
De onzichtbare 
wooncrisis

Inspiratiemoment kwaliteitsvol 
wonen op de private huurmarkt: 

Niets doen is geen optie

Joy Verstichele, 14/05/2019







VRT studiedienst, 3 mei





Vlaams 
Huurdersplatform

1. Ondersteunen van de werking van de huurdersbonden

2. Ondersteunen van de werking van VIVAS (netwerk van 
sociale huurders)

3. Belangenbehartiger van kandidaat-huurders en 
huurders op de private huurmarkt en in de sociale 
huisvesting, met bijzondere aandacht voor de meest 
kwetsbare gezinnen en alleenstaanden



Wie zoekt, die 
vindt

Isabelle, Gino en 
Lotte



Wie zoekt, die 
vindt

Nadia

DM, 18/05/2018



Wie zoekt, die 
vindt

Yamshid

 Discriminatie is alomtegenwoordig

 Op verschillende gronden

 Klachtenprocedure werkt onvoldoende

 Nood aan pro-actieve vaststelling

 Vandaag: Gedoogbeleid

 Totaalaanpak: Sensibiliseren, controle, sanctionering



Wie zoekt, die 
vindt

Yamshid

DS, 27/12/2018

GVA, 10/05/2019



Dak- en 
thuisloosheid

 Zeer divers in achtergrondkenmerken

 Zeer divers in verblijfssoort

 Stedelijk, maar ook op platteland

Woonladder

 Housing first

 Kost van dakloosheid



Grenzen aan de 
woonkost

Monique  Huren neemt steeds grotere hap uit gezinsbudget

 1/3e is de max 
* Huurtoelages
* Geconventioneerd huren
* Slimme huurprijsomkadering

Kosten en lasten

De energiefactuur



Woonkwaliteit

Husain, Yusra en 
hun drie kinderen

Minimale kwaliteitsnormen

Ondersteuning lokaal bestuur

 Bepaalde elementen: vooruitgang,
maar hardnekkig deel blijft uitermate slecht.

Verplicht conformiteitsattest

Energiekwaliteit als onderdeel woonkwaliteit

 Renovatiepremie voor verhuurders

 Leegstand

Wooninspectie

DS, 06/05/2019



De baksteen in de 
maag (gesplitst)

Met de paplepel ingegeven

Bescherming vs armoede
Als vierde pensioenpijler

Maar wat voor wie niet kan, of wil, kopen?
 Eigendomsneutraliteit
Woonfiscaliteit

Wonen als ongelijkheidsmachine



De oplossing

Bernard

Sociale huur

Geen discriminatie, geen negatieve selectie
 Betaalbaar
 Kwaliteitsvoller?
Woonomgeving?
 Complex

Groeipad en groei, ‘bindend’ sociaal objectief
 Sociale huisvesting met sociaal doel

Vergrootglas op sociale huurders. Via huurders negatieve 
perceptie van sociale huursector

 Bewonersparticipatie

 Sociale verhuurkantoren
Nieuwe wooninitiatieven



Ons woonbeleid 
herdacht

Rendement of grondrecht. Wat is middel en wat is het 
doel?

Eigendomsneutraliteit: 84% eigenaarschap, 14% sociale 
huur, 2% private huur

Emancipatorische sociale huisvesting met sociaal doel

Sociale last

Volwaardige private huurmarkt

Chronisch crisis

De woonzaak



Bij de boekhandel of 
via www.epo.be, 15 
euro

Vandaag te koop voor 
9 euro

http://www.epo.be/

