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SYNTHESE BELEIDSBRIEF WONEN 2018-2019 

 

INLEIDING 

De beleidsbrief 2018-2019 heeft betrekking op het laatste parlementaire jaar van de legislatuur 2014-

2019, dat in april-mei 2019 zal worden afgesloten in de aanloop naar een nieuwe ‘moeder der 

verkiezingen’ op 26 mei 2019. De beleidsbrief geeft dus een beeld van wat we op vlak van laatste 

wapenfeiten van de Regering Bourgeois I mogen verwachten. Meteen zullen alle nog lopende 

regelgevende trajecten in het komende parlementaire jaar ofwel culmineren in definitief 

goedgekeurde decreten en besluiten, ofwel tot nader order op stal worden gezet om dan te zien of ze 

na de verkiezingen al dan niet terug opgenomen worden door de nieuwe meerderheid. 

 

CORRELATIE MET DE BEGROTING 

Voor het jaar 2019 staat een belangrijke budgettaire inspanning gepland binnen het beleidsveld 

Wonen. Het gaat inzonderheid om een extra budget van 26,2 miljoen euro ten bate van een verdere 

uitgroei van het stelsel van huursubsidies. De extra kapitaalsinjectie is gekoppeld aan het traject tot 

hervorming van de Vlaamse huursubsidie en huurpremie, waarbij onder meer de inkomensgrenzen 

fors worden opgetrokken en de premiebedragen worden verhoogd. 

Verder is er 4,4 miljoen euro voorzien voor de sector van de sociale verhuurkantoren. Dit bedrag valt 

uiteen in een groei van de SVK-werkingssubsidie met 1,7 miljoen euro (ter financiering van de geplande 

groei van de portefeuille aan huurwoningen) en een som van 2,7 miljoen euro voor een nieuwe 

groeisubsidie, een aantrekkelijkere opstartsubsidie en andere initiatieven ter professionalisering van 

de SVK-sector. 

Ter financiering van de nieuwe huurwaarborglening is een machtiging ingeschreven in de begroting 

van 20 miljoen euro. Voor dat bedrag zal de VMSW in 2019 huurwaarborgleningen kunnen 

verstrekken. 
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OMGEVINGSANALYSE 

De beleidsbrief Wonen 2018-2019 bevat geen nieuwe elementen inzake omgevingsanalyse en verwijst 

hierbij naar de beleidsnota, het Groot Woononderzoek 2013 en de VRIND1. 

 

SD1 GROND- EN PANDENBELEID 

OD1.1 BESCHIKBARE RUIMTE 

▪ 1.1.6 Sociaal beheer en onteigening van verkrotte panden 

In 2018 werd een decreet goedgekeurd, dat aanzienlijke wijzigingen heeft aangebracht aan de regeling 

omtrent het sociaal beheersrecht. Doel is dat de aanpassingen resulteren in een ruimere toepassing 

van dit instrument. Mede daarom heeft minister Homans zich gebaseerd op een grondige evaluatie, 

waarbij inzonderheid enkele centrumsteden zeer nabij betrokken waren. 

Het wijzigingsdecreet is op 7 juli 2018 in het Belgisch Staatsblad verschenen maar de bepalingen zijn 

nog niet in werking getreden. Daarvoor is immers een uitvoeringsbesluit vereist. Daar wil minister 

Homans nu werk van maken. Voor het jaareinde zou een eerste ontwerptekst aan de Vlaamse Regering 

worden voorgelegd, zodat begin volgend jaar dit traject kan worden afgerond en het nieuwe sociaal 

beheersrecht van start kan gaan. 

OD1.2 EEN BETAALBARE WONING IN EIGEN STREEK 

Op vlak van Wonen in Eigen Streek valt in de beleidsbrief weinig meer terug te vinden dan een 

verwijzing naar de conceptnota die eind 2017 door de N-VA-fractie was ingediend in het Vlaams 

Parlement en die vervolgens begin 2018 tijdens een hoorzitting werd besproken.  

Op basis hiervan mogen we veronderstellen dat in deze geen initiatief meer zal volgen vanuit de 

Regering. Beweging hieromtrent zou vanuit het Parlement moeten komen maar ook daar lijkt nog 

weinig animo te bestaan om actie te ondernemen.  

Deze legislatuur zal dus naar alle waarschijnlijkheid geen uitvoering worden gegeven aan het 

engagement uit het regeerakkoord om Wonen in Eigen Streek nieuw leven in te blazen. Vraag is of dit 

thema in de verkiezingsprogramma’s voor 2019 en de daaropvolgende regeringsonderhandelingen 

een rol van betekenis zal spelen. Dat zal moeten blijken, maar voorlopig lijkt het bij weinig partijen 

prioritair. 

 

 

                                                           

1 http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/vrind-2018 

http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/vrind-2017
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SD2 STIMULEREN VAN EIGENDOMSVERWERVING 

OD2.2 WOONZEKERHEID VAN DE EIGENAAR-BEWONER 

▪ 2.2.1 Verzekering Gewaarborgd Wonen 

In tegenstelling tot de versie 2017-2018 is de nieuwe beleidsbrief redelijk summier op vlak van de 

verzekering gewaarborgd wonen. Er staat wel nog steeds dat de minister zal onderzoeken of 

zelfstandigen en uitzendkrachten kunnen toegevoegd worden aan de doelgroep. Het agentschap 

Wonen-Vlaanderen zou in dat kader pas een procedure van marktverkenning afgerond hebben. Over 

de resultaten daarvan valt in de beleidsbrief echter niets te lezen.  

Bij de bespreking in de commissie Wonen lichtte minister Homans wel toe dat op de marktbevraging 

eerder weinig respons is gekomen. De uitbreiding naar zelfstandigen zou nog enigszins mogelijk zijn, 

door te werken via overbruggingsrecht, maar een uitbreiding naar interimcontracten lijkt op dit 

moment onhaalbaar en onbetaalbaar. 

Als de verzekering gewaarborgd wonen wordt uitgebreid naar stopzettingen van activiteiten als 

zelfstandige is dit bedoeld voor onvrijwillige stopzettingen. Maar, een zelfstandige die in moeilijkheden 

komt door het terugvallen van zijn handelsactiviteit ten gevolge van toegankelijkheidsproblemen door 

wegenwerken, zou ook via het overbruggingsrecht aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming 

door de verzekeraar. 

▪ 2.2.2 Het stelsel van bijzondere sociale leningen wordt geobjectiveerd 

In het najaar van 2018 wordt nog werk gemaakt van een aanpassing van de regelgeving omtrent de 

sociale leningen. Het is onzeker in welke mate de prioriteiten die vorig jaar in de beleidsbrief stonden, 

daarbij zullen worden meegenomen. Het betreft dan onder meer een alternatief systeem voor de 

differentiatie van de maximale verkoopwaarde naargelang regionale prijsverschillen en een betere 

(striktere) afbakening van de doelgroep. 

Overigens heeft dit traject ondertussen heel wat vertraging opgelopen. Initieel werd immers gestreefd 

naar een principiële goedkeuring van een ontwerp van BVR voor het einde van 2017. 

 

SD3 PRIVATE HUURMARKT 

OD3.1 NIEUWE BEVOEGDHEID INZAKE WONINGHUUR 

Het Vlaams Woninghuurdecreet werd op 24 oktober 2018 goedgekeurd door de plenaire vergadering 

van het Vlaams Parlement. Het Decreet zal nu wellicht zeer binnenkort bekrachtigd worden door de 

Vlaamse Regering. Zaak is nu om de uitvoeringsbesluiten tijdig goedgekeurd te krijgen. Het betreft 

enerzijds een algemeen uitvoeringsbesluit (met onder meer de lijsten van kleine herstellingen en 

kosten en lasten) en anderzijds een het besluit omtrent de renteloze huurwaarborglening. De 

beleidsbrief belooft dat deze besluiten in het najaar van 2018 definitief zullen worden goedgekeurd 
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met het oog op inwerkingtreding op 1 januari 2019. De ontwerpen liggen heden voor advies voor bij 

de afdeling wetgeving van de Raad van State. 

In het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 wordt een uitgebreide communicatiecampagne 

voorzien, gezien de impact die het Vlaams Woninghuurdecreet zal hebben. 

Op 20 juli 2018 werd het actieplan ‘Vlaams antidiscriminatiebeleid op de private huurmarkt’ 

medegedeeld aan de Vlaamse Regering. In het najaar van 2018 zal de concrete uitwerking van dit plan 

gebeuren en dit in overleg met alle belanghebbenden. In de beleidsbrief staat verder ook dat het 

actieplan aanleiding zal geven tot een convenant tussen de Vlaamse overheid en de 

verhuurdersorganisaties inzake zelfregulering. De beleidsbrief bevat geen bijkomende informatie over 

welke elementen volgens de minister deel moeten uitmaken van dit convenant. 

Midden december komt er op de website van Wonen-Vlaanderen een luik over antidiscriminatie met 

onder andere een standaardtekst voor het gemeentelijk infoblad in het kader van de actie 

‘informeren/sensibiliseren’ van de diverse belanghebbenden, en een affiche ‘te huur’ in het kader van 

de actie ‘naleving afficheringsverplichting’. 

OD3.2 WOONZEKERHEID HUURDER – BETAALZEKERHEID VERHUURDER 

▪ 3.2.1 Huurgarantiefonds 

In 2017 werden er 298 aanvragen tot aansluiting ingediend. Er waren 25 vragen tot tegemoetkoming, 

waarvan er 13 goedgekeurd werden en nog 2 lopend zijn. Enige tijd terug werd het optimaliseren van 

het huurgarantiefonds ondergebracht in het ‘globaal plan dak- en thuisloosheid 2017-2019’, als één 

van de actiepunten. Tot teleurstelling van velen, waaronder heel wat parlementairen, is het 

hieromtrent de afgelopen jaren bijzonder stil gebleven. De vrees was dat deze legislatuur geen actie 

meer zou worden ondernomen. 

Volgens de beleidsbrief 2018-2019 is dat echter onjuist. De voorbije maanden zou, in samenwerking 

met minister van Welzijn Jo Vandeurzen, een grondige aanpassing van het fonds voorbereid zijn. In het 

nieuwe systeem zouden de OCMW’s een sleutelrol vervullen en zou er ook een betere afstemming 

komen met de preventieve woonbegeleiding door de CAW’s. De principiële goedkeuring van het 

relevante ontwerpbesluit is gepland voor dit najaar en de definitieve goedkeuring zou in het voorjaar 

van 2019 moeten volgen. Het relevante ontwerp van BVR werd in elk geval midden november 

verzonden naar de Inspectie Financiën. 

▪ Verzekering Gewaarborgd Huren 

Ondertussen is het Steunpunt Wonen gestart met een onderzoek naar het potentieel van een 

verzekering gewaarborgd huren. De oplevering wordt ten vroegste in maart 2019 verwacht. Het 

onderzoek heeft immers vertraging opgelopen omdat de data met vertraging werden aangeleverd. 

▪ 3.2.2 Huursubsidie en huurpremie aanwenden 

Op 20 juli werd een ontwerpbesluit voor de eerste keer principieel goedgekeurd dat voorziet in een 

ingrijpende hervorming van de Vlaamse huursubsidie en de huurpremie. Één van de doelstellingen 

daarbij is om te komen tot een veralgemeend huursubsidiestelsel. 
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In 2018 bedraagt de gemiddelde huursubsidie 151€ (voor 16.439 huishoudens) en de gemiddelde 

huurpremie 168€ (9.422 huishoudens). 

Doel van de hervorming is mede om het bereik van de Vlaamse huursubsidies substantieel uit te 

breiden. Daarbij worden onder meer de inkomensgrenzen fors worden opgetrokken (tot op het niveau 

van de inkomensgrenzen voor de sociale huur) en de premiebedragen verhoogd (tot 150€ plus 25€ per 

persoon ten laste tot en met de vierde). Ook zal de berekening van het subsidiebedrag niet langer 

afhankelijk zijn van de feitelijke huurprijs maar van een referentiehuurprijs. De huursubsidie zal gelijk 

zijn aan de referentiehuurprijs min 1/55ste van het jaarinkomen. Daarnaast wordt een gerichte 

verhoging voorzien van het huursubsidiebedrag voor energiezuinige nieuwbouwwoningen die worden 

verhuurd aan sociale verhuurkantoren binnen het zogenaamde SVK-Pro-systeem. 

▪ 3.2.3 Het aanbod van sociale verhuurkantoren wordt uitgebreid 

Medio 2018 waren er 48 erkende SVK’s actief, waaronder 43 die gewestelijke subsidies ontvingen. De 

afgelopen jaren realiseerden de SVK’s een jaarlijkse groei van ca. 10%, waardoor het aantal beheerde 

woningen eind 2017 10.008 bedroeg. 

In 2018 werd een grondige bijsturing van het SVK-besluit voorbereid. Momenteel is de 

goedkeuringsprocedure lopende voor een ontwerp van BVR dat onder meer een nieuwe groeisubsidie 

invoert, waardoor de SVK’s minder kosten zelf moeten prefinancieren. Bijkomende groei wordt 

beloond met een extra subsidie van 10.000€ wanneer een SVK de kaap van 200 woningen haalt. Om 

tot een gebiedsdekkend aanbod te komen en de blinde vlekken in Oost-Vlaanderen weg te werken 

wordt de opstartsubsidie substantieel verhoogd, teneinde de vrees voor hoge opstartkosten te 

milderen. SVK’s zullen tevens verplicht worden om een bedrijfsrevisor op te stellen. En, de verplichting 

van een conformiteitsonderzoek bij een inhuurname wordt geschrapt. Dit vanuit de gedachte dat de 

SVK’s ondertussen voldoende expertise hebben opgebouwd om zelf toe te zin op de woningkwaliteit. 

Daarnaast wil minister Homans snel werk maken van de uitrol van het SVK-Pro-model, waarbij 

projectontwikkelaars worden aangesproken om woningen te realiseren die vervolgens verhuurd 

worden aan sociale verhuurkantoren. Het desbetreffende ontwerpdecreet ligt heden voor in het 

Vlaams Parlement. Via het SVK Pro-model, waarin gewerkt zal worden met jaarlijkse oproepen, wordt 

gemikt op een toename van het SVK-woningenbestand met 1.000 per jaar. De eerste SVK Pro-oproep 

zou in beginsel begin december 2018 georganiseerd worden. Het betreft een proefoproep waaraan 

tien SVK’s deelnemen. Ondertussen is ook een behoeftepeiling afgenomen, waaruit blijkt dat heel wat 

SVK’s op het model willen intekenen. Wie als projectontwikkelaar wil deelnemen zal over een 

passende erkenning moeten beschikken. En, de door de promotoren aangeboden projecten zullen 

beoordeeld worden aan de hand van gunningscriteria op vlak van prijs, kwaliteit en locatie. 

OD3.3 BETAALBAARHEID EN RENTABILITEIT 

▪ 3.3.1 Stimuli voor investeringen in een privaat huurwoningaanbod 

In opeenvolgende beleidsbrieven wordt al langer gesteld dat de huur die gezinnen met een lager 

inkomen kunnen betalen, vaak niet volstaat om verhuurders van kwaliteitsvolle woningen een 

voldoende rendement te bieden. Daarom zouden ook verhuurders nood heben aan ondersteuning, 

naast de ondersteuning van de huurder via huursubsidies en –premies. 
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Die inleiding in de beleidsbrief lijkt echter steeds meer een clichématig karakter te hebben. Van een 

concrete uitwerking van een financiële ondersteuning voor investeringen in private huurwoningen is 

immers geen sprake meer. Het geconventioneerd huren, waar enkele jaren geleden sprake van was, is 

ondertussen integraal in de koelkast gestopt. 

Die keuze wordt nu in de beleidsbrief ook helder gemotiveerd: ‘Het was dan ook mijn bewuste keuze 

om de beschikbare middelen in te zetten op de uitbreiding en versterking van het sociaal huuraanbod 

(bijkomende subsidiëring actieve SHM’s en SVK-Pro), aangezien daar de noden het hoogst zijn.’. Met 

andere woorden: alle aandacht is uitgegaan naar het gesocialiseerde gedeelte van de markt. De 

voornaamste prioriteit voor de private huurmarkt was en is om het SVK-segment te versterken. In dat 

kader verwijst minister Homans in haar beleidsbrief onder meer naar de korting in de verkooprechten 

die wordt toegekend wanneer een woning wordt aangekocht met het oog op verhuur aan een SVK. 

Ook de hervorming van de huursubsidies zou kaderen in het ‘geconventioneerd huren’. Op advies van 

het Steunpunt Wonen opteert minister Homans er immers voor om geen nieuwe instrumenten te 

ontwikkelen maar (enkel) bestaande initiatieven te versterken. 

▪ 3.3.3 Mogelijkheid tot erkenning en financiële ondersteuning van verhuurdersorganisaties 

Middels het Vlaams Woninghuurdecreet wordt een decretale basis gevestigd voor het erkennen en 

financieel ondersteunen van organisaties, die ofwel verhuurders, ofwel vastgoedmakelaars 

vertegenwoordigen. Dat dit er zou komen werd reeds meer dan 2 jaar geleden aangekondigd. Vorig 

jaar werd in de begroting zelfs geld voorzien (een bedrag van 1,2 miljoen euro) voor deze financiële 

ondersteuning. Deze middelen staan vermoedelijk nog steeds ergens geparkeerd. In elk geval wordt in 

de beleidsbrief 2018-2019 opnieuw aangekondigd dat werk zal worden gemaakt van een 

uitvoeringsbesluit, waarin de opdrachten, de erkenning, de subsidiëring, de sancties en het toezicht 

op de verhuurdersorganisaties worden bepaald. In tegenstelling tot de andere uitvoeringsbesluiten bij 

het Vlaams Woninghuurdecreet ligt hier nog geen concrete tekst voor maar dat zou volgens de 

beleidsbrief binnenkort moeten veranderen. Doel is immers om een BVR principieel te laten 

goedkeuren in het najaar, om dan in het voorjaar van 2019 de definitieve beslissing te kunnen vellen. 

 

SD5 EEN WOONAANBOD OP MAAT VAN IEDERE VLAMING 

Middels het decreet van 24 februari 2017 werd een proefomgeving ingesteld voor experimentele 

woonvormen. Op 1 februari 2018 ging de proefomgeving van start voor 28 geselecteerde projecten. 

De projecten zullen om de twee jaar geëvalueerd worden om tot nieuwe beleidsinzichten te komen. 

Bovendien werd aan het Steunpunt Wonen gevraagd om twee nieuwe onderzoeken uit te voeren naar 

nieuwe woonvormen. In een eerste onderzoek ‘Nieuwe wooninitiatieven: een tweede golf’ wordt 

nagegaan waar de nieuwe wooninitiatieven opereren, wat hun doelgroepen, doelstellingen, 

strategieën en methoden, samenwerkingsverbanden en juridische formules zijn en van waaruit ze 

ondersteund worden. Daarnaast zal ook getracht worden om een inschatting te maken van het aandeel 

dat ze vertegenwoordigen op de woningmarkt. Een tweede onderzoek is gericht op het bestuderen 

van het potentieel van niet-klassieke gebruiksrechten (recht van opstal, erfpacht) voor de 

woningmarkt. Beide onderzoeken zouden in 2019 gefinaliseerd moeten worden. 
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SD6 (VER)BOUWEN EN WONEN 

OD6.1 WONINGKWALITEIT EN ENERGIEZUINIGHEID 

▪ 6.1.1 Renovatiepremie 

Op 20 juli werd een ontwerpbesluit voor de eerste maal principieel goedgekeurd waarin de Vlaamse 

Renovatiepremie en de Vlaamse Verbeteringspremie worden geïntegreerd. Bovendien worden een 

aantal voorwaarden aangepast. De inkomensgrens wordt bijvoorbeeld opgetrokken. Bovendien wordt 

het premiepercentage gedifferentieerd tussen 30% voor gezinnen met lagere inkomens en 20% voor 

de groep met hogere inkomens. Het agentschap Wonen-Vlaanderen werkt bovendien volop aan een 

nieuw dossierbehandelingssysteem om aanvragen volledig digitaal te behandelen. Dit systeem zou in 

het najaar van 2018 worden uitgerold. 

▪ 6.1.3 Renovatiepact voor bestaande woningen 

Het agentschap Wonen-Vlaanderen zal ook in 2019 blijven meewerken aan de uitbouw en de 

publicatie van de woningpas. Prioriteit daarbij is de integratie van de online toepassing waarmee 

eigenaars aan de hand van een vragenlijst een check kunnen uitvoeren rond woningkwaliteit. 

In het kader van de toelichting bij het Renovatiepact brengt de beleidsbrief toch wel belangrijk nieuws. 

Dit is gerelateerd aan de hervorming van het woningkwaliteitsinstrumentarium, die wordt voorbereid. 

Op 20 juli werd een ontwerpdecreet principieel goedgekeurd, waarmee ingrijpende wijzigingen 

worden doorgevoerd aan de reglementering inzake woningkwaliteit. Zo wordt serieus ingegrepen op 

de categorisering van de gebreken. Vanaf de inwerkingtreding (voorlopig voorzien rond 1 januari 2020) 

zullen er nog drie categorieën van gebreken bestaan. De telling aan de hand van strafpunten wordt 

daarbij verlaten. 

▪ Een gebrek categorie I impliceert dat de woning onaangepast is 

▪ Een gebrek categorie II betekent dat de woning ongeschikt is 

▪ Een gebrek categorie II zal resulteren in een verklaring van onbewoonbaarheid 

Na het decretaal vestigen van dit principe moet uiteraard ook de concrete, technische uitwerking 

volgen. Dat betekent meer bepaald dat de huidige gebreken ingedeeld zullen moeten worden in de 

drie categorieën, middels een uitvoeringsbesluit. Daar wil minister Homans nu op inzetten. In het 

najaar zal zij de uitvoeringsbepalingen voorbereiden en de modellen van technisch verslag aanpassen. 

Bij de indeling zullen ook wel wat wijzigingen worden aangebracht. Één daarvan wordt reeds 

aangekondigd in de beleidsbrief. Met name zal er een algemene minimale energieprestatienorm 

geïntroduceerd worden. Die algemene norm moet bijdragen tot het behalen van de lange termijn 

klimaatdoelstellingen.  

Volgens minister Homans is één van de voordelen van dergelijke algemene energieprestatievereiste 

dat aan de eigenaars flexibiliteit wordt gegeven. De eigenaar beslist immers zelf (of in overleg met de 

gemeente, een architect, ingenieur, energiedeskundige, …) op welke manier hij de energiebesparing 

het beste kan realiseren. Dit laat toe om rekening te houden met specifieke situaties zoals bijvoorbeeld 

bepaalde eigenschappen van de woning of situaties van mede-eigendom. Het technisch verslag zou 
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dus niet langer een dakisolatienorm bevatten, maar eerder een algemene grens voor het EPC-kengetal. 

De eigenaar kan dan zelf afwegen of aan deze norm het beste kan worden voldaan door dakisolatie te 

plaatsen, dan wel of een betere en meer kostenefficiënte ingreep mogelijks zou zijn om enkel glas te 

vervangen door hoogrendementsglas of om een nieuwe verwarmingsinstallatie te installeren. Dit geeft 

de eigenaar ook andere opties om aan de norm te voldoen indien de algemene vergadering van een 

gebouw weigert om dakisolatie te laten plaatsen. 

Een bijkomend voordeel volgens minister Homans is dat er op deze manier een coherent beleid kan 

worden uitgewerkt waarbij de minimale energetische vereisten voor bestaande woningen, naast de 

veel strengere vereisten voor nieuwbouw, een doordacht groeipad volgen richting 2050. 

De controle zal gebeuren via het EPC-kengetal. Met name zal de woningcontroleur de 

energieprestatiedatabank raadplegen en dus voortgaan op de vaststellingen van de 

energiedeskundige. Op die manier moet de woningcontroleur in functie van deze algemene 

energieprestatievereiste geen bijkomende expertise verwerven. 

Voor beschermde monumenten zal minister Homans samen met het beleidsdomein Onroerend 

Erfgoed zoeken naar een oplossing zodat ook de beschermde woningen aan de minimale energetische 

vereisten kunnen voldoen. 

Middels de hervorming van het woningkwaliteitsinstrumentarium wordt ook een nieuwe 

waarschuwingsprocedure ingevoerd, die gemeenten kunnen inzetten bij wijze van 

bemiddelingstraject. 

Bij de bespreking in de commissie Wonen gaf minister Homans aan dat het nieuwe stelsel pas in 

werking zal treden op 1 januari 2021. Er is immers een grote informatiecampagne nodig om elkeen op 

de hoogte te brengen van de nieuwe woningkwaliteitsbewaking. Dit moet het Agentschap Wonen-

Vlaanderen de kans geven om de eigen woningcontroleurs en -inspecteurs goed op te leiden en de 

lokale besturen en burgers te informeren. Er wordt dus opzettelijk een heel lange aanloopperiode naar 

de eigenlijke inwerkingtreding genomen. 

OD6.2 HET BELEIDSKADER WOONKWALITEITSBEWAKING 

▪ 6.2.3 Rekening houden met de oorzaak van woningkwaliteitsproblemen 

In haar beleidsbrief stelt minister Homans dat hieromtrent drie maatregelen worden genomen: 

1) De introductie van de waarschuwingsprocedure binnen het woningkwaliteitsinstrumentarium: 

middels deze procedure ken de gemeente eigenaars die te goeder trouw handelen op een 

stimulerende en coachende manier benaderen, in plaats van onmiddellijk de procedure O/O 

te moeten opstarten. 

2) Bij de wijzigingen aan het Kaderbesluit Sociale Huur wordt ingeschreven dat de voorrang voor 

de toewijzing van een sociale huurwoning op basis van een verklaring tot ongeschiktheid of 

onbewoonbaarheid niet geldt wanneer de huurder zelf verantwoordelijk is voor de gebreken. 

3) In het Vlaams Woninghuurdecreet is bepaald dat een conformiteitsattest van minder dan drie 

maanden oud resulteert in een (weerlegbaar) vermoeden dat de huurwoning bij levering aan 

de kwaliteitsvereisten voldeed, waardoor de nietigheidssanctie niet kan worden toegepast. 
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SD7 VLAAMS BESTUUR 

OD7.8 GESTRUCTUREERD DATABEHEER 

Inzake databeheer zal de focus de komende jaren meer en meer komen te liggen op het 

Datawarehouse Wonen. Doel van de minister is immers om deze databank verder aan te vullen met 

bijkomende beleidsrelevante informatie. Daarbij denkt zij bijvoorbeeld aan de informatie uit de 

huurcontractendatabank van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en de 

informatie over het huurpatrimonium en de huurders van SVK-woningen. In 2017-2018 zijn hiervoor 

de eerste contacten gelegd, in 2018-2019 wordt  de uitwisseling van gegevens concreet vormgegeven. 

 

REGELGEVINGSAGENDA 

 

Initiatief Timing

1.
MT-wijziging VWC, Heffingsdecreet en DGP (o.m. woonkwaliteitsbewaking, 

nieuwe woonvormen)/optimalisatie beleidskader woonkwaliteitsbewaking
principieel goedgekeurd op 20 juli 2018

2. Aanpassing BVR Verzekering Gewaarborgd Wonen principiële goedkeuring voorjaar 2019

3. Vlaams Woninghuurdecreet (na evaluatie woninghuurrecht) definitieve goedkeuring najaar 2018

4.
BVR renteloze huurwaarborglening voor woonbehoeftige gezinnen en 

alleenstaanden

gekoppeld aan het Vlaams 

Woninghuurdecreet

5.
Wijziging BVR Fonds ter preventie van uithuiszettingen van 4 oktober 2013 (na 

evaluatie)/Huurgarantiefonds
principiële goedkeuring najaar 2018

6. Afstemming huursubsidie en huurpremie principieel goedgekeurd op 20 juli 2018

7. Actieplan aanpak discriminatie op de private huurmarkt

mededeling Vlaamse Regering op 20 juli 

2018 – afspraken rond concrete 

uitwerking van het actieplan in het 

najaar 2018+ convenant opstellen

8. Afstemming VAP - renovatiepremie principieel goedgekeurd op 20 juli 2018

9. Evaluatie technisch verslag principiële goedkeuring najaar 2018


