














3.565 3.106 5.187 5.062 9.640

3.478 3.054 5.268 5.033 9.683

3.416 3.177 5.416 4.966 9.900

3.441 3.107 5.494 4.933 9.986

3.388 3.090 5.633 5.031 10.021

3.307 3.103 5.838 5.081 10.213

3.218 3.171 5.892 5.230 10.433

3.224 3.101 5.904 5.379 10.297

3.140 2.974 5.977 5.571 10.484

-11,9% -4,2% 15,2% 10,1% 8,8%

-6,8% 2,1% 19,2% 8,6% -1,5%

-7,5% -1,2% 12,8% 3,0% -3,5%





23.210 9.074 15.869 48.153

23.058 9.024 16.065 48.147

22.748 9.104 16.327 48.179

22.626 9.125 16.354 48.105

23.063 9.221 16.424 48.708

23.671 9.312 16.481 49.464

24.225 9.410 16.566 50.201

24.049 9.431 16.710 50.190

24.106 9.481 16.912 50.499

3,9% 4,5% 6,6% 4,9%

3,2% 4,5% 3,9% 3,8%

11,4% 1,8% 4,8% 6,0%
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hoge cijfers onbewoonbaarheid nieuwe 
gemeentewet als gevolg van enkele branden

cijfers onbewoonbaarheid VCW in

2019: 54 van 58 = Lolanden

2020: 129 van 142 = 1 huisjesmelker

2021: gewijzigde manier van quoteren van 
gebreken leidt sneller tot een resultaat 
ongeschikt en onbewoonbaar

overbewoondverklaringen nog beperkt: 5 in 
2020 en 3 in 2021, maar moeilijk om te 
herhuisvesten (grotere gezinnen)
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Geen begeleiding bij louter huurachterstal of overbewoning, de zoektocht naar een 
andere woning of als er een reeds betekend vonnis bij het vredegerecht is.

Een aanklampende begeleiding van 6 tot 12 maanden op maat door middel van 
huisbezoeken:

focus op preventie van uithuiszetting

met doelen en evaluatiemomenten in actieplan

met opzetten van een formeel en informeel netwerk i.f.v. woonsituatie

met nazorg i.f.v. duurzaamheid





























Stuurgroep van de lokale besturen rond de thema’s:

1. Dienstverlening

2. Bindend sociaal objectief

3. Sociale verhuur van private huurwoningen

4. Ruimtelijk beleid

5. Lokaal beleid en governance



• het regelgevend kader voor bewijs van onroerend bezit in het buitenland

• het nieuwe toewijzingsmodel van sociale huurwoningen

• de aanpassing bij de taalkennisvereiste naar niveau A2

• de invoering van de huurdersverplichting ingeschreven te zijn bij de VDAB

• de hervorming van het leegstandsbeheer van sociale huurwoningen, en

• de werking van het centraal inschrijvingsregister.



Op basis van 3 pijlers, interne mutatie of verhuring buiten stelsel

1. standaardtoewijzing: lokale woonbinding en chronologie.

2. versnelde toewijzing: voor kandidaat-huurders met een bijzondere nood of 

in precaire omstandigheden. Verplicht contingent van 20% waarin de 

lokale bindingsvoorwaarde niet geldt.

3. toewijzing aan specifieke doelgroepen, met lokale woonbinding

4. toewijzing naar aanleiding van interne mutaties of verhuring buiten stelsel
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De woonmaatschappij neemt het initiatief om een toewijzingsraad op te 

richten en zit dit voor. Deze raad heeft als taken:

1. Opstellen van een ontwerp van toewijzingsreglement, dat wordt 

voorgelegd aan de gemeenten die kunnen amenderen wat betreft

• een strengere woonbinding

• toewijzing aan specifieke doelgroepen en het aantal woningen dat 

men wil voorbehouden of bij voorrang wil toewijzen

2. Praktische uitvoering van de toewijzingsregels en hiervoor huishoudelijk 

reglement opmaken






