers van SVK’s een opstap moest bieden naar een Vlaamse 
erkenning. Sedert deze regeling is het aantal erkenningen in Vlaams-Brabant sterk 
gestegen. Een ander voorbeeld is de steun die de Vlaamse provincies toekennen 
aan het Platform Wonen van Ouderen, een organisatie die aan sensibilisering doet 
voor kwaliteitsvol wonen voor ouderen, waarmee ze een signaal willen geven aan 
de Vlaamse overheid over het belang van deze problematiek. 

Provincies houden in bepaalde gevallen toezicht over lagere besturen. In het kader 
van de problematiek van de campingbewoners bijvoorbeeld keurde de Vlaamse 
regering gemeentelijke begeleidingsplannen goed. De provincies kregen van de 
Vlaamse regering de taak toegewezen dit te ondersteunen, op te volgen, te coördi-
neren en te adviseren. Een gelijkaardige opdracht kregen de provincies rond 
woonwagen- en doortrekkersterreinen. 

De taken worden gecoördineerd door provinciale diensten voor huisvesting of 
voor welzijn. In bijlage 7 is een lijst van contactpersonen opgenomen. 
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2.5 De gemeenten 

2.5.1 Beleidsplanning 

In de VWC kregen de gemeenten een belangrijke rol in de coördinatie van het lokale 
woonbeleid. Als coördinator van het lokaal woonbeleid dienen de gemeenten er 
voor te zorgen dat de taakverdeling tussen lokale actoren op een duidelijke en 
consistente manier wordt vastgelegd. De gemeenten krijgen daartoe de bevoegd-
heid om de sociale huisvestingsmaatschappijen die actief zijn op haar grondge-
bied, alsook andere actoren (Vlaams Woningfonds, erkende huurdiensten, 
OCMW’s, …) voor overleg samen te roepen. De actoren zijn verplicht om op dit 
verzoek in te gaan (art. 28). De gemeenten zijn vrij om deze rol in de VWC al dan 
niet op te nemen. In de praktijk zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Over 
het algemeen nemen grotere gemeenten deze rol meer op dan kleinere gemeenten, 
hoewel er ook wel kleinere gemeenten erg actief zijn, zoals bijvoorbeeld de 
gemeente Izegem. Veel blijkt af te hangen van de gemeentelijke huisvestingsamb-
tenaar. 

Sommige gemeenten nemen het initiatief tot het opmaken van lokale woonplannen 
of beleidsplannen, soms op advies van een lokale woonraad. De gemeenten 
beschikken echter over geen enkel drukkingselement om de partners te doen 
meewerken aan hun lokaal woonoverleg. Nochtans was er in de VWC voorzien 
dat de beheersovereenkomsten tussen de VHM en de SHM’s pas tot stand zouden 
komen na overleg met de gemeenten, de OCMW’s en de andere SHM’s die in het 
werkgebied actief zijn. Deze beheersovereenkomsten hadden het lokaal woon-
overleg een fundament kunnen geven. Door het ontbreken van drukkingsele-
menten is het welslagen van het lokaal woonoverleg afhankelijk van de dynamiek 
van de gemeenten en van de goodwill van de andere lokale actoren. De realisatie 
varieert als gevolg daarvan nogal van gemeente tot gemeente.  

Een aantal gemeenten hebben een lokale woonraad die hen bijstaat in de beleids-
planning. Oorspronkelijk was de oprichting van een woonraad in elke gemeente 
voorzien in de VWC, maar dit werd in de finale versie niet behouden. 

Voor de planning van het huisvestingsbeleid doen veel gemeenten beroep op een 
huisvestingsbeambte of een huisvestingscel. Voor de specifiek beleidsgerichte taken 
wordt meestal een beleidsmedewerker aangeworven. Hij/zij houdt zich onder 
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meer bezig met de ondersteuning van de werking van de gemeentelijke woon-
raad, de coördinatie van buurtontwikkelingsplannen, … (Bauwens e.a., 2000). 

2.5.2 Beslissingsbevoegdheden 

Binnen de decretaal vastgelegde marges beschikt de gemeente over de vrijheid om 
een eigen huisvestingsbeleid te ontwikkelen. Ze kan eigen accenten leggen, stren-
gere normen hanteren, versterkende maatregelen uitschrijven in functie van de 
eigen specificiteit, de eigen gemeentelijke realiteit (Bloemen, 1998). 

1.0.0 Uitvoering 

De lokale besturen nemen diverse uitvoerende taken in het woonbeleid op zich. 
We geven een overzicht: 

De gemeente: 
− eigen aanbod van sociale woningen, sociale kavels 
− aanleg van straten, parken, pleinen, gemeenschapsinfrastructuur 

OCMW: 
− bouw van bejaardenwoningen en serviceflats 
− via de projectsubsidies kunnen OCMW’s ook sociale woningen bouwen 
− instaan voor noodhuisvesting van inwoners van de gemeenten (bv. bij brand 

of overstromingen) en van asielzoekers, daklozen, … 
− begeleiding van inwoners bij het zoeken naar geschikte huisvesting 

Intercommunales: 
− het initiëren of stimuleren van huisvestingsprojecten voor gezinnen die boven 

de inkomensgrenzen vallen van de sociale huisvesting (voor de bouw van 
sociale woningen kunnen de intercommunales geen subsidies meer krijgen) 

− aanleg of aanpassing van wooninfrastructuur voor deze doelgroep (kunnen ze 
wel nog subsidies voor krijgen) 

2.5.4 Sturing van burgers en private actoren 

De gemeenten verspreiden de informatie over hun beleid en dit van de hogere 
beleidsniveaus via folders van gemeenten, info in het gemeenteblaadje, de web-
site, het loket. Hoewel dit niet in de VWC staat vermeld, nemen een aantal 
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gemeenten een soort van éénloketfunctie op zich. Idealiter zou dat betekenen dat 
men op één plaats alle gewenste informatie kan bekomen en administratieve 
daden kan stellen met betrekking tot huisvesting en wonen, of het nu gaat om 
activiteiten of reglementen die behoren tot de verantwoordelijkheid van het 
Gewest, de provincie, de SHM of van de gemeente zelf. Er zijn slechts een beperkt 
aantal gemeenten die daarin zo ver trachten te gaan. Voorbeelden zijn Leuven en 
Roeselare. Een aantal gemeenten, zoals Antwerpen en Tienen, trachten de inwo-
ners breder te informeren over alle bestaande reglementeringen en tegemoet-
komingen via een woonwinkel (zie verder). 

De meeste gemeenten geven premies aan particulieren. Deze premies zijn vaak 
complementair met het Vlaams beleid, maar dit is niet altijd het geval. De 
gemeente kan ook een bijkomende subsidie verlenen aan SHM’s. 

Op vlak van sancties is het belangrijk dat 30% van de gemeenten opcentiemen heft 
op de gewestelijke leegstandsheffing (Goossens, 2002). Het opeisingsrecht van 
artikel 134bis geeft de burgemeester de bevoegdheid om leegstaande woningen op 
te eisen om onderdak te bieden aan daklozen. Gemeenten kunnen net als een 
aantal andere woonactoren gebruik maken van het sociaal beheersrecht en het 
recht van voorkoop. De VWC geeft bovendien aan de gemeenten de bevoegdheid 
om conformiteitsattesten uit te reiken voor huurwoningen en om woningen onge-
schikt, onbewoonbaar of overbewoond te verklaren. Een toelichting bij deze 
instrumenten van het woonbeleid is opnieuw te vinden op 
www.wonen.vlaanderen.be/static/pages/regelgeving.html. 

2.5.5 Sturing van sociale woonorganisaties 

Gemeenten en/of OCMW’s zijn meestal de belangrijkste aandeelhouders van 
SHM’s. In de praktijk blijkt er slechts één SHM te zijn in Vlaanderen zonder over-
heidsparticipatie. Dit aandeelhouderschap zou voor de lokale besturen een middel 
kunnen zijn voor de sturing van het lokaal woonbeleid. Toch blijkt dit in de prak-
tijk niet altijd het geval te zijn. Een bestuursfunctie in een SHM is niet direct de 
meest gegeerde functie voor politici. 

www.wonen.vlaanderen.be/static/pages/regelgeving.html
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3. De private actoren 

3.1 Het Vlaams Woningfonds 

Het Vlaams Woningfonds voor de Grote Gezinnen (VWF) is een coöperatieve 
vennootschap. In de VWC wordt het VWF erkend als sociale woonorganisatie 
voor de uitvoering van het woonbeleid met betrekking tot de doelgroep van de 
woonbehoeftige grote gezinnen. Wat betreft de aanwending van de leningen of 
kredieten waarvoor de instelling overheidsmiddelen ontvangt, staat het VWF 
onder het toezicht van twee commissarissen die door de Vlaamse regering worden 
benoemd. 

Het VWF kent hypothecaire leningen toe aan grote gezinnen voor nieuwbouw, 
aankoop van een woning, verbouwingswerken, en in uitzonderlijke gevallen voor 
de terugbetaling van hypothecaire schulden en aankoop van bouwgrond. In 
bepaalde steden kunnen grote gezinnen bij het VWF ook een woning huren. Het 
VWF kan ook gebruik maken van het sociaal beheersrecht. Een bijzondere vorm 
van dienstverlening is het technisch woonadvies aan gewezen grote gezinnen. 
Deze adviesverlening heeft tot doel ouderen bij te staan bij de aanpassing van hun 
woning zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Meer info op 
www.vlaamswoningfonds.be. Contactgegevens zijn opgenomen in bijlage 6. 

3.2 De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) 

De SHM’s zijn naast de VHM de bevoorrechte uitvoerders van het sociale woon-
beleid. Zij moeten zorgen voor de realisatie van de sociale woonprojecten. Hun 
opdrachten staan beschreven in art. 33, §1 van de VWC als het aanbieden van 
sociale woningen, het herwaarderen van het woningbestand en het voeren van 
een sociaal grond- en pandenbeleid. 

Hoewel de VWC het onderscheid niet maakt, bestaan er in de praktijk huurmaat-
schappijen en koopmaatschappijen. De huurmaatschappijen bouwen (of kopen en 
verbouwen) woningen om ze te verhuren aan gezinnen die voldoen aan de voor-
waarden van het sociale huurbesluit. De koopmaatschappijen bouwen sociale 
woningen om te verkopen aan gezinnen die voldoen aan een aantal voorwaarden, 
o.a. op vlak van inkomen en onroerend bezit. Daarnaast treden de koopmaat-
schappijen op als tussenschakel tussen de VHM en sociale ontleners voor de toe-
kenning van hypothecaire leningen aan sociale tarieven. 

www.vlaamswoningfonds.be
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De SHM’s beschikken over volgende financieringsmogelijkheden: 
− eigen middelen, mits toestemming van de VHM; 
− projectsubsidies van het Vlaams Gewest; 
− leningen bij de VHM, die daartoe leningen opneemt op de kapitaalmarkt en 

een investeringssubsidie ontvangt van het Gewest; 
− leningen bij derden, mits machtiging en goedkeuring door de VHM (Bloemen, 

1998). 

In Vlaanderen zijn er 99 sociale huurmaatschappijen en 19 sociale koopmaat-
schappijen. Sommige maatschappijen combineren beide activiteiten. Een minder-
heid van deze maatschappijen is slechts werkzaam in één gemeente. Het werkge-
bied van de andere strekt zich uit over meerdere gemeenten. Van de 
308 gemeenten in Vlaanderen zijn er 299 toegetreden tot één of meerdere huisves-
tingsmaatschappijen. 

De sociale huurmaatschappijen hebben samen een woningbestand van ongeveer 
130 000 woningen. De maatschappijen verschillen sterk wat betreft omvang van 
het patrimonium en van het werkgebied. In de grote steden zijn meerdere maat-
schappijen actief op hetzelfde grondgebied. In plattelandsregio’s zijn de maat-
schappijen meestal actief in een gebied dat meerdere gemeenten bevat. 

De sociale huisvestingsmaatschappijen zijn private vennootschappen waarvan de 
gemeentebesturen de belangrijkste aandeelhouders zijn. Hun raden van bestuur 
bestaan in hoofdzaak uit gemeentelijke mandatarissen. Ook private organisaties 
en privé-personen kunnen zitting hebben in een Raad van Bestuur.  

Een volledige lijst van alle SHM’s, met adres en contactgegevens is te vinden op 
www.vhm.be/Algemeen/algemeenframe.htm. 

3.3 De erkende sociale kredietvennootschappen (EKV’s en SKV’s) 

Hoewel de sociale kredietvennootschappen niet worden erkend als sociale woon-
organisatie en ze ook niet in aanmerking komen voor projectsubsidiëring, zijn ze 
toch vaste uitvoerende partners in het Vlaams woonbeleid. Twaalf kredietven-
nootschappen (SKV’s) bevinden zich onder de koepel van de VHM. De financie-
ring van de kredietverstrekking verloopt via de nv EVE (Eerste Vlaamse Effectise-
ring). De andere kredietvennootschappen (EKV’s of erkende kredietvennoot-
schappen) zijn erkend door de Vlaamse regering en zitten nog onder de vleugels 
van Fortis.  

www.vhm.be/Algemeen/algemeenframe.htm
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De activiteiten van de SKV’s en EKV’s zijn beperkt tot het verlenen van niet-
gesubsidieerde sociale leningen. Er gelden geen inkomensvoorwaarden, maar wel 
een maximum aan de kostprijs van de woning. Op de hypothecaire leningen is een 
gewestwaarborg van toepassing. Mede daardoor kunnen de kredietvennoot-
schappen hypothecaire leningen toestaan tot 100% van de waarde van de woning. 
Naast de gewestwaarborg krijgen de vennootschappen een gunstregime in de 
vennootschapsbelasting. In de VWC staat bepaald dat het geleende bedrag niet 
hoger mag zijn dan de verkoopwaarde van de woning. De overige voorwaarden 
worden vastgesteld door de Vlaamse regering, o.a. de minimum- en maximum-
normen voor de woningen en de verhouding van de maximumintrestvoet voor 
sociale leningen ten opzichte van de intrestvoeten voor gewone hypothecaire 
leningen.  

De lijst van de SKV’s die erkend zijn door de VHM is met adressen en contactge-
gevens te vinden op www.vhm.be/Algemeen/algemeenframe.htm. Hier vindt 
men ook informatie over de nv EVE. 

3.4 Sociale verhuurkantoren (SVK’s) 

De sociale verhuurkantoren huren woningen op de private huurmarkt en verhu-
ren die onder aan kansarme huurders. Ze begeleiden huurders en stimuleren hen 
om te participeren in de werking van het SVK en in de samenleving. De SVK’s 
werken hiertoe samen met andere huisvestings- en welzijnsactoren. 

Op 21 oktober 1997 keurde de Vlaamse regering het erkennings- en subsidiebe-
sluit voor de SVK’s goed. Aan de erkenning als SVK zijn geen personeels- en wer-
kingssubsidies verbonden. Wel kan een erkend SVK beroep doen op de instru-
menten van het woonbeleid, o.a.: 
− subsidies voor de verbetering, aanpassing of renovatie van woningen uit de 

lijst van de leegstandsbelasting of voor woningen die geen conformiteitsattest 
gekregen hebben; 

− subsidies om aan huurders een vermindering op de huurprijs toe te kennen 
wegens gezinslast; 

− het sociaal beheersrecht voor woningen die geen conformiteitsattest kregen of 
uit de lijst van de leegstands- en verkrottingsbelasting. 

Als voldaan is aan een aantal bijkomende voorwaarden betreffende de omvang 
van de werking, kan een SVK personeels- en werkingssubsidies verkrijgen.  

www.vhm.be/Algemeen/algemeenframe.htm
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De sector van de SVK’s is een snel groeiende sector. Vlaanderen telt nu bijna 
90 SVK’s. Hiervan zijn er 33 erkend door het Vlaams Gewest. Op de website 
http://www.vob-vzw.be/sociaalverhuurkantoor/index.htm is een lijst te vinden 
van alle Vlaamse en Brusselse SVK’s, met gegevens over werkingsgebied, contact-
personen, email-adressen e.a. 

3.5 De huurdersorganisaties 

De huurdersorganisaties verstrekken op individuele of collectieve basis informa-
tie, advies en juridische bijstand aan huurders over alle aangelegenheden inzake 
wonen en in huurwoningen. Ze staan ten dienste van huurders op zowel de pri-
vate markt als de sociale huisvestingsmarkt. 

Momenteel zijn er in Vlaanderen 7 regionaal georganiseerde huurdersbonden. Ze 
houden permanenties op meerdere plaatsen binnen hun werkgebied. Een adres-
senlijst van de huurdersbonden met contactgegevens is te vinden op 
http://www.vob-vzw.be/huurdersbond/index.htm.  

1.0 De woonwinkels – woonwijzers 

De woonwinkel of woonwijzer is een laagdrempelige voorziening waar men 
terecht kan voor informatie, begeleiding en advies op maat in verband met wonen 
en woonpremies, bv. over de inschrijvingsvoorwaarden voor een sociale woning, 
het conformiteitsattest, het kamerdecreet, crisisopvang, bouwaanvragen voor 
kleine werken, …. In de woonwinkel koppelt men kennis van de huisvestingssec-
tor aan ervaring met begeleiding en oriëntering van mensen. Kwetsbare groepen 
als huurders, kamerbewoners, campingbewoners, kandidaat-sociale huurders, 
renoveerders, kleine (bejaarde) eigenaars, … krijgen er extra aandacht. 

Voor de inhoudelijke en administratieve behandeling van dossiers verwijst de 
woonwinkel door naar de geëigende diensten. Voor vragen over de gewestelijke, 
provinciale en lokale woonpremies of over de aankoop en de renovatie van een 
woning gaat de dienstverlening verder dan informatieverstrekking. Er wordt dan 
een analyse gemaakt van de woonsituatie, eventueel bij middel van een huisbe-
zoek, waarna wordt bekeken wat mogelijk is en wat de voor- en nadelen zijn. Bij 
het opstellen van het actieplan is er oog voor de samenhang tussen de woonsitua-
tie en andere factoren, zoals de familiale situatie, de leefomgeving, … Tenslotte 
wordt de cliënt begeleid in de verschillende stadia van de probleemoplossing. 

http://www.vob
http://www.vob
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Naast administratieve en sociale begeleiding biedt de woonwinkel ook praktische 
ondersteuning. Zo hebben sommige woonwinkels databanken met te huur 
staande woningen. Een aantal woonwinkels lenen materiaal uit, bv. een stelling, 
betonmolen, drilboor, cirkelzaag, … Sommige woonwinkels hebben zich gespe-
cialiseerd in technisch advies bij renovaties en hebben architecten in dienst. 

Een laatste kenmerk van de woonwinkel is dat vaak wordt samengewerkt met 
andere actoren van het woon- en welzijnsbeleid, zoals het OCMW, de dienst 
bevolking en de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente, de provinciale dien-
sten van AROHM, de sociale huisvestingsmaatschappijen, de huurdersbonden, 
het Vlaams Woningfonds, Kind en Gezin, buurtwerken en bewonersgroepen. 

In Vlaanderen zijn er een zeventiental initiatieven die werken volgens het woon-
winkelconcept. Ze staan bekend onder meerdere namen: woonwinkel, woonwij-
zer, wooninformatiedienst, wooninfocentrum, woonhoek, … Ook de initiatiefne-
mers verschillen. De meeste woonwinkels functioneren als dienst van een open-
baar bestuur. Een minderheid zijn particuliere initiatieven opgestart vanuit een 
lokaal of bovenlokaal samenwerkingsverband. In Antwerpen en Gent richten de 
woonwinkels zich tot een welbepaalde buurt. De financieringsbronnen zijn SIF-
middelen, OCMW- of gemeentebegrotingen, provinciale subsidies, Europese mid-
delen. 

De adressen van de woonwinkels in Vlaanderen zijn te vinden op 
http://www.vob-vzw.be/woonwinkel-woonwijzer/index.htm. 

3.7 Het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB) 

De VWC voorziet voor de sociale verhuurkantoren en de huurdersorganisaties in 
één samenwerkings- en overlegstructuur onder VZW statuut (art. 57). Voor de 
huurdersorganisaties werd het Vlaams Overleg Bewonersbelangen als koepel 
erkend bij besluit van 30 november 1994. Het VOB is een overlegplatform dat 
huurdersbonden, sociale verhuurkantoren, woonwinkels-woonwijzers en wel-
zijnsprojecten verenigt. Het VOB heeft een 100-tal leden. Van de leden wordt ver-
wacht dat ze het recht op wonen onderschrijven en emancipatorisch met en voor 
kansarme en kwetsbare bewoners werken. Als overleg- en ondersteuningscentrum 
neemt het VOB volgende taken op: informatieverstrekking, vorming en onder-
steuning van de leden, methodiek- en werkontwikkeling, organisatie van over-
legmomenten, studiewerk, vertegenwoordiging van wooninitiatieven in advies- 

http://www.vob
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en overlegorganen, uitbouw van contacten en samenwerking met andere sociale 
woonorganisaties, belangenbehartiging. 

Contactgegevens zijn opgenomen in bijlage 6. 

3.8 Vlabinvest 

Omdat wonen voor vele mensen in de Vlaamse rand rond Brussel een zware 
financiële opgave betekent, wil de Vlaamse regering gezinnen en alleenstaanden 
met een klein tot middelgroot inkomen helpen om betaalbare woonmogelijkheden 
te vinden zodat ze in de buurt kunnen blijven wonen. Daartoe richtte de Vlaamse 
regering Vlabinvest op, voluit ‘Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid 
voor Vlaams-Brabant’.  

Voor de bouw van appartementen en woningen kan Vlabinvest beroep doen op 
bouwpartners als de VHM, SHM’s, intercommunales, gemeenten, de provincie 
Vlaams-Brabant en het VWV. Vlabinvest financiert deze bouwprojecten, zodat een 
lagere verkoop- of verhuurprijs mogelijk wordt. Het beheer van het fonds is sedert 
1 januari 2000 toevertrouwd aan de VHM. 

Bij koopwoningen en –appartementen kan de koper zelf beslissen of hij de grond 
meekoopt, dan wel in erfpacht neemt. Dit laatste levert een besparing op. Het 
comfort van de gerealiseerde woningen en appartementen ligt hoger dan in de 
sociale woonsector. Wanneer een gezin liever een bestaande woning koopt, kan de 
VHM hiervoor een gunstige hypothecaire lening toestaan. De VHM beschikt 
daartoe over een speciaal budget. Kandidaten dienen te voldoen aan inkomens- en 
bezitsvoorwaarden. 

Contactgegevens zijn opgenomen in bijlage 6.. 

3.9 Belangengroepen 

Met uitzondering van het VOB zijn binnen de VWC geen belangengroepen erkend 
of gesubsidieerd. Omdat voor een aantal aspecten hun rol niet over het hoofd mag 
worden gezien, vermelden we hier toch enkele belangenorganisaties en beroeps-
verenigingen die hun stempel weten te drukken op het woonbeleid. Voor meer 
informatie verwijzen we naar contactpersonen en –adressen. 
− Koninklijk Algemeen Eigenaarsverbond: www.eigenaarsverbond.be 
− Confederatie Bouw: www.confederatiebouw.be 

www.eigenaarsverbond.be
www.confederatiebouw.be


 

 

20 

− Vlaamse Confederatie Bouw: www.vcb.be 
− Orde van Architecten: www.ordresdesarchitectes.be 
− CECODHAS (koepel van de sociale huisvesting in Europa): 

www.cecodhas.org 

4. Onderzoek over wonen en woonbeleid 

4.1 De geschiedenis van het onderzoek over wonen 

De voornaamste oorsprong van het naoorlogse huisvestingsonderzoek ligt bij het 
Nationaal Instituut voor de Huisvesting (NIH), opgericht in 1956. Zowel de onder-
zoeksactiviteit als de hoeveelheid en de inhoud ervan, betekenden een breuk met 
het verleden. Inhoudelijk ging de interesse van het NIH uit naar de woonvoor-
waarden van de zwakkere bewoners. Dat blijkt zowel uit de drie grootschalige 
tienjaarlijkse enquêtes naar de woningkwaliteit (1960, 1970, 1980), als uit andere 
tussentijdse onderzoeksrapporten en bijhorende adviezen (De Decker, Goossens & 
Deschamps, 1999). 
In het verlengde van de regionalisering verdween met het NIH de facto het geïn-
stitutionaliseerd huisvestingsonderzoek in Vlaanderen. De Vlaamse administratie 
kreeg weliswaar formeel de taken van het NIH overgenomen, maar er werden 
lange tijd noch middelen noch personeel ter beschikking gesteld voor onderzoek 
of onderzoeksbegeleiding. Mede ook omdat huisvesting geen politieke prioriteit 
meer kreeg, kwam in de periode tussen 1980 tot 1990 het onderzoek over huisves-
ting in Vlaanderen nagenoeg tot stilstand. 
De Koning Boudewijnstichting (KBS) en het Koninklijk Commissariaat voor het Migran-
tenbeleid (KCM) hebben de lacunes die het NIH naliet, ten dele opgevuld. In de 
eerste plaats kwam er van hieruit een pleidooi voor een kwalitatief hoogstaand 
woonmilieu en om prioriteit te geven aan de positie van kansarmen (en door het 
KCM) en migranten. De KBS is daarbij bovendien een pleitbezorger geweest van 
een objectieve en onafhankelijke benadering. De werkzaamheden van de KBS 
leverden interessante publicaties over o.a. de geschiedenis van de sociale woning-
bouw, de kwalitatieve behoeften inzake huisvesting, de stedelijke problematiek, 
bewonersparticipatie. De publicatie ‘Wrikken aan wonen’ gaf een extra impuls aan 
de opkomst van de nieuwe wooninitiatieven, die zich later verenigden binnen het 
VOB (zie supra). 
Het onderzoek over huisvesting kwam pas echt terug op gang toen, na ‘zwarte 
zondag’, ook huisvesting terug op de politieke agenda kwam te staan. De Vlaamse 

www.vcb.be
www.ordresdesarchitectes.be
www.cecodhas.org
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administratie nam in 1994 de verantwoordelijkheid voor het hernemen van het 
kwaliteitsonderzoek. Vanaf 1996 vervulde het Programma Beleidsgericht Onderzoek 
(PBO) een grote rol. Hiermee kregen onderzoeksinstellingen de kans voorstellen te 
formuleren voor beleidsgerichte studies op diverse thema’s, waaronder huisves-
ting. Het PBO resulteerde in rapporten over de woonbehoeften, het profiel van 
sociale huurders, de instrumenten van het woonbeleid, ruimtelijke segregatie, 
migratie en stadsvlucht, … Maar ook buiten het PBO werd onderzoek verricht 
over huisvesting voor de Vlaamse overheid en voor andere opdrachtgevers, waar-
onder onderzoek over de doelgroepen van het woonbeleid, over de woonsituatie 
van ouderen, sociale veiligheid, campingbewoners, financiering van de sociale 
huisvesting, beheersovereenkomsten, … 
Het PBO was een kort leven beschoren. In 2000 werd het programma opgedoekt 
en vervangen door wetenschappelijke steunpunten, die net als het PBO werden opge-
zet in samenwerking tussen de administratie bevoegd voor wetenschapsbeleid en 
de administratie bevoegd voor het betreffende beleidsdomein. Hoewel dit oor-
spronkelijk de bedoeling was, is er geen Steunpunt Huisvesting of Woonbeleid 
gekomen. Toch kreeg in navolging van de VWC het onderzoek een belangrijke 
prioriteit binnen de beleidsnota’s van de opeenvolgende Vlaamse Ministers 
bevoegd binnen de huidige coalitie. In 2002 werd op de Afdeling Woonbeleid een 
onderzoekscel geïnstalleerd die tot taak heeft onderzoek te initiëren, te begeleiden 
en een databank uit te bouwen. Einde oktober 2003 werd een grote Europese aan-
besteding gelanceerd met als doel het opstarten van een multidisciplinair onder-
zoeksteam dat het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen bundelt en fungeert 
als centraal aanspreekpunt. Binnen deze aanbesteding vallen twee grootschalige 
surveys, één naar de woningkwaliteit en één naar de woonbehoeften van gezin-
nen. Daarnaast is het de bedoeling indicatoren te verzamelen en prognoses uit te 
voeren. Als dit onderzoeksteam effectief van start kan gaan einde 2003, zal Vlaan-
deren opnieuw beschikken over een stevige basis voor onderzoek over wonen en 
woonbeleid. 

Ingevolge art. 24 van de VWC publiceert de onderzoekscel (zie boven) tweejaar-
lijks een woonrapport waarin de Vlaamse woonsituatie wordt geëvalueerd. Tot op 
heden is er nog geen dergelijk systematisch evaluatierapport. Wel werd in 1999 
het rapport ‘Wonen Onderzocht 1995-1999’ gepubliceerd dat een samenvatting 
bevat van recent onderzoek over wonen en woonbeleid in Vlaanderen. Hierin 
werd o.a. gerapporteerd over onderzoeken die liepen in het kader van het Pro-
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gramma Beleidsgericht Onderzoek (PBO). Momenteel worden de laatste onder-
zoeken binnen dit programma afgerond.  

4.2 Onderzoeksinstellingen 

Hierna geven we een kort overzicht van de onderzoeksinstellingen die in Vlaan-
deren deskundigheid hebben opgebouwd inzake huisvestingsonderzoek, met 
vermelding van de deelthema’s waarover onderzoek werd uitgevoerd en namen 
van onderzoekers. De namen tussen haakjes staan voor onderzoekers die inmid-
dels elders zijn tewerkgesteld. In bijlage 9 zijn contactgegevens opgenomen. 

Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en 
Stedelijkheid (OASes – voorheen Steunpunt Wonen en Woonbeleid, UFSIA): 

Onderzoek: 
− Woonbehoeften in Vlaanderen 1995-2010 (i.s.m. Universiteit Gent en VUB, 

1998); 
− De doelgroepen van het woonbeleid (1996); 
− Profiel van de sociale huurders (2000); 
− Integratie van de private huurmarkt in het woonbeleid (2002); 
− Stedelijke Monografieën; 
− Gemeentelijke woondossiers; 
− Sociale uitsluiting en integratie; 
− Huisvesting van migranten; 
− Medewerking aan de huisvestingsmonografieën op basis van de Volks- en 

Woningtelling en de socio-economische enquête (i.s.m. ISEG en UCL). 

Onderzoekers: Prof. Dr. Luc Goossens, Pascal De Decker, Isabelle Pannecoucke, 
Joeri Laureys, (Bert Meulemans, Veerle Geurts). 

Universiteit Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid (CSB): 

Onderzoek: 
− De doelgroepen van het woonbeleid (1996); 
− Diverse publicaties op basis van de CSB-enquêtes, o.a. over woonkosten en 

betaalbaarheid van het wonen. 

Onderzoekers: Prof. Dr. Bea Cantillon, Karel Van den Bosch, Rudi Van Dam. 



 

 

23 

K.U.Leuven, Centrum voor Economische Studiën (CES): 

Onderzoek: 
− Macro-economische analyse van de huisvestingsinvesteringen (1998); 
− Overheidssteun voor eigenaars van woningen (i.s.m. HIVA, 2000). 

Onderzoekers: Prof. Dr. Erik Buyst, (Valentijn Bilsen, Anton Soete, Gerd Dotter-
mans). 

K.U.Leuven, Departement Sociologie 

Onderzoek: 
− Integratie met vallen en opstaan: over de woonsituatie van etnische minder-

heden (1998); 
− Verstedelijking en stadsvlucht (i.s.m. VUB, 2000). 

Onderzoekers: Prof. Dr. Albert Martens. 

K.U.Leuven, Instituut voor Sociale en Economische Geografie (ISEG): 

Onderzoek: 
− Woonsituatie van etnische minderheden (1998); 
− Afbakening van de woningbouw- en woningvernieuwingsgebieden (1998); 
− Lage inkomensbuurten (i.s.m. OSA, 1998); 
− Achtergestelde buurten, economische integratie en stedelijk beleid (2000); 
− Kansarmoede-atlas Vlaanderen; 
− Het grijze wooncircuit; 
− Dakloosheid; 
− Medewerking aan Witboek Stedenbeleid; 
− Medewerking aan de huisvestingsmonografieën op basis van de Volks- en 

Woningtelling en de socio-economische enquête (i.s.m. OASeS en UCL). 

Onderzoekers: Prof. Dr. Christiaan Kesteloot, Prof. Dr. Henk Meert, Prof. Dr. 
Dominique Vanneste. 

K.U.Leuven, Departement Architectuur, Stedebouw en Ruimtelijke Ordening 
(ASRO): 

Onderzoek: 
− armoede en uitsluiting in de stad, ruimtelijke dimensie van armoede; 
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− methode voor het bepalen van de kwaliteit van woningen. 

Onderzoekers: Prof. Dr. André Loeckx, Prof. Dr. Hilde Heynen. 

Vrije Universiteit Brussel, Interface Demografie: 

Onderzoek:  
− Woonbehoeften (i.s.m. UFSIA, CSB en UG); 
− Verstedelijking en stadsvlucht (i.s.m. VUB, 2000). 

Onderzoekers: Prof. Dr. Ron Lesthaege, Patrick Deboosere, Johan Surkyn. 

Mens en Ruimte: 

Onderzoek: 
− Permanente bewoning op campings (1998); 
− Migratiestromen en achtergestelde buurten (2001); 
− Evaluatie van de instrumenten voor kwaliteitsbeheersing (2002); 
− Diverse studies rond woonproblematiek van ouderen; 
− Diverse leefbaarheidsstudies; 
− Wijkontwikkelingsplannen. 

Onderzoekers: Peter Raymaekers e.a. 

UIA, Onderzoeksgroep Welzijnsplanning: 

Onderzoek: 
− keerpunten in de woongeschiedenis van ouderen (1998). 

Onderzoekers: (Prof. Dr. Therese Jacobs, Trui Maes). 

Universiteit Gent, Geografie: 

Onderzoek:  
− Woonbehoeften (i.s.m. UFSIA en VUB); 
− Regionale woonmarkten. 

Onderzoekers: Prof. Dr. Piet Saey, Nathalie Vannuffel. 
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HIVA, K.U.Leuven: 

Onderzoek: 
− Diverse onderzoeken over de overheidssteun voor eigenaars van woningen 

(i.s.m. CES, 2000, en 2002); 
− Beheersovereenkomsten in de sociale huisvesting (1998); 
− Asset management in de sociale huisvesting (2003); 
− Kerntaken van de verschillende overheden w.b. woonbeleid (2003); 
− Leefbaarheidsmonitor voor Leuven (2001); 
− Betaalbaar wonen op de private huurmarkt (2004); 
− Diverse onderzoeken over de relatie tussen wonen en zorg, in het bijzonder 

wonen van ouderen, o.a. Leuven, Westhoek, Heist-op-den-Berg; 
− Wetenschappelijke ondersteuning Platform Wonen van Ouderen. 

Onderzoekers: Sien Winters, Benediekt Van Damme, Jozef Pacolet, (Kurt Doms, 
Ann Van den Cruyce, Kurt Van Dender). 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1. De bijzondere doelstellingen van het Vlaams woonbeleid 
zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode, artikel 4 

‘Het Vlaamse woonbeleid schept de voorwaarden voor de verwezenlijking van dit 
recht op menswaardig wonen: 

1. huur- en koopwoningen beschikbaar stellen tegen sociale voorwaarden; 

1. de renovatie, verbetering of aanpassing van het woningbestand bevorderen en 
zo nodig overgaan tot vervanging ervan; 

3. huisvestingsondersteuning bieden aan woonbehoeftige gezinnen en alleen-
staanden; 

4. initiatieven ontwikkelen om: 
a) de prijzen te beheersen van gronden, bestemd voor woningbouw, en van 

panden, bestemd voor bewoning; 
b) groepen van woningen functioneel in te richten. 

Hierbij heeft het Vlaamse woonbeleid bijzondere aandacht voor de meest behoef-
tige gezinnen en alleenstaanden. 

1. Het woonbeleid streeft naar sociale vermenging, bij voorkeur door middel van 
kleinschalige woonprojecten die geïntegreerd zijn in de lokale woonstructuur 
en door gemengde projecten. 

2. De woonprojecten worden zoveel mogelijk gerealiseerd in of onmiddellijk 
aansluitend op de bestaande bebouwing. De woning wordt ingeplant in een 
omgeving die de mobiliteit en de sociale contacten tussen de bewoners vol-
doende kansen biedt, met het oog op de verhoging van de leefbaarheid van de 
woonomgeving. 

3. Het Vlaams woonbeleid moedigt bij de bouw, aanpassing, verbetering of 
renovatie van woningen, waarvoor krachtens de VWC subsidies of tegemoet-
komingen worden verleend, het prijsbewuste gebruik van ecologisch verant-
woorde bouwmaterialen en bouwwijzen aan.’ 
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Bijlage 2. Overzicht van de voornaamste uitdagingen voor het 
woonbeleid 

Het woonbeleid wordt gevoerd binnen een zich snel wijzigende omgeving. 
Diverse economische, demografische, sociale, ruimtelijke en ecologische ontwik-
kelingen spelen in op het wonen in Vlaanderen en vragen om gepaste beleids-
maatregelen: 
− economisch: de ontwikkeling van vraag en aanbod op de woningmarkt en de 

prijsevoluties, … 
− demografisch: de veroudering van de bevolking, de gezinsverdunning, migra-

tie, … 
− sociaal: de individualisering, het blijven bestaan van armoede, … 
− ruimtelijk: de schaarste aan bouwgronden, de stedelijke problematiek, … 
− ecologisch: het groeiend ecologisch bewustzijn bij de bevolking, de toene-

mende normen vanwege Europa, … 

Deze evoluties vormen stuk voor stuk uitdagingen voor het toekomstige woonbe-
leid. We geven een overzicht van de voornaamste uitdagingen die wij zien voor 
het woonbeleid. 

2.1 De achteruitgang van de kwaliteit van het woningpatrimonium 

De kwaliteitssurvey 1994/95 op initiatief van AROHM leverde het bekende 
resultaat van ongeveer 300 000 woningen (dit is 12% van de totale woningvoor-
raad) die in Vlaanderen uitwendig meerdere zware gebreken vertonen en nog 
eens een 400 000 woningen van middelmatige kwaliteit. Ook internationaal gezien 
valt de relatief lage woonkwaliteit in Vlaanderen op. Er zijn vermoedens dat de 
evolutie niet gunstig is, maar up to date cijfers daarover zijn niet beschikbaar. Het 
is dan ook één van de grootste uitdagingen van het woonbeleid om deze ontwik-
keling tot stilstand te brengen of om te keren. Het bijsturen van het juridische 
instrumentarium voor kwaliteitsbeheersing kan noodzakelijk zijn. 

2.2 De prijsevolutie op de woningmarkt 

Een evolutie die de laatste jaren erg in de kijker staat, is de uitzonderlijke prijs-
evolutie op de woningmarkt, en dit zowel van verkochte woningen als (en in 
belangrijkere mate) van bouwgronden. De reële prijs van de verkochte woningen 
steeg vanaf de tweede helft van de jaren tachtig met meer dan 60%. Sedert de jaren 
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’70 zien we een verschuiving van de primaire markt (nieuwbouw) naar de secun-
daire markt (verkoop). Dit is niet zozeer het gevolg van het stijgen van de bouw-
kost, maar eerder van de stijging van de grondprijzen. Sommigen zoeken een ver-
klaring in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, dat een trendbreuk inhield in 
het ruimtelijk beleid, in de zin dat de schaarste van de ruimte vertaald werd in een 
beleidskader en in kwantitatieve opties, wat zich zou kunnen vertalen in een prijs. 
Net zoals wat betreft de kwaliteit van het woningbestand zien we ook voor dit 
kenmerk van de woningmarkt grote regionale verschillen. 

Er is vraag naar meer overheidssteun voor eigendomswerving en grondverwer-
ving, maar hierbij moet toch duidelijk onder ogen worden gezien dat nu reeds 
(vooral vanwege de federale overheid) zeer grote overheidsbudgetten hieraan 
besteed worden en dat deze niet in de eerste plaats bij de meest woonbehoeftigen 
terecht komen (zie verder). Bovendien kunnen subsidies prijsverhogingen op de 
woningmarkt induceren, zodat de beoogde effecten wegsijpelen via de markt. Er 
is hier alleszins behoefte aan de meting van de effecten van de huidige beleids-
instrumenten op de woningmarkt en aan creatieve maatregelen die zo weinig 
mogelijk marktverstorend werken. 

2.3 De doelgroepen van het woonbeleid 

De doelgroepen van het woonbeleid werden in het verleden vrij breed omschre-
ven. De mate waarin inkomensgrenzen werden gehanteerd voor het toekennen 
van voordelen, varieert doorheen de geschiedenis. Met de economische crisis en 
het drastisch inkrimpen van de overheidsuitgaven voor huisvesting krijgt vanaf 
de jaren ’80 de doelgroepbenadering meer en meer aandacht. Mede op basis van 
de vaststelling van het ‘Mattheus-effect’ komt er een vraag naar grotere selectivi-
teit. In de VWC is er dan ook een duidelijke categoriale selectiviteit ingeschreven. 
De doelgroepen van het woonbeleid worden omschreven als ‘iedereen die het op 
de woonmarkt moeilijk heeft, in het bijzonder de meest behoeftigen, kansarmen, 
kwetsbaren’. 

Uit onderzoek hebben we indicaties over de groepen die zich in de meest kwets-
bare situatie bevinden. Vooral op de private huurmarkt zit er een ernstig pro-
bleem. Hier vindt men in bepaalde segmenten kansarme gezinnen (of alleenstaan-
den) die zeer slecht gehuisvest zijn en tegelijkertijd in verhouding tot hun inko-
men zeer veel uitgeven aan wonen. Deze groep verdient binnen het woonbeleid 
meer aandacht. Daarnaast zijn er een aantal bijzondere groepen, als campingbe-
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woners, politiek vluchtelingen, daklozen, … waar het woonprobleem een bijko-
mende bijzondere dimensie heeft en gezocht moet worden naar gepaste oplossin-
gen. 

Een aantal instrumenten van het woonbeleid zijn momenteel redelijk selectief wat 
betreft het inkomen, andere minder selectief. In de sociale huisvesting voldoet 
momenteel ongeveer de helft van de bevolking aan de inkomensvoorwaarden. 
Niettegenstaande dit komt er vanuit zeer vele hoeken een pleidooi voor een min-
der grote selectiviteit en een sociale mix, dit om leefbaarheidsproblemen te voor-
komen. Een van de uitdagingen voor het woonbeleid bestaat er in te komen tot 
een goede sociale mix, zonder dat dit ten koste moet gaan van de meest behoeftige 
gezinnen. Maar misschien moet de vraag over de doelgroep van de sociale huis-
vesting zelfs ruimer gesteld worden, met name of de sociale huisvesting alleen 
toegankelijk moet zijn voor lage inkomensgezinnen dan wel een volkshuisvesting 
moet worden, toegankelijk voor alle inkomensgroepen, en waarbij de subsidie 
rechtstreeks wordt toegekend aan de sociale huurders (maar dan wel enkel aan 
deze met een laag inkomen) dan wel aan de huisvestingsmaatschappijen.  

2.4 De link tussen wonen en welzijn 

Eén van de voornaamste demografische evoluties is de veroudering van de bevol-
king. De groep ouderen verschillen in vele opzichten van de vorige generaties. Ze 
zijn beter geschoold, hebben meer verwachtingen, zijn kritischer. Ze zullen zich 
niet meer herkennen in de standaardoplossingen die er in het verleden voor oude-
ren beschikbaar waren (rusthuizen, verzorgingstehuizen). In de eerste plaats vra-
gen de toekomstige ouderen dat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 
Indien de verhuis naar een meer aangepaste voorziening zich omwille van een 
toenemende zorgbehoefte opdringt, vragen deze ouderen geen standaardoplos-
sing meer, maar maatwerk, waarbij zij juist deze zorg of ondersteuning krijgen die 
zij nodig hebben, en een maximum aan zelfstandigheid en privacy behouden blijft. 
Om hierop een antwoord te kunnen bieden is er behoefte aan initiatieven en pro-
jecten die een soepele combinatie tussen wonen en zorg mogelijk maken. Dit 
vraagt samenwerking tussen actoren uit de huisvestingssector en de welzijnssec-
tor. Initiatieven die hierop inspelen zijn woningaanpassing, levenslang wonen, 
groepswonen, kangoeroewonen, kleinschalig wonen voor zorgbehoevenden, … 
(zie de publicaties en initiatieven van het Platform Wonen van Ouderen).  
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Ook voor de integratie van andere groepen in de samenleving biedt een samen-
werking tussen de huisvestingssector en de welzijnssector mogelijkheden, met 
name voor thuislozen, gehandicapten, psychiatrische patiënten, … Voor elk van 
deze groepen is de norm ‘leven als iedereen’, tussen andere gezinnen, andere 
generaties, maar wel met de nodige ondersteuning en begeleiding die in de buurt 
bereikbaar is. De ‘woonzorgzone’ is een omvattend concept dat een aantal van 
deze nieuwe ontwikkelingen bundelt en een houvast biedt voor verdere concreti-
sering van de mogelijkheden. Maar, om dit soort samenwerkingsprojecten te reali-
seren is het huidige wettelijke en reglementaire kader van de sociale huisvesting 
niet aangepast. Ook het huidige financieringssysteem (objectsubsidies) laat niet 
toe soepel in te spelen op deze ontwikkeling. Het wettelijk en financieel kader van 
de sociale huisvesting verdient in functie hiervan een grondige evaluatie en ver-
volgens bijsturing. 

2.5 Bestuurskundige vragen 

Huisvesting is al lang veel meer dan het opeenstapelen van bakstenen. Om deze 
reden dient het woonbeleid (nog meer dan nu het geval is) vorm te krijgen in 
samenhang met andere beleidsdomeinen. De ruimtelijke ordening kan hierbij een 
structurerende factor zijn. Het biedt een planningskader dat toelaat sociale, eco-
nomische en ecologische doelstellingen te realiseren en op elkaar af te stemmen. 
Het samenvoegen van de beleidsdomeinen ruimtelijke ordening en wonen binnen 
één functioneel bevoegd departement binnen het kader van de operatie Beter 
Bestuurlijk Beleid (BBB) biedt hiertoe in de toekomst bijkomende mogelijkheden. 
De verdere operationalisering van BBB is ongetwijfeld één van de belangrijke uit-
dagingen voor het woonbeleid de volgende jaren. 

Een ander belangrijk punt is de financiering van de sociale huisvesting. In de 
HIVA-rapporten werd er vaak op gewezen dat het naast elkaar bestaan van ver-
schillende financieringsstromen voor sociale huisvestingsprojecten niet bijdraagt 
tot een goede planning en programmering. Bovendien is het financieringssysteem 
veel te complex en bijgevolg ondoorzichtig. En het bevat het een aantal foute 
incentieven, bijvoorbeeld dat een sociale huisvestingsmaatschappij minder inkom-
sten ontvangt naarmate haar huurders lagere inkomens hebben. Heel wat maat-
schappijen zitten momenteel met zware financiële problemen. Maar omdat het 
financieringssysteem zo complex is, is er ook geen duidelijk aanwijsbare verkla-
ring en blijft de discussie hangen bij de vraag of het probleem nu zit bij de maat-
schappij (die te weinig huur vraagt) dan wel bij een te beperkte subsidiegraad. 
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Hier is nood aan geobjectiveerde cijfers en aan een evaluatie van het financierings-
stelsel. Alternatieve financieringssystemen dienen bekeken te worden.  

Ook de planning en programmering van de sociale huisvesting zijn op een aantal 
punten voor verbetering vatbaar. In de eerste plaats is er op Vlaams niveau nood 
aan een globale planning, vertrekkend van objectieve cijfers over noden en 
behoeften, en de spreiding ervan over regio’s. Op lokaal niveau is er behoefte aan 
meer autonomie, vooral bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. Hier zou het 
concept ‘strategische voorraadbeheer’ (asset management) een interessant denk-
kader bieden. Anderzijds moet de juridische relatie tussen de huisvestingsmaat-
schappijen en de Vlaamse overheid uitgeklaard worden, opdat vanwege het 
Vlaams niveau kan ingegrepen worden bij misbruiken. En tenslotte is er de vraag 
naar de optimale schaal van de huisvestingsmaatschappijen en de vraag in welke 
mate fusies kunnen bijdragen tot een grotere efficiëntie. Wat de gemeente betreft 
tenslotte, is er de vaststelling dat de gemeentelijke regiefunctie die ingeschreven is 
in de VWC een zeer verschillende inhoud krijgt naargelang de gemeente. 

1.0 De ruimtelijke problematiek 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heeft op vlak van ruimtelijke ordening 
een trendbreuk betekend met het verleden. Er werd hiermee gekozen voor de 
selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden en het gericht verweven en 
bundelen van functies en voorzieningen binnen de stedelijke gebieden. Het wonen 
in de steden moet dus weer aantrekkelijk worden en een verdere versnippering 
van de open ruimte voorkomen. En ook voor het buitengebied is het de bedoeling 
te komen tot een bundeling van wonen en werken in de kernen. 

Het implementeren van deze visie vraagt echter een vergaande 
mentaliteitswijziging bij de bevolking en bij de actoren van het woonbeleid. Nog 
steeds opteren gezinnen in de eerste plaats voor het aankopen van een woning 
buiten de steden en op een ruim bouwterrein. De gemiddelde oppervlakte van de 
verkochte percelen bouwgrond blijft hoog. Anderzijds blijft de leefkwaliteit in 
grote delen van de steden ondermaats, en blijft een ruimtelijke segregatie hiervan 
het gevolg. Eén van de grote uitdagingen van het ruimtelijk beleid en het 
woonbeleid is daarom de aantrekkingskracht van de steden te verhogen, o.a. door 
de kwaliteit van woningen en woonomgeving te verbeteren, de wijken te voorzien 
van kwaliteitsvolle publieke ruimten, de nodige voorzieningen uit te bouwen, … 
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2.7 Duurzaam wonen 

Het bewustzijn dat we voorzichtig moeten omspringen met de schaarse bronnen 
die beschikbaar zijn, dwingt ons niet alleen na te denken over duurzaam 
ruimtegebruik, maar ook over gebruik van bouwmaterialen, energie, 
grondstoffen. Door het onzorgvuldig omspringen met schaarse voorraden, 
wentelen wij kosten af op toekomstige generaties. Daarom dient het woonbeleid 
aandacht te hebben voor diverse aspecten van wat ‘duurzaam wonen’ kan worden 
genoemd. Slechts enkele voorbeelden: 
− milieuvriendelijke bouwmaterialen 
− milieuvriendelijk bouwen: beperken en scheiden van afvalstoffen, grondverzet 

beperken, … 
− milieuvriendelijke energiebronnen aanwenden 
− regenwater opvangen, vasthouden en gebruiken 
− zuinig watergebruik 
− energiezuinig bouwen: natuurlijke ventilatie, goede isolatie, … 
− bouwen daar waar er minder transport nodig is (dicht bij voorzieningen, 

openbaar vervoer, …) 
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Bijlage 3 Taken van de Vlaamse Administratie in het woonbeleid 

3.1 Afdeling Woonbeleid: 

− voert de Vlaamse Wooncode uit (decreet van 15/7/97); 
− coördineert en stimuleert het wetenschappelijk onderzoek naar sociologische, 

economische, ruimtelijke en andere aspecten van de huisvesting met het oog 
op de voorbereiding van het woonbeleid (onder andere woningbehoefte-
onderzoek, doelgroepenonderzoek, kwaliteitsonderzoek, leegstandsonder-
zoek, sociale veiligheid, ...); 

− bouwt een huisvestingsdatabank voor Vlaanderen uit; 
− verstrekt advies en informatie over de verschillende aspecten van het woon-

beleid, inclusief het lokale woonbeleid; 
− verzorgt (bijdragen tot) publicaties inzake het wonen; 
− zorgt voor kennisoverdracht in verband met wonen in het algemeen en de 

sociale huisvesting in het bijzonder (o.a. via de vormingscursussen voor 
lokalehuisvestingsconsulenten in samenwerking met de provincies en de crea-
tie van een website Wonen in Vlaanderen); 

− onderzoekt de wenselijkheid van subsidies voor socialehuisvestingsprojecten 
(onder andere verwerving van gronden of gebouwen, wooninfrastructuur, 
nieuwbouw- en renovatieproject); 

− adviseert gemeentelijke woningbehoeftestudies, gemeentelijke aanlegplannen 
en aanvragen voor onteigeningsmachtigingen; 

− begeleidt administratief de subsidieregelingen met betrekking tot socialehuis-
vestingsprojecten; 

− keurt de toewijzingsreglementen en leefbaarheidsplannen van socialehuisves-
tingsmaatschappijen goed; 

− doet aan beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie met betrekking tot wonen. 

3.2 Afdeling Financiering Huisvestingsbeleid: 

− beheert de financiering van het socialehuisvestingsbeleid; 
− ontwikkelt nieuwe financieringsmechanismen voor de huisvestingssector; 
− ontwikkelt nieuwe subsidievormen voor particulieren; 
− beheert het Fonds Financiering Urgentieplan (‘Domus Flandria’); 
− centraliseert en superviseert de betaling van premies aan particulieren voor 

het bouwen, kopen, renoveren, verbeteren, aanpassen en huren van een 
woning; 
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− beheert de beroepsprocedure van de verbeterings- en aanpassingspremie; 
− beheert de lopende dossiers van de rentevermindering voor mijnwerkers; 
− oefent toezicht uit op de correct naleving van de verbintenissen die personen 

en instanties aangaan wanneer zij een premie of subsidie ontvangen; 
− oefent toezicht uit op de uitvoering van de inkomensverliesverzekering; 
− coördineert de kwaliteitsbewaking in de huisvestingssector, onder meer door 

verfijning van de regelgeving en de inhoudelijke afstemming van de verschil-
lende spelers; 

− coördineert de toepassing van de heffing op leegstand en verkrotting, en voert 
hiervoor technisch onderzoek uit; 

− behandelt inhoudelijk de beroepen inzake ongeschiktheid en onbewoonbaar-
heid; 

− coördineert en leidt de wooninspectie; steunt de werking van de provinciaal 
gevestigde handhavingscellen, belast met het toezicht op de naleving van de 
kwaliteitsnormen; 

− coördineert de werking van de provinciale afdelingen ROHM inzake sociale 
huisvesting. 

3.3 De afdeling gesubsidieerde infrastructuur: 

− ageert als beleidsuitvoerder van de huisvestingssector op microniveau (pro-
ject):  
− informeert de potentiële initiatiefnemers over het programma, de proce-

dure, verzamelt de intenties; 
− evalueert de ontvankelijkheid en opportuniteit van het specifieke project 

volgens het programma; 
− waarborgt de invulling van het programma op proactieve wijze; 
− beslist over het dossier en waarborgt de realisatie; 
− treedt op als bouwheer bij de subsidiëring van het bouwrijp maken van 

gronden en de aanleg van infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen 
voor sociale woonwijken; 

− verstrekt eveneens subsidies voor projecten in de bouwsector:  
− bouw en renovatie van sociale woningen; 
− medisch-sociale verzorgingsinfrastructuur (VIPA); 
− sanering van leegstaande en verwaarloosde bedrijven; 
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− diverse socioculturele infrastructuur (niet-monumentale kerken, cremato-
ria, ontmoetingscentra voor vrijzinnigen, woonwagenterreinen, investe-
ringssubsidies cultuur); 

− heeft adviesfuncties voor: 
− bedrijventerreinen; 
− impulsfonds voor Migrantenbeleid; 
− investeringsfonds; 
− Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA); 
− Toerisme Vlaanderen; 
− opname trekkingsrechten; 

− streeft naar uniformiteit, kwaliteit, de ontwikkeling van de algemene modellen 
en naar eenzelfde service in alle dossiers; 

− stelt handleidingen ter beschikking. 

Bron: Adressengids van de Vlaamse overheid (www.vlaanderen.be/adressen) 

www.vlaan
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Bijlage 4 Beslissingsbevoegdheden van de Vlaamse regering en van de 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 

Binnen het wettelijk kader van de VWC beslist de Vlaamse regering o.a. over: 
− de Vlaamse begroting voor huisvesting; 
− de afbakening van de woningbouw- en woningvernieuwingsgebieden; 
− specifieke voorschriften voor de veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnor-

men voor woningen en de daarmee verbonden instrumenten, zijnde het con-
formiteitsattest, de ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring en 
het sociaal beheersrecht; 

− de voorwaarden waaronder subsidies en tegemoetkomingen worden toege-
wezen; 

− de goedkeuring van de beheersovereenkomst met de VHM (tot op heden nog 
niet gebeurd); 

− de goedkeuring van de type-beheersovereenkomst tussen de VHM en de 
SHM’s (idem); 

− de voorwaarden waaronder SHM’s erkend worden; 
− de erkenning van de sociale kredietvennootschappen die niet onder de VHM 

ressorteren; 
− de erkenning van huurdersorganisaties en sociale verhuurkantoren en van één 

representatieve samenwerkings- en overlegstructuur (met inbegrip van de 
voorwaarden voor erkenning); 

− het statuut, de samenstelling en de werkwijze van de Vlaamse Woonraad (nog 
niet operationeel); 

− de uitvoeringsprogramma’s voor de sociale huisvesting; 
− de voorwaarden waaronder de VHM leningen kan opnemen; 
− de voorwaarden waaronder de VHM met de eigen middelen leningen ver-

strekt aan de SHM’s; 
− de voorwaarden waaronder sociale woningen verhuurd worden door de 

SHM’s en de type-overeenkomst die gehanteerd wordt voor deze verhuringen; 
− de voorwaarden waaronder hypothecaire leningen verstrekt worden door de 

VHM en het VWF; 
− de waarborg van het Vlaams Gewest die gehecht wordt aan leningen die de 

VHM opneemt; 
− (bekrachtiging van) de betaling van de bijdragen van de SHM’s aan de VHM 

en de dienstverlening die de VHM in ruil hiervoor verleent aan de SHM’s; 
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− de berekeningswijze en de bijdragen die de SHM’s dienen te betalen voor het 
solidariteitsfonds voor de sociale huisvesting (solidariteitsfonds nog niet ope-
rationeel); 

− de benoeming van de commissarissen bij de SHM’s, van de opdrachthouders 
van de sociale huisvesting (nog niet aangesteld), van de leden van de Raad van 
Bestuur van de VHM. 

De VHM heeft volgende beslissingsbevoegdheden:  
− (binnen de wettelijke voorwaarden) de modaliteiten waaronder hypothecaire 

leningen aan particulieren worden toegestaan; 
− de erkenning van SHM’s en SKV’s; 
− het opnemen van projecten op het investeringsprogramma; 
− de prijs- en kwaliteitsnormen waaraan sociale woningen moeten voldoen die 

gebouwd of verbouwd worden met middelen uit het investeringsprogramma; 
− de toestaan van het gebruik van eigen middelen van de SHM’s voor (aanvul-

lende) financiering van sociale huisvestingsprojecten; 
− het toestaan van leningen uit de eigen middelen van de VHM voor (aanvul-

lende) financiering van sociale huisvestingsprojecten; 
− het machtigen van SHM’s tot onroerende transacties. 
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Bijlage 5 Adressen en contactpersonen bij de Vlaamse overheid 

Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en 
Landschappen (AROHM) 

Graaf de Ferrarisgebouw 
Koning Albert II-laan 20 bus 7 
1000 Brussel 
arohm@lin.vlaanderen.be 

Provinciale Afdelingen AROHM: 

Antwerpen 
Yvan Peeters 
Vlaams Administratief Centrum, Copernicuslaan 1 bus 19 
2018 Antwerpen 
tel. 03/224.61.16 
fax 03/224.61.12 
Yvan.peeters@lin.vlaanderen.be 
rohmant@lin.vlaanderen.be 

Limburg 
Dirk Pairoux 
Taxandria-Center 
Gouverneur Roppesingel 25 
3500 Hasselt 
tel. 011/26.41.00 
fax 011/26.41.99 
dirk.pairoux@lin.vlaanderen.be 

Oost-Vlaanderen 
Eddy Boesman 
Gebr. Van Eyckstraat 4-6 
9000 Gent 
tel. 09/2654650 
fax 09/2654651 
eddy.boesman@lin.vlaanderen.be 
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Vlaams-Brabant 
Willy Du Bois 
Blijde Inkomststraat 103-105 
3000 Leuven 
tel. 016/249777 
fax 019/226074 
willy.dubois@lin.vlaanderen.be 

West-Vlaanderen 
Sigrid Debruyne 
Werkhuisstraat 9 
8000 Brugge 
tel. 050/442902 
fax 050/442999 
sigrid.debruyne@lin.vlaanderen.be 

AROHM, Afdeling Woonbeleid: 

Adres: Afdeling Woonbeleid 
Graaf de Ferrarisgebouw 
Kon. Albert II-laan 20, bus 7, 1000 Brussel 
Tel. 02/553 82 74 
Fax 02/553 82 25 
www.wonen.vlaanderen.be: portaalsite voor wonen en woonbeleid in Vlaanderen 
(op verschillende punten niet up to date) 

Coördinator: Jimmy Eeckhout 
Onderzoekscel: 
Veerle Geurts, veerle.geurts@lin.vlaanderen.be, 02/553.74.49 
Ronald Van Paassen, ronald.vanpaassen@vlaanderen.be, 02/ 

AROHM, Afdeling Financiering Huisvestingsbeleid 

Adres: idem 
Tel. 02/553 82 98 
Fax 02/553 82 55 
Afdelingshoofd: Hilde Van Den Bosch 
www.wonen.vlaanderen.be 
huisvestingsbeleid@lin.vlaanderen.be 

www.wonen.vlaanderen.be
www.wonen.vlaanderen.be
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Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen, en gesubsidieerde 
infrastructuur, Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur 

Adres: idem 
Tel. 02/553 75 11 
Fax 02/553 75 05 
Afdelingshoofd: Christian Mauroit 
gesubsidieerdeinfrastructuur@vlaanderen.be 
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Bijlage 6 Adressen en contactpersonen bij de sociale woonorganisaties 
op Vlaams niveau 

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) 

Koloniënstraat 40, 1000 Brussel 
Tel. 02/505.45.45 
Fax 02/505.42.00 
Voorzitter: Bob De Ridder 
Wnd. Administrateur-Generaal: Koen Spitaels, koen.spitaels@vhm.be 
Afdelingshoofd coördinatie en controle: Paul Michel, paul.michel@vhm.be 
Celhoofd externe relaties: Andree Brouwers, andree.brouwers@vhm.be 
Woordvoerder & promotie Architectuur: Kurt Herregodts, 
kurt.herregodts@vhm.be 
Celhoofd sociale verhuring: Gilbert Wallyn, gilbert.wallyn@vhm.be 
www.vhm.be 
info@vhm.be 

Vlabinvest 

Koloniënstraat 40 
1000 Brussel 
Tel. 02/505.45.00 
Fax 02/505.44.99 
Leidend ambtenaar: Hubert Lyben 
Juridische zaken: Bram Gerets 
Info & Vastgoed: Olivier Moelaert 
www.vlabinvest.be 
vlabinvest@vhm.be 

www.vhm.be
www.vlabinvest.be
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Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba 

De Meeûssquare 26-27 
1000 Brussel 
Tel. 02/548.91.11 
Fax 02/514.18.16 
Directeur-generaal: Erik Arijs 
Het Vlaams Woningfonds heeft provinciale diensten in elke Vlaamse provincie. 
www.vlaamswoningfonds.be 
info@vlaamswoningfonds.be 

Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB) 

Diksmuidelaan 50 
2600 Berchem 
Tel. 03/366.30.15 
Fax 03/321.56.20 
Swa Silkens, SVK-sectorcoördinator, swa.silkens@vob-vzw.be 
Geert Insleegers, sectorcoördinator huurdersverenigingen,  
geert.insleegers@vob-vzw.be 
www.vob-vzw.be 

Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) 
Aarlenstraat 53/4 
1040 Brussel 
Tel. 02/233.20.02 
Fax 02/233.31.52 
Directeur: Mark Suykens 
Stafmedewerkers huisvesting: Lut Verbeeck, Xavier Buys 
www.vvsg.be 

www.vlaamswoningfonds.be
www.vob
www.vvsg.be
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Bijlage 7 Adressen en contactpersonen bij de Vlaamse provincies 

Provincie Antwerpen 
Dienst Welzijn - cel Wonen  
Boomgaardstraat 22 bus 101  
2600 Berchem  
Tel. 03/240.56.40  
Fax 03/240.61.62  
E-mail: iris.raemdonck@welzijn.provant.be  

Provincie Limburg 
Sectie Huisvesting 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt 
Tel. 011/23 72 02 
Fax 011/23 82 80 
E-mail: huisvesting@limburg.be 

Provincie Oost-Vlaanderen 
Dienst 61 – Welzijn (waarvan huisvesting) 
Eddy Bockstal – diensthoofd 
Tel. 09/267 75 43 
Fax 09/267 75 99 
E-mail: welzijn@oost-vlaanderen.be 

Provincie Vlaams-Brabant 
Dienst Huisvesting 
Tel. 016/26.73.09 
Tom Raes, tom.raes@vl-brabant.be 
wonen@vl-brabant.be 
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Provincie West-Vlaanderen 
Dienst Welzijn - sectie huisvesting  
Marie Vande Putte  
Adjunct-adviseur  
Provinciehuis Boeverbos  
Tel. 050/40 33 12  
Fax 050/40 31 07 
E-mail: marie.vandeputte@west-vlaanderen.be  
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Bijlage 8 Adressen en contactpersonen van de sociale woonorganisaties 
op lokaal niveau 

Sociale huisvestingsmaatschappijen: zie: 
www.vhm.be/Algemeen/algemeenframe.htm. 

Erkende kredietvennootschappen: zie: 
www.vhm.be/Algemeen/algemeenframe.htm 

Sociale verhuurkantoren: zie: 
http://www.vob-vzw.be/sociaalverhuurkantoor/index.htm 

Huurdersbonden: zie: 
http://www.vob-vzw.be/huurdersbond/index.htm 

Woonwinkels – woonwijzers: zie: 
http://www.vob-vzw.be/woonwinkel-woonwijzer/index.htm 

www.vhm.be/Algemeen/algemeenframe.htm
www.vhm.be/Algemeen/algemeenframe.htm
http://www.vob
http://www.vob
http://www.vob
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Bijlage 9 Adressen en contactgegevens van onderzoeksinstellingen 

Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en 
Stedelijkheid (OASes) 

Voorheen Steunpunt Wonen en Woonbeleid, UFSIA 
Bezoekadres: Gratiekapelstraat 10 
2000 Antwerpen 
Postadres: Prinsstraat 13 
2000 Antwerpen 
Tel. 03/220.49.59 (secretariaat), 03/220.43.22 (Luc Goossens) 
Fax 03/220.46.36 
http://www.ua.ac.be/main.asp?c=*OASES 
OASeS@ua.ac.be 
voornaam.naam@ua.ac.be 

Universiteit Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid (CSB): 

Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen 
Tel: 03/220.43.36 (secretariaat) 
Fax: 03/220.43.25 
http://www.ufsia.ac.be/csb/index.html 
voornaam.naam@ua.ac.be 

K.U.Leuven, Centrum voor Economische Studiën (CES): 

Naamsestraat 69 
3000 Leuven 
Tel: +32-(0)16-32 67 25 
Fax: +32-(0)16-32 67 96 
http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/admin/default.htm 
ces@econ.kuleuven.ac.be 
voornaam.naam@econ.kuleuven.ac.be 

http://www.ua.ac.be/main.asp?c=*OASES
http://www.ufsia.ac.be/csb/index.html
http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/admin/default.htm
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K.U.Leuven, Departement Sociologie 

E. Van Evenstraat 2B 
3000 Leuven 
Tel: 016/32.30.50 
Fax: 016/32.33.65 
http://www.kuleuven.ac.be/sociologie/wegwijs/contact.htm 
albert.martens@soc.kuleuven.ac.be 

K.U.Leuven, Instituut voor Sociale en Economische Geografie (ISEG): 

W. De Croylaan 42 
3001 Heverlee 
Tel: 016/32.24.43 
Fax: 016/32.29.80 
http://www.kuleuven.ac.be/geography/iseg 
voornaam.naam@geo.kuleuven.ac.be 

K.U.Leuven, Departement Architectuur, Stedebouw en Ruimtelijke Ordening 
(ASRO) 

Kasteelpark Arenberg 1 
B - 3001 Heverlee (Leuven) 
Tel: 016/32.13.61 
www.asro.kuleuven.ac.be 
voornaam.naam@asro.kuleuven.ac.be 

Vrije Universiteit Brussel, Interface Demografie 

Interface Demografie 
Correspondentie-adres: 
Vakgroep Sociaal Onderzoek, VUB, Pleinlaan 2, B-1050 Brussel 
Bezoekadres: VUB-campus Etterbeek, gebouw B, 2de verdieping 
Tel: 02/629.20.40 
Fax: 02/629.24.20 
http://www.vub.ac.be/SOCO/demo/intro.htm 
rlestha@vub.ac.be 
Patrick.Deboosere@vub.ac.be 
dwillaer@vub.ac.be 

http://www.ku
http://www.kuleuven.ac.be/geography/iseg
www.asro.kuleuven.ac.be
http://www.vub.ac.be/SOCO/demo/intro.htm
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jrsurkyn@vub.ac.be 

Mens en Ruimte 

Waterloolaan 90, 1000 Brussel 
Tel: 02/511.03.03 
Fax: 02/511.02.20 
Voornaam.naam@mensenruimte.be 

Universiteit Gent, Vakgroep Geografie 

Campus ‘Sterre’ 
Krijgslaan 281 S8 
B-9000 Gent 
Tel: 09/264.46.95 
Fax: 09/264.49.85 
http://www.geonet.ugent.be 
info@geonet.ugent.be 
voornaam.naam@ugent.be 

HIVA, K.U.Leuven 

E. Van Evenstraat 2E 

3000 Leuven 
Tel: 016/32.33.33 
Fax: 016/32.31.34 
www.hiva.be 
voornaam.naam@hiva.kuleuven.ac.be 
 

http://www.geonet.ugent.be
www.hiva.be
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De actoren van het Vlaamse woonbeleid 
 

 
 
Samenvatting 
 

Dit rapport biedt een algemeen overzicht van de grondslagen en de 
actoren van het woonbeleid in Vlaanderen. Achtereenvolgens komen 
aan bod: 

• de Vlaamse Wooncode; 

• de verdeling van de bevoegdheden op het vlak van huisvesting van 
het Europees tot het gemeentelijk niveau; 

• de privé-actoren (het Vlaams Woningfonds, de sociale 
huisvestingsmaatschappijen, de erkende sociale 
kredietvennootschappen, de sociale verhuurkantoren, de 
huurdersorganisaties, de woonwinkels – woonwijzers, het Vlaams 
Overleg Bewonersbelangen, Vlabinvest, belangengroepen) 

• het onderzoek over huisvesting en over het woonbeleid.  
 

De bijlagen bevatten onder andere contactadressen, een omschrijving 
van de taken van de Vlaamse administratie in het huisvestingsbeleid en 
een opsomming van de belangrijkste uitdagingen op dit terrein in 
Vlaanderen. 

 
 Een afzonderlijk rapport met de titel: «Overzicht van enkele recente 

onderzoeksresultaten inzake wonen» behandelt dan weer de recente 
ontwikkelingen en de actuele uitdagingen in het woonbeleid in 
Vlaanderen.  

Over de situatie in Brussel en Wallonië zijn ook drie studies 
beschikbaar : « Acteurs et enjeux principaux du logement. Point de vue 
général sur la Wallonie et Bruxelles » (gezamenlijk bekeken), 
«Belangrijkste actoren en uitdagingen op het vlak van huisvesting in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest» en «Acteurs et enjeux principaux du 
logement en Région wallonne». 

 
Deze rapporten kunnen gratis worden gedownload op de website van de 
Koning Boudewijnstichting (www.kbs-frb.be). 
 

www.kbs
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De actoren van het Vlaamse woonbeleid 
 

 
 
Synthèse 

 

Ce rapport présente une vue générale des fondements et des acteurs de 
la politique du logement en Flandre. Il passe successivement en revue: 

• le code flamand du logement; 

• la répartition des compétences liées au logement du niveau européen 
au niveau communal; 

• les acteurs privés (Vlaams Woningfonds, sociétés de logement social, 
sociétés de crédit social reconnues, agences immobilières sociales, 
organisations de locataires,  woonwinkels – woonwijzers, 
organisation ‘Vlaams Overleg Bewonersbelangen’, Vlabinvest, 
groupes de pression);  

• la recherche sur le logement et sur la politique du logement. 
 

Les annexes comprennent entre autres des adresses de contact, la 
description des tâches de l’administration flamande dans la politique du 
logement et une énumération des défis les plus importants dans ce 
domaine en Flandre.   

 
Un rapport séparé ayant pour titre: «Overzicht van enkele recente 
onderzoeksresultaten inzake wonen” présente quant à lui les évolutions 
récentes et les enjeux actuels de la politique du logement en Flandre.  

 

En ce qui concerne la situation à Bruxelles et en Wallonie, trois rapports 
sont disponibles : « Acteurs et enjeux principaux du logement. Point de 
vue général sur la Wallonie et Bruxelles » (vue d’ensemble), «Acteurs et 
enjeux principaux du logement en Région de Bruxelles-Capitale» et 
«Acteurs et enjeux principaux du logement en Région wallonne».  

Ces documents peuvent être téléchargés gratuitement à partir du site 
internet de la Fondation Roi Baudouin (www.kbs-frb.be). 

www.kbs
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De actoren van het Vlaamse woonbeleid 
 
 
 
Summary 
 

This report presents a general view of the foundations and actors in 
housing policy in Flanders. It reviews: 

• the Flemish housing code; 

• the division of responsibilities linked to housing from the European to 
the district levels; 

• private actors (Housing Fund, social housing companies, recognized 
social lending companies, social real estate agencies, tenants’ 
organisations, woonwinkels – woonwijzers, ‘Vlaams Overleg 
Bewonersbelangen’ organisation, Vlabinvest, pressure groups); 

• research on housing and on housing policy.  

The annexes include other contact addresses, a description of the tasks 
of the Flemish administration in housing policy, and a listing of the 
greatest challenges in this area in Flanders. 

 
A separate report entitled «Overzicht van enkele recente 
onderzoeksresultaten inzake wonen” presents recent developments and 
current stakes of housing policy in Flanders. 
 

As far as the situation in Brussels and Wallonia is concerned, three 
reports are available: « Acteurs et enjeux principaux du logement. Point 
de vue général sur la Wallonie et Bruxelles » (overall view), «Acteurs et 
enjeux principaux du logement en Région de Bruxelles-Capitale» and 
«Acteurs et enjeux principaux du logement en Région wallonne». 

These documents can be downloaded free of charge from the 
Foundation’s website. 
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Koning Boudewijnstichting 
De levensomstandigheden van de bevolking helpen verbeteren 
www.kbs-frb.be 
 
De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut, die in 1976 -toen 
Koning Boudewijn 25 jaar koning was- werd opgericht. De Stichting is onafhankelijk 
en pluralistisch. 
 
We zetten ons in om de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren. 
De Stichting spendeert jaarlijks zo'n 38 miljoen euro. Met dat geld kunnen we heel 
wat realiseren in dienst van de samenleving. Maar we kunnen niet alles doen. Daarom 
leggen we accenten en passen we onze centrale werkthema’s aan aan de steeds 
veranderende noden van de samenleving. Onze kernprogramma’s de komende jaren 
zijn: Sociale rechtvaardigheid, Burgersamenleving, Governance, en Fondsen & 
Eigentijdse filantropie. 
 
Het programma 'Sociale rechtvaardigheid' steunt projecten die kwetsbare of 
gediscrimineerde mensen meer autonomie geven. Met het programma 
'Burgersamenleving' stimuleren we het engagement van burgers en willen we het 
verenigingsleven versterken. Het programma ‘Governance’ betrekt burgers nauwer bij 
beslissingen over de manier waarop goederen en diensten worden geproduceerd en 
geconsumeerd, en bij de evoluties in de medische wetenschappen. Met het 
programma 'Fondsen & Eigentijdse filantropie' wil de Stichting moderne vormen van 
vrijgevigheid aanmoedigen. 
 
Naast de vier kernprogramma's heeft de Koning Boudewijnstichting ook een aantal 
'Structurele en Specifieke initiatieven'. Zo werkt ze mee aan een project voor de 
herinrichting van de Europese wijk in Brussel, ondersteunt ze Child Focus en ging ze 
een strategisch partnerschap aan met het European Policy Centre. 
 
Tot slot nog dit: al onze programma’s en projecten hechten bijzonder veel waarde aan 
culturele verscheidenheid en aan een evenwichtige man-vrouwbenadering. 
 
Om onze doelstelling te realiseren, combineren we verschillende werkmethodes: we 
steunen projecten van derden, we organiseren studiedagen en rondetafels met 
experts en burgers, we zetten denkgroepen op rond actuele en toekomstige thema’s, 
we brengen mensen met heel verschillende visies rond de tafel, we bundelen de 
vergaarde informatie in (gratis) publicaties en rapporten,.... 
 
Als Europese stichting in België is de Koning Boudewijnstichting actief op lokaal, 
regionaal, federaal, Europees en internationaal niveau. Vanzelfsprekend benutten we 
het feit dat we gehuisvest zijn in Brussel, de hoofdstad van Europa, van België en van 
de twee grote Gemeenschappen van ons land. 
 
 
Meer info over onze projecten en publicaties vindt u op www.kbs-frb.be. Vragen kan u mailen naar info@kbsfrb. 
be of u kan bellen naar +32-70-233 728 
Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, B-1000 Brussel 
+32-2-511 18 40, fax +32-2-511 52 21 
Giften op onze rekening 000-0000004-04 zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 30 euro. 
 

www.kbs

