Magdalenastraat 20, 8200-Sint-Andries
050/44 61 10
info@vivendo.be - www.vivendo.be

INTERN HUURREGLEMENT
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 1 stipuleert dat Vivendo als
verhuurder dient te beschikken over een intern huurreglement. Dit is een openbaar
document waarin Vivendo specifieke regels vastlegt onder meer ter uitvoering van de
wetgeving.
Het volledige Besluit van de Vlaamse Regering (hierna BVR genaamd) ligt - net als dit
intern huurreglement met zijn bijlagen - ter inzage in de maatschappelijke zetel van
Vivendo, Magdalenastraat 20 bus 1 te 8200 Sint-Andries.
Het BVR is ook online te raadplegen op:
https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1016403.html#H1038380.
Het intern huurreglement geldt voor onbepaalde duur. Een evaluatie van het huidige
intern huurreglement kan eventueel leiden tot bijsturing van deze.
Het BVR primeert boven de eventuele vrije bewoordingen vervat in het intern
huurreglement (voor een goede verstaanbaarheid). Bij eventuele latere wijzigingen aan
het BVR zal bij tegenstrijdigheid de toepassing van het BVR steeds primeren op het
intern huurreglement.
De goedgekeurde gemeentelijke toewijzingsreglementen zijn niet apart opgenomen als
bijlage in dit Intern Huurreglement. Deze zijn wel te raadplegen op de website van
Vivendo en liggen ter inzage op de maatschappelijke zetel van Vivendo.
De bepalingen van het Intern Huurreglement zijn in werking getreden op 01/07/2009.
De Raad van Bestuur van Vivendo heeft op 25/09/2019 haar goedkeuring gehecht aan
het hiernavolgend intern huurreglement.

1 Besluit Van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel
VII van de Vlaamse Wooncode.
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1. Inschrijvingsvoorwaarden kandidaat-huurder
Om in aanmerking te komen voor een sociale woongelegenheid moet een kandidaathuurder eerst opgenomen worden in het inschrijvingsregister (de wachtlijst). De kandidaathuurder moet voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden (hierna opgesomd). In een aantal
gevallen moet de kandidaat-huurder documenten aanleveren, in een aantal gevallen kan
Vivendo die documenten zelf opvragen. Door zich in te schrijven geeft de kandidaat-huurder
de expliciete toestemming aan Vivendo om deze bewijsstukken op te vragen.
De voorwaarden:


De kandidaat-huurder is meerderjarig, de kandidaat-huurder is minderjarig en
ontvoogd of de kandidaat-huurder is minderjarig en woont zelfstandig of gaat
zelfstandig wonen met begeleiding door een erkende dienst.



Het netto belastbaar inkomen van de kandidaat-huurder (samen met de eventuele
inkomens van zijn gezinsleden) mag bepaalde maximumgrenzen niet overschrijden.
Deze inkomensgrenzen zijn wettelijk bepaald. Het inkomen dat in aanmerking wordt
genomen, is het inkomen van het ‘referentiejaar’ (referentiejaar = het derde jaar dat
voorafgaat aan de inschrijving). Het inkomen is gedefinieerd in het BVR en wordt
telkens geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de maand juni van het jaar
dat voorafgaat aan de toepassing.



De kandidaat-huurder heeft samen met zijn gezinsleden geen woning of geen stuk
grond om een woning op te bouwen volledig in volle eigendom of volledig in
vruchtgebruik in binnen- of buitenland.
Uitzonderingen: de kandidaat-huurder heeft wel een eigen woning maar
- de woning ligt in het Vlaams Gewest binnen de grenzen van een vastgesteld
onteigeningsplan en wordt bewoond door de persoon die zich kandidaat wil
stellen
- de woning in het Vlaams Gewest is maximaal 2 maanden voor de inschrijving
onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en de ontruiming hiervan is noodzakelijk
en werd bewoond op datum van onbewoonbaar of ongeschikt verklaring door de
persoon die zich kandidaat wil stellen
- de woning in het Vlaams Gewest is onaangepast en wordt bewoond door een
persoon met een fysieke handicap die zich kandidaat wil stellen
- de woning wordt bewoond door een persoon met een handicap en is
ingeschreven voor een ADL-woning, vermeld in artikel 1,8° van het besluit van
de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake
het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale
woonwijken
- de woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet
toegelaten is
- de woning wordt bewoond door de persoon die zich wil inschrijven en die het
beheer over zijn woning heeft verloren ten gevolge van een faillietverklaring met
toepassing van artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997



De kandidaat-huurder heeft samen met zijn gezinsleden geen woning of geen stuk
grond om een woning op te bouwen gedeeltelijk in volle eigendom in binnen- of
buitenland.
Uitzonderingen:
- de woning of bouwgrond die de kandidaat-huurder gedeeltelijk in volle eigendom
heeft en die deel uitmaakt van een huwelijksgemeenschap. Die woning of
bouwgrond vormt geen beletsel op voorwaarde dat aangetoond wordt dat het
huwelijk onherstelbaar ontwricht is.
- de woning of bouwgrond die de kandidaat-huurder kosteloos gedeeltelijk in volle
eigendom heeft verworven (bijvoorbeeld schenking, erfenis)
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De kandidaat-huurder en zijn eventuele gezinsleden zijn geen zaakvoerder,
bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin de kandidaat-huurder of
één van zijn gezinsleden een woning of een stuk grond om een woning op te
bouwen, hebben ingebracht.



De kandidaat-huurder en zijn eventuele gezinsleden zijn ingeschreven in het
bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister of de kandidaat-huurder en zijn
gezinsleden zijn ingeschreven op een referentieadres.



Indien de kandidaat-huurder ingeschreven is in het wachtregister, dan kan deze niet
worden ingeschreven als kandidaat-huurder.



De kandidaat-huurder en zijn eventuele meerderjarige gezinsleden zijn bereid om
Nederlands aan te leren of te bewijzen dat de kandidaat-huurder Nederlands begrijpt
en spreekt.



De kandidaat-huurder en zijn eventuele gezinsleden zijn bereid het
inburgeringtraject te volgen overeenkomstig het inburgeringdecreet indien de
kandidaat-huurder en zijn gezinsleden verplichte inburgeraars zijn.
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2. Inschrijvingsregister
De kandidaat-huurder dient om in aanmerking te komen voor het huren van een sociale
woonst zich in te schrijven in het inschrijvingsregister.
Dit gebeurt aan de hand van:
 het aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale huurwoongelegenheid van
Vivendo
 de gevraagde bewijsstukken (inkomstenbewijzen, aanslagbiljet, vonnis echtscheiding…)
Het aanvraagformulier dat de kandidaat-huurder aan Vivendo bezorgt moet volledig ingevuld
en ondertekend afgeleverd worden.
Zowel het aanvraagformulier als de nodige bewijsstukken kunnen eveneens via het
e-mailadres info@vivendo.be naar Vivendo gestuurd worden.
Op het aanvraagformulier kan de kandidaat-huurder de maximale huurprijs opgeven die hij
wenst te betalen, evenals het type en de ligging van de woongelegenheden waarvoor hij zich
wil inschrijven. Inzake type heeft hij de keuze tussen woningen, appartementen en studio’s
(hij kan ook alle mogelijkheden aanduiden). Hij kan ook vragen om zich in te schrijven
specifiek voor woningen of appartementen die aangepast zijn voor een welbepaalde
doelgroep. Inzake ligging kan hij kiezen welke gemeente(n) en/of deelgemeente(n) zijn
voorkeur wegdraagt.
Voornoemde keuze betreffende type en ligging gebeurt door aankruising van een unieke
aanvraaglijn op het inschrijvingsformulier waarbij elke mogelijkheid inzake type en ligging
een eigen codenummer heeft.
Een kandidaat-huurder kan geen andere voorkeuren opgeven dan de voorkeuren die vermeld
worden in dit intern huurreglement.
Bijgevolg kan - behalve omwille van medische redenen zoals verder omschreven in dit intern
huurreglement - geen rekening gehouden worden met de eventuele wensen van een
kandidaat omtrent de hoeveelheid slaapkamers (een toewijzing gebeurt op basis van de
rationele bezettingsregels zoals verder beschreven in dit intern huurreglement). Evenmin kan
rekening gehouden worden met andere voorkeuren die een kandidaat desgevallend zou
opgegeven hebben waarvan geen melding wordt gemaakt in het intern huurreglement.
De opgegeven voorkeuren met betrekking tot het type en de ligging mogen niet leiden tot
een te beperkte keuze. Vivendo weigert de voorkeur of desnoods de inschrijving van een
kandidaat-huurder als hij oordeelt dat die voorkeur kennelijk een te beperkt aandeel van het
patrimonium betreft (tenzij het een aanvraag betreft voor woongelegenheden aangepast voor
rolstoelgebruikers gezien dit aanbod beperkt is) of als die voorkeur ertoe leidt dat een
toewijzing bijna onmogelijk wordt.
De kandidaat-huurder krijgt een unieke dossiercode die bestaat uit achtereenvolgens het
jaartal, de maand en de dag van de inschrijvingsdatum in numerieke vorm, gevolgd door een
volgnummer. Het jaar wordt in vier cijfers uitgedrukt, de maand en de dag in elk twee cijfers
en het volgnummer in drie cijfers. Dat volgnummer geeft de chronologische volgorde van de
inschrijvingen van die dag weer.
Vivendo deelt op het ogenblik van de inschrijving aan de kandidaat-huurder mee dat hij de
mogelijkheid heeft om zijn kandidatuur door Vivendo te laten bezorgen aan de andere sociale
huisvestingsmaatschappijen die in de gemeente(n) en de aangrenzende gemeente(n) waar
Vivendo huurwoningen heeft (of de intentie heeft om huurwoningen te bouwen) actief zijn.
Vivendo engageert zich om binnen de maand na inschrijving een inschrijvingsbewijs naar de
kandidaat-huurder te sturen. Het inschrijvingsbewijs wordt slechts eenmaal bezorgd aan de
kandidaat-huurder.
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Vivendo actualiseert het inschrijvingsregister minstens in elk oneven jaar. Voor een
actualisering in een oneven jaar moeten alle kandidaat-huurders die vóór 1 januari van het
voorafgaande kalenderjaar al zijn ingeschreven, worden gecontroleerd.
De kandidaat-huurder moet bevestigen dat de gezinssamenstelling en het inkomen zoals
meegedeeld op het actualisatieformulier door Vivendo correct is. Als Vivendo geen
inkomensgegevens heeft verkregen, dan moet de kandidaat-huurder zelf zijn inkomen
meedelen. Bij een actualisatie controleert Vivendo enkel de inkomensvoorwaarde. De
andere inschrijvingsvoorwaarden worden op het moment van toewijzing afgetoetst.
Tijdens de actualisatie krijgt de kandidaat-huurder de mogelijkheid om een wijziging in
de gezinssituatie mee te delen. Tevens heeft hij de mogelijkheid om zijn voorkeuren te
wijzigen met behoud van chronologie in het inschrijvingsregister.
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3. Wijziging voorkeur kandidatuur
De kandidaat-huurder kan op elk moment zijn voorkeuren qua ligging, type, en maximale
huurprijs wijzigen zonder dat dit een invloed heeft op zijn inschrijvingsnummer en
inschrijvingsdatum op voorwaarde dat men hiervoor gegronde redenen heeft.
Minstens als gegronde redenen worden aanvaard:
1. een wijziging in de gezinssamenstelling, die tot gevolg heeft dat de kandidaathuurder een ander type woning nodig heeft
2. een wijziging van de situatie die een invloed heeft op de prioriteitenregels van het
BVR
Vivendo kan beslissen om andere redenen als gegrond te aanvaarden mits deze voldoende
gemotiveerd worden en de redenen voldoende bestendig zijn in de tijd. Wijzigingen in de
voorkeuren worden beoordeeld in de Toewijzingscommissie van Vivendo.
Bij de actualisatie (termijn loopt tot alle informatie van alle kandidaten verkregen bij de
actualisatie werd aangepast in het inschrijvingsregister) kan men zijn voorkeuren inzake
ligging, type en maximale huurprijs wijzigen zonder dat de redenen worden beoordeeld op
gegrondheid. Dit gebeurt zonder dat dit een invloed heeft op zijn inschrijvingsnummer en
inschrijvingsdatum.
In het geval woongelegenheden voor het eerst worden aangeboden, kan de kandidaathuurder zijn voorkeur inzake ligging uitbreiden naar de ligging van de woningen die voor het
eerst worden aangeboden, zonder dat dit een invloed heeft op zijn inschrijvingsnummer en
inschrijvingsdatum.
Bij het aanbieden van een woongelegenheid krijgt de kandidaat-huurder via het
aanbodformulier de mogelijkheid om schrapping te vragen van de deelgemeente waarvoor hij
werd aangeschreven (onder ‘schrapping deelgemeente’ wordt verstaan de schrapping van de
unieke aanvraaglijn op het aanvraagformulier). De kandidaat-huurder dient op het
aanbodformulier zijn reden op te geven, maar Vivendo oordeelt niet over de gegrondheid van
de redenen.
De kandidaat-huurder kan op elk moment verzoeken om zijn voorkeur inzake maximale
huurprijs te wijzigen. Dit is echter niet meer mogelijk vanaf het moment dat de kandidaathuurder een eerste aanbod heeft gekregen. Wanneer de te betalen huurprijs hoger is dan het
bedrag dat de kandidaat-huurder opgeeft, zal een weigering van deze woonst omdat de
huurprijs hoger is dan gewenst, niet gezien worden als een weigering.
Vivendo schrapt vanaf de actualisatie in 2011 de kandidaat-huurder als een brief
onbestelbaar terugkeert bij actualisering van het register of bij het aanbod van een woning
op voorwaarde dat hij de brief bij actualisering van het register of bij het aanbod van een
woning verzendt naar het laatst bekende adres dat in het Rijksregister wordt vermeld, tenzij
de kandidaat-huurder uitdrukkelijk heeft gevraagd om de briefwisseling naar een ander adres
te verzenden.
Als de kandidaat-huurders die onder hetzelfde inschrijvingsnummer zijn ingeschreven, na de
inschrijving beslissen zich niet langer samen kandidaat te stellen, wordt volgende procedure
gevolgd:
1. als slechts één van de kandidaat-huurders de inschrijving wil behouden, blijft het
oorspronkelijke inschrijvingsnummer behouden
2. als verschillende kandidaat-huurders de inschrijving willen behouden, behoudt de
persoon die zich opgegeven heeft als toekomstige referentiehuurder, het
oorspronkelijke inschrijvingsnummer. Zijn wettelijke of feitelijke partner krijgt een
inschrijvingsnummer dat gevormd is door de datum waarop zijn wettelijke of
feitelijke partner is ingeschreven in het inschrijvingsregister, vermeld in artikel 7,
eerste lid, en het volgnummer dat aansluit bij het volgnummer van de laatste
inschrijving van de dag waarop zijn wettelijke of feitelijke partner is ingeschreven.
De andere kandidaat-huurders worden opnieuw ingeschreven met een nieuw
inschrijvingsnummer.
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4. Schrapping kandidatuur (art 12 BVR)
Tot schrapping van een kandidatuur uit het inschrijvingsregister wordt overgegaan in volgende
gevallen:
1.

als de kandidaat-huurder een woning die hem door Vivendo aangeboden wordt heeft
aanvaard (in concreto wordt de kandidaat-huurder geschrapt op het moment waarop
hij de huurovereenkomst ondertekent)

2.

als bij de actualisering blijkt dat de kandidaat-huurder niet meer voldoet aan de
inschrijvingsvoorwaarde, vermeld in artikel 3 §1, eerste lid, 2°, of, in voorkomend
geval, vermeld in artikel 29, §2 van het BVR (de datum van schrapping is de datum
waarop de mededeling aan de kandidaat-huurder wordt verstuurd)

3.

als, op het ogenblik dat een woning aan de kandidaat-huurder door Vivendo wordt
aangeboden, blijkt dat hij niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, vermeld in
artikel 14, 15 en 16 van het BVR (de datum van schrapping is de datum waarop de
mededeling aan de kandidaat-huurder wordt verstuurd)

4.

als de kandidaat-huurder werd ingeschreven door Vivendo ingevolge onjuiste of
onvolledige verklaringen of gegevens, die door hem te kwader trouw werden
afgelegd of gegeven (de datum van schrapping is de datum waarop de mededeling
aan de kandidaat-huurder wordt verstuurd)

5.

als de kandidaat-huurder Vivendo daar schriftelijk om verzoekt (waarbij als
schrappingsdatum de datum van ontvangst door Vivendo wordt weerhouden)

6.

bij de tweede weigering of bij het tweemaal 2 niet-reageren door de kandidaathuurder als hem een woning door Vivendo wordt aangeboden die aan zijn keuze qua
ligging, type en maximale huurprijs beantwoordt, op voorwaarde dat tussen de
eerste weigering of het uitblijven van een reactie en het volgende aanbod van een
andere woning een periode verlopen is van ten minste drie maanden (de datum van
schrapping is de datum waarop de mededeling aan de kandidaat-huurder wordt
verstuurd). Vivendo moet bij het volgende aanbod van een andere woning de
kandidaat-huurder uitdrukkelijk op de hoogte brengen dat bij een weigering of het
niet-reageren op het aanbod zijn kandidatuur geschrapt zal worden. De kandidaathuurder krijgt telkens een termijn van minimaal vijftien kalenderdagen, vanaf de
postdatum 3 van de brief waarmee het aanbod werd gedaan, om te reageren.
Vivendo kan het aanbod van een sociale woongelegenheid aan meerdere van de
meest batig gerangschikte kandidaat-huurders tegelijk doen voor zover uiteraard het
aanbod beantwoordt aan de keuze van de kandidaat-huurder qua ligging, type en
maximale huurprijs. In dat geval wordt het niet-reageren of weigeren van het
aanbod door een kandidaat-huurder uitsluitend in aanmerking genomen voor de
schrappingsgrond als de aanvaarding van het aanbod aanleiding zou gegeven
hebben tot de toewijzing van de woning aan die kandidaat-huurder. Als er
verschillende kandidaat-huurders belangstelling betonen voor het aanbod, krijgt de
eerst gerangschikte voorrang.

7.

als de kandidaat-huurder niet of niet tijdig reageert op de brief en de
herinneringsbrief van Vivendo bij actualisering van het register, vermeld in artikel 8
van het BVR, op voorwaarde dat hij minimaal een maand, vanaf de postdatum 3 van
de brief, krijgt om te reageren en na de herinneringsbrief minimaal vijftien

2
In de bepaling van “tweede” weigering en “tweemaal” niet reageren worden de begrippen “weigering”, “nietreageren”, en laattijdige reacties aan elkaar gelijkgesteld.
In concreto: de kandidaat-huurder die reeds een aanbod heeft geweigerd sinds de inwerkingtreding van het BVR,
dient geschrapt te worden wanneer hij op het volgende woningaanbod niet of laattijdig reageert, of wanneer hij
de woning weigert.
3
De postdatum van de brief wordt niet meegerekend in de berekening van de termijn van 15 kalenderdagen
(cfr. schrijven dd. 09/02/2010 Agentschap Inspectie RWO, afdeling Toezicht).
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kalenderdagen, vanaf de postdatum 43 van de herinneringsbrief (waarbij als
schrappingsdatum genomen wordt: ten vroegste de eerste dag na de termijn
waarbinnen de kandidaat-huurder moest reageren op de herinneringsbrief, en ten
laatste op 30 september van dat jaar).
Vivendo onderzoekt op het moment van de toewijzing de toelatingsvoorwaarden, in
toepassing van artikel 14 – 1ste lid van het BVR, van de hoogst gerangschikte persoon die in
volgorde komt voor de toewijzing. Wanneer daartoe gegevens vereist zijn die Vivendo niet op
een geautomatiseerde wijze (Kruispuntbank) kan verkrijgen, dient de kandidaat-huurder
deze aan Vivendo te bezorgen binnen de vijftien kalenderdagen vanaf de postdatum 3 van de
brief waarmee de vraag aan de kandidaat-huurder werd gesteld. Wanneer daartoe een actie
vereist is van de kandidaat-huurder (bv. het afleggen van een taaltest), dient de kandidaathuurder dit uit te voeren binnen de vijftien kalenderdagen vanaf de postdatum 3 van de brief
waarmee de vraag aan de kandidaat-huurder werd gesteld. Gebrek aan antwoord of actie
binnen de gestelde termijn wordt gelijkgesteld met een weigering, tenzij overmacht wordt
aangetoond.
Met het oog op een vlotte toewijsprocedure zal meteen aan de 3 eerst gerangschikte
kandidaat-huurders gevraagd worden binnen de 15 kalenderdagen3 de vereiste
bewijsstukken binnen te brengen. Indien reactie binnen de 15 dagen doch een tekort van
bewijsstuk(ken) zal nog 7 bijkomende kalenderdagen 3 tijd worden gegeven om zich in regel
te stellen. In geval geen van deze kandidaat-huurders interesse heeft zullen volgens dezelfde
procedure de drie volgende chronologisch hoogst gerangschikte en geïnteresseerde
kandidaten worden aangesproken.
Vivendo kan omwille van zwaarwichtige redenen afzien van de toepassing van de
schrappingsgrond, vermeld in het eerste lid, 6°. De toezichthouder oefent het toezicht uit op
die afwijking.
Tijdens de periode van drie maanden tussen twee aanbiedingen als vermeld in het eerste lid,
6°, worden er geen woningen aangeboden aan de kandidaat-huurder. In afwijking daarvan
kan de kandidaat-huurder uitdrukkelijk verzoeken om de woongelegenheden van zijn
voorkeur qua ligging en type toch aangeboden te krijgen. Als hij het aanbod van één van die
woningen vervolgens weigert, wordt hij geschrapt. Na de eerste weigering of na het eerste
niet-reageren wordt de kandidaat-huurder door de verhuurder op dat recht gewezen.
Als de kandidaat-huurder daarvoor gegronde redenen kan aanvoeren die geen afbreuk doen
aan zijn woonbehoeftigheid, kan hij Vivendo verzoeken om hem een bepaalde tijd geen
woning aan te bieden, zonder dat dat verzoek in aanmerking wordt genomen als weigering
van een aanbod. Als gegronde redenen worden onder andere aanvaard: verblijf in
gevangenis of internering, verblijf in ziekenhuis of paramedische instelling. Als blijkt dat
Vivendo ingaat op verzoeken die onvoldoende gemotiveerd zijn, kan de toezichthouder
beslissen dat gedurende maximaal een jaar elk verzoek aan hem wordt voorgelegd.
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5. Standaard voorrangs- en toewijzingsregels
(art. 17, 18, 19, en 20 BVR)
Voor de toewijzingen wordt achtereenvolgens rekening gehouden met:
1. de rationele bezetting van de woning
2. de absolute voorrangsregels, vermeld in artikel 19 van het BVR
3. de optionele voorrangsregels, vermeld in artikel 20 van het BVR
4. de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister
Elke gemeente kan beslissen dat rekening dient gehouden te worden met de lokale binding
van de kandidaat-huurders, met de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen of met de
verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of complexen.
Een overzicht van de gemeenten die een gemeentelijk toewijzingsreglement hebben
opgesteld dat goedgekeurd werd door de Vlaamse Overheid, kan geraadpleegd worden op de
website van Vivendo. Het ligt eveneens ter inzage op de maatschappelijke zetel van Vivendo.

5.1 Rationele bezetting
De rationele bezetting is de passende bezetting van een woning waarbij rekening wordt
gehouden met het aantal personen en de fysieke toestand van deze personen.
5.1.1 Rationele bezetting inzake fysieke toestand van de kandidaat-huurder
5.1.1.1 Trappen
De kandidaat-huurder kan Vivendo omwille van zijn fysieke toestand vragen enkel
verwittigd te worden voor woongelegenheden waarvan de elementaire ruimtes (=
woonkamer, slaapkamer van de betrokken kandidaat-huurder, keuken, WC en
badkamer) kunnen bewoond worden zonder daarbij trappen te hoeven doen.
De kandidaat-huurder kan voornoemde voorkeur op elk moment verzoeken,
inclusief op het moment van de ontvangst van een aanbodformulier n.a.v. een
vrijgekomen woonst. Wanneer een kandidaat-huurder bij de ontvangst van een
aanbodformulier te kennen geeft dat hij enkel wenst verwittigd te worden voor
woongelegenheden waarvan de elementaire ruimtes kunnen bewoond worden
zonder trappen te hoeven doen én de vrijgekomen woonst trappen omvat naar de
elementaire ruimtes toe, dan zal een weigering van een dergelijke woonst niet
gezien worden als een weigering in de context van de toepassing van art. 12, 6°
van het BVR.
5.1.1.2 Rolstoelgebruikers
Vivendo beschikt over woongelegenheden (zie bijlage 1 aan Intern Huurreglement)
waarin specifieke investeringen werden gedaan om ze aan te passen aan
rolstoelgebruikers.
Deze woongelegenheden zullen bij voorrang worden toegewezen aan de kandidaathuurder die zelf (of een gezinslid) permanent rolstoelgebruiker is. Hiertoe dient
betrokkene een doktersattest voor te leggen waaruit blijkt dat betrokkene of een
gezinslid permanent rolstoelgebruiker is, evenals een attest van 66% handicap.
5.1.1.3 Vereiste 2 slaapkamers om medische redenen
Mits voorlegging van een recent medisch attest van maximaal 2 maand oud waarin
staat dat een 2de slaapkamer om medische redenen vereist is, kan een koppel
zonder andere inwonenden verzoeken om enkel aangeschreven te worden voor
woongelegenheden met 2 slaapkamers.
Dit verzoek kan ten allen tijde gebeuren, inclusief op het moment van een
aanbodformulier. Een weigering van een 1-slaapkamerwoonst zal dan niet gezien
worden als een weigering in de context van de toepassing van art. 12, 6° van het
BVR.
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5.1.2 Rationele bezetting inzake aantal personen dat woning zal betrekken
Vivendo maakt krachtens dit intern reglement gebruik van de mogelijkheid een eigen
invulling te geven aan het aantal bewoners dat de woning zal betrekken met de
volgende argumentatie:
5.1.2.1 Argumentatie vanuit tekort aan aanbod van bepaalde woningtypes
Het aantal alleenstaande kandidaat-huurders bedraagt meer dan de helft van alle
kandidaat-huurders die op het inschrijvingsregister vermeld staan, terwijl het
patrimonium slechts uit 20% wooneenheden met 1 slaapkamer bestaat (studio’s
inbegrepen).
Het hierna omschreven minimaal aantal bewoners voor een sociale
woongelegenheid wordt bepaald volgens het aantal slaapkamers en moet
alleenstaanden toelaten voldoende kansen op huisvesting te verschaffen zonder dat
daardoor de andere gezinsvormen aan kansen moeten inboeten.
De woning is onaangepast door overbevolking als het aantal bewoners het
vooropgestelde aantal overschrijdt.
Enkel bij uitputting van kandidaat-huurders die voldoen aan de rationele bezetting
voor de vrijgekomen woning, kunnen andere kandidaat-huurders in aanmerking
worden genomen die niet aan deze rationele bezetting voldoen.
Bij het beoordelen van de rationele bezetting wordt rekening gehouden met
kinderen die geplaatst zijn of waarvoor de kandidaat-huurder een co-ouderschap of
een omgangsrecht heeft en die daardoor niet permanent in de woning zullen
verblijven (inslaping is hierbij geen vereiste inzake de bepaling van rationele
bezetting). Met de kinderen die meerderjarig worden, blijft men rekening houden
zolang zij de leeftijd van vijfentwintig jaar niet hebben bereikt en zolang hun
deeltijdse verblijf in de woning blijft voortduren. De kandidaat-huurder kan
schriftelijk verzaken aan de toepassing van dit recht. Hij kan de verzaking aan dit
recht op elk ogenblik herroepen.
Als de gezinshereniging, vermeld in artikel 10, vierde lid van het BVR5, nog niet
heeft plaatsgevonden op het ogenblik dat een woning die aangepast is aan die
gezinshereniging zou kunnen worden toegewezen, wordt aan de kandidaat-huurder
een woning die aan zijn huidige gezinssamenstelling en fysieke toestand aangepast
is, toegewezen met inachtneming van de voorrangsregels vermeld in punt 4.2 van
dit intern reglement.
5.1.2.2 Argumentatie vanuit dreiging van te grote bewonersdichtheid.
Teneinde de leefbaarheid binnen appartementsgebouwen te vrijwaren wordt ernaar
gestreefd een te grote bewonersdichtheid te voorkomen. Daarom beslist Vivendo
dat voor appartementen volgend maximaal aantal personen een appartement mag
betrekken:
 een studio zal enkel toegankelijk zijn voor een alleenstaande
 een appartement met 1 slaapkamer zal enkel toegankelijk zijn voor een
alleenstaande of een huurder met eventueel partner
 een appartement met twee slaapkamers zal bij voorrang toegewezen
worden aan een huurder met eventueel partner en maximum één kind
 een appartement met drie slaapkamers zal bij voorrang toegewezen
worden aan een huurder met eventueel partner met ten hoogste twee
kinderen

5
De kandidaat-huurder deelt in voorkomend geval op het ogenblik van inschrijving aan Vivendo de gegevens
mee van de leden van het gezin in het buitenland waarvoor een aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend
of zal worden ingediend.
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5.1.2.3 Argumentatie vanuit een tekort aan woningen voor grote gezinnen
 Woningen van het type 3/5 mogen aangeboden worden aan kandidaathuurders met maximum 4 kinderen. Kandidaat-huurders met 4 kinderen
die het aanbod weigeren, zullen geen effectieve weigering in hun
kandidatendossier oplopen.
 Voor woningen van het type 3/5 mag er geen slaapkamer op overschot
zijn
 Woningen van het type 4/5 mogen aangeboden worden aan kandidaathuurders met maximum 5 kinderen. Kandidaat-huurders met 5 kinderen
die het aanbod weigeren, zullen geen effectieve weigering in hun
kandidatendossier oplopen.
 Woningen van het type 4/6 mogen aangeboden worden aan kandidaathuurders met maximum 6 kinderen. Kandidaat-huurders met 5 of 6
kinderen die het aanbod weigeren, zullen geen effectieve weigering in
hun kandidatendossier oplopen.
 Er mag geen overschrijding zijn van de normen van de Vlaamse Wooncode.
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5.1.2.4 Overzicht invulling rationele bezetting

Type

Wie

Studio

Referentiehuurder

Appartement 1 slaapkamer

Referentiehuurder met/zonder partner zonder kinderen

Appartement 2 slaapkamer

Referentiehuurder met/zonder partner zonder kinderen
of met 1 kind

Appartement 3 slaapkamer

Referentiehuurder met/zonder partner met 1 of 2
kinderen

Appartement 4 slaapkamer

Referentiehuurder met/zonder partner met 2 of 3
kinderen

Opmerking: voor appartementen met 2 of meer slaapkamers mag er maximaal 1 slaapkamer in
overschot zijn
Voorbeeld: de referentiehuurder met of zonder partner met 1 kind wordt toegelaten in een
appartement met 3 slaapkamers. De referentiehuurder zonder kind(eren) wordt niet toegelaten
in een appartement met 3 slaapkamers.
Woning 1 slaapkamer

Referentiehuurder met/zonder partner zonder kinderen

Woning 2 slaapkamer
(type 2/3)

Referentiehuurder met/zonder partner met 1 kind

Woning 2 slaapkamer
(type 2/4)

Referentiehuurder met/zonder partner met 1 of 2
kinderen

Uitzondering: in (deel)gemeenten waar er geen aanbod is van woningen met 1 slaapkamer kan
de referentiehuurder met/zonder partner en zonder kind(eren) toch toegelaten worden tot een
woning met 2 slaapkamers (van het type 2/3).
Woning 3 slaapkamer

Woning 4 slaapkamer

Woning 5 slaapkamer

Woning 6 slaapkamer

 Type 3/4: referentiehuurder
1, 2 of 3 kinderen
 Type 3/5: referentiehuurder
2, 3 of 4 kinderen
 Type 4/5: referentiehuurder
3, 4 of 5 kinderen
 Type 4/6: referentiehuurder
3, 4, 5 of 6 kinderen
 Type 4/7: referentiehuurder
3, 4, 5, 6 of 7 kinderen
 Type 5/6: referentiehuurder
4, 5 of 6 kinderen
 Type 5/7: referentiehuurder
4, 5, 6 of 7 kinderen
 Type 5/9: referentiehuurder
4, 5, 6, 7, 8 of 9 kinderen

met/zonder partner met
met/zonder partner met
met/zonder partner met
met/zonder partner met
met/zonder partner met
met/zonder partner met
met/zonder partner met
met/zonder partner met

 Type 6/9: referentiehuurder met/zonder partner met
5, 6, 7, 8, 9 of 10 kinderen

Opmerking: voor woningen met 4 of meer slaapkamers mag er geen kamer in overschot zijn.
Alle slaapkamers moeten dus bezet zijn.
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Seniorenwoning 1 slaapkamer

Referentiehuurder met/zonder partner zonder kinderen

Seniorenwoning 2 slaapkamers

Referentiehuurder met/zonder partner zonder kinderen
of met 1 kind

Algemene opmerkingen:


Voor woningen kunnen enkel 2 personen per slaapkamer wonen mits:
- er sprake is van een partnerrelatie tussen beiden
- het gaat om 2 personen tot en met 21 jaar van hetzelfde geslacht



De grootte van de slaapkamer bepaalt het aantal personen dat toegelaten wordt
tot deze ruimte conform de regels van de VMSW.
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5.1.3 Over- en onderbezetting
5.1.3.1 Overbezetting
Art. 5, §1 laatste lid van de Vlaamse Wooncode stelt dat de omvang van de woning
ten minste moet beantwoorden aan de woningbezetting. De normen hiervoor zijn
vastgelegd in bijlage 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
kwaliteits-en veiligheidsnormen voor woningen van 12 juli 2013.
De verhuurder heeft de verplichting om situaties van overbezetting tegen te gaan
en weg te werken. Zo zal Vivendo toetredingen weigeren indien dit tot een
overschrijding van de woningbezettingsnormen zou leiden (met uitzondering van
echtgenoten of wettelijk samenwonenden, die niet geweigerd kunnen worden).
Ontstaat er desondanks toch een situatie van overbezetting, bvb door natuurlijke
aangroei van het gezin, dan dient deze oplossing binnen de contouren van het
kaderbesluit gezocht te worden (art. 18, art. 19, 1°bis KSH, art. 19,3°KSH en
eventueel art. 24KSH). Indien er echter geen pand in het patrimonium van Vivendo
is waarvan de rationele bezetting in overeenstemming is met de grootte van het
gezin, wordt overgegaan tot de normen van de Vlaamse Wooncode. Vivendo
beschikt echter wel over enkele zeer grote woningen met 6 slaapkamers voor 9
personen. Biedt ook dit geen oplossing of weigert de huurder systematisch om mee
te werken aan een oplossing, dan wordt er overgegaan tot opzeg door Vivendo.
5.1.3.2 Onderbezetting
Vivendo pakt onderbezetting aan. Een woning is onderbezet als het verschil tussen
het aantal slaapkamers en het aantal bewoners groter is dan 1. Dit staat in art.
37ter §1 KSH.
Aanpak onderbezetting
Vivendo engageert zich om zich maximaal in te zetten voor een zo goed mogelijke
bezetting van zijn patrimonium. Dit dient afgestemd te worden op de lokale
context. Een goed onderbouwde aanpak houdt onder meer rekening met de
typologie van het patrimonium, geplande renovatiewerken, geplande
nieuwbouwprojecten, kenmerken van de kandidaat-huurders op de wachtlijst,
lokale toewijzingsreglementen... In het licht van de voorziene schaalvergroting kan
deze oefening enkel plaatsvinden als we ook rekening houden met de gevolgen
hiervan voor de contextfactoren hierboven beschreven.
Het KSH art. 37ter. §1. voorziet expliciet de ruimte voor Vivendo om de beleidsvisie
in deze, geënt op de lokale context:
De verhuurder vermeldt in zijn intern huurreglement op welke wijze hij de huurders
van een onderbezette woning als vermeld in het tweede lid, zal begeleiden naar een
woning die niet onderbezet zou zijn als de huurder met zijn gezinsleden de woning
zou betrekken.
Vivendo heeft op de Raad van Bestuur (d.d. 26/11/2018) volgende aanpak
afgesproken om de onderbezetting aan te pakken, rekening houdend met de lokale
context.
De eerste fase start met het in kaart brengen van de onderbezetting. Ook
wordt een inventaris opgemaakt van het patrimonium, zowel naar typologie
als naar verdeling over het werkgebied. Hierbij wordt rekening gehouden
met geplande renovatiewerken en nieuwbouwprojecten. Ook de diverse
voorrangen worden geïnventariseerd. Ten slotte wordt de wachtlijst
geanalyseerd om de lokale woonbehoefte naar typologie en ligging in kaart
te brengen.
Deze eerste fase leidt tot een globaal zicht op de onderbezetting van
Vivendo en de mogelijkheden binnen de lokale context om hier aan te
werken en een realistische timing in deze uit te werken.
Vervolgens beslist de Raad van Bestuur naar aanleiding van deze eerste
inventarisatie over een concrete timing en doelstellingen voor de aanpak van
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-

-

-

de onderbezetting. Dit kan bijvoorbeeld een quotum zijn van het aantal
voorrangen in het kader van de onderbezetting tot [X] of [X%], al dan niet
globaal of lokaal of in de tijd gespreid. Ook kan rekening gehouden worden
met geplande nieuwbouw- en renovatieprojecten zoals in Oostkamp,
Zedelgem, Loppem (Spreeuwenweg), de lokale woonbehoefte...
Bij de volgende fasen worden dan concrete stappen gezet in functie van de
overschrijding van de norm voor onderbezetting. In de aanpak kan een
onderscheid gemaakt worden tussen de contracten van bepaalde (9 jaar) en
onbepaalde duur. Ook dienen concrete afspraken gemaakt te worden inzake
toepassing prioritaire mutatie, vrijwillige aanbiedingen van woningen die niet
voldoen aan alle criteria en ‘valabele’ aanbiedingen van woningen die
voldoen aan de 3 criteria. Deze aanpak wordt goedgekeurd door de Raad
van Bestuur en beschikbaar gemaakt voor de huurders door opname in het
Intern Huurreglement (of eveneens via de website/Facebookpagina van
Vivendo).
In de tweede fase wordt werk gemaakt van onderbezettingen waarbij het
verschil tussen slaapkamers en bewoners groter is dan 2. De betrokken
huurders - rekening houdend met een eventueel quotum al dan niet globaal
of lokaal of in de tijd gespreid - krijgen een brief waarin wordt uitgelegd
waarom ze onderbezet wonen, hoe Vivendo dit aanpakt en de mogelijke
consequenties. Deze titel uit het Intern Huurreglement wordt meegestuurd
ter info.
In de derde en eventueel volgende fases wordt werk gemaakt van
onderbezettingen waarbij het verschil tussen slaapkamers en bewoners
gelijk is aan 2. De betrokken huurders - rekening houdend met een
eventueel quotum al dan niet globaal of lokaal of in de tijd gespreid - krijgen
een brief waarin wordt uitgelegd waarom ze onderbezet wonen, hoe Vivendo
dit aanpakt, en de mogelijke consequentie. Deze titel uit het Intern
Huurreglement wordt meegestuurd ter info.

Voor de eerste toepassing van deze aanpak wordt volgende timing gehanteerd:
Fasering

Voorstel timing

Inventarisatie

01/01/2019

Tweede fase

01/02/2019

Derde fase

01/07/2019

Opmerkingen

na afwerking tweede fase

……….
De timing na de inventarisatie betreft telkens de start van de communicatie naar de
huurder. Het vervolg van de procedure is afhankelijk van de lokale context. De
resultaten zijn vooral afhankelijk van het aantal geschikte kleinere woningen die ter
beschikking komen.
De huurder die onderbezet woont wordt eerst gevraagd zich in te schrijven in het
register. Zo kan hij voorkeuren aangeven op basis van KSH art. 10 inzake type en
ligging, zolang deze maar voldoende mogelijkheden op een niet onderbezette
toewijzing garanderen.
Vivendo kan op basis van de inventarisatie ook trachten via een
aanmoedigingsbeleid een betere bezetting van zijn patrimonium na te streven. Het
betreft dan het aanbod van woningen die niet per se 'valabel' zijn volgens hierna
vermelde definitie, maar wel de onderbezetting oplossen. Bij weigering zijn hier
geen consequenties aan verbonden. Deze aanpak heeft Vivendo al toegepast met
de bouw van een aantal nieuwbouwprojecten zoals in Beernem (Rollebaanstraat) en
Eernegem (Sint-Annawijk).
Intern Huurreglement (goedgekeurd Raad van Bestuur 25/09/2019)
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Als de huurder die onderbezet woont zich niet op vrijwillige basis inschrijft in het
register kan Vivendo een 'valabel' aanbod doen aan de huurder en dit dus zonder
rekening te houden met voorkeuren naar type en ligging.
De woning die wordt aangeboden, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. de woning zou niet onderbezet zijn als de huurder met zijn gezinsleden
de woning zou betrekken
2. de woning ligt in een straal van vijf kilometer van de onderbezette
woning
3. de reële huurprijs, verhoogd met de huurlasten, vermeld in artikel 1, §1,
eerste lid
1° tot en met 8°, van bijlage III, ligt niet hoger dan de reële huurprijs van de
onderbezette woning, verhoogd met de huurlasten, vermeld in artikel 1, §1, eerste
lid, van bijlage III.
Als een 'valabel' aanbod twee maal geweigerd wordt heeft dit consequenties voor
de huurder, afhankelijk van de startdatum van de typehuurovereenkomst. Een
eventuele opzeg voor een typehuurovereenkomst van na 1 maart 2017, de
toepassing van een onderbezettingsvergoeding voor een typehuurovereenkomst
van voor 1 maart 2017.
De SHM kan om billijkheidsredenen rekening houden met sociale of medische
gronden die worden aangevoerd bij weigeringen van een ‘valabel’ aanbod.
Elk jaar worden de resultaten van de aanpak onderbezetting voorgelegd aan de
Raad van Bestuur die in functie van de evaluatie de aanpak bijstuurt en deze
openbaar maakt zoals hoger beschreven door opname in het Intern Huurreglement
(of via de website/Facebookpagina van Vivendo),…
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5.2 Absolute voorrangsregels
Achtereenvolgens krijgen de volgende kandidaat-huurders een verplichte voorrang:
1° de kandidaat-huurder of een van zijn gezinsleden met een fysieke handicap of
beperking, uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte
investeringen specifiek is aangepast aan de huisvesting van personen met die fysieke
handicap of beperking of de kandidaat-huurder die ingeschreven is voor een sociale
assistentiewoning, als de beschikbare woning een sociale assistentiewoning is 6
1° bis de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning van de
verhuurder die niet voldoet aan de normen, vermeld in artikel 5, § 1, derde lid,
van de Vlaamse Wooncode
1° ter de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning van de
verhuurder en die met toepassing van artikel 92, § 3, eerste lid, 12°, van de
Vlaamse Wooncode verplicht is te verhuizen naar een andere sociale huurwoning
1° quater de kandidaat-huurder waarvan werd vastgesteld dat hij benadeeld werd:
- of bij de toewijzing van een woning
- of door een onterechte beslissing om de kandidaat-huurder te weigeren
- of wanneer er binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de
toezichthouder geen beslissing werd betekend 7
2° de kandidaat-huurder die nog geen huurder is van een sociale huurwoning, en die
overeenkomstig artikel 18, § 2, tweede lid, artikel 26, 60, § 3 en artikel 90, § 1,
vierde lid, van de Vlaamse Wooncode, moet worden gehuisvest 8.
Voor de huurder van een sociale woning die door dezelfde verhuurder opnieuw
gehuisvest wordt geldt de inkomstenvoorwaarde 9 niet.
3° de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning die niet voldoet aan
de rationele bezetting, en die wil verhuizen naar een sociale huurwoning van
dezelfde verhuurder die aan de rationele bezetting voldoet, als de huurder zijn
verplichtingen als kandidaat-huurder, vermeld in artikel 10, vijfde en zesde lid 10, is
nagekomen. Voor die huurder geldt de inkomstenvoorwaarde niet 11.
Wanneer de rationele bezetting niet voldoet omwille van de fysieke toestand van de
huurder, dient de huurder een nog geldig attest voor te leggen van 66% handicap
uitgegeven door een officiële instantie (bv. Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid, ziekenfonds), alsmede een recent doktersattest van maximaal 2 jaar dat
vermeldt dat betrokkene geen trappen meer kan doen.

6
Zijnde :
1) de personen die ingeschreven zijn in het inschrijvingsregister, vermeld in artikel 7;

2) de meerderjarige personen, andere dan vermeld in 1), die de sociale huurwoning zullen betrekken bij de
aanvang van de huurovereenkomst;
3) de persoon, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 34°, c) en d), van de Vlaamse Wooncode op het ogenblik van
de toetreding tot de lopende huurovereenkomst.
Toepassing van artikel 30 BVR, vierde lid .
Gaat om een wettelijk verplichte herhuisvesting. Het decreet houdende de Vlaamse Wooncode ligt ter inzage
op de maatschappelijke zetel van Vivendo.
9
Cfr. artikel 3 BVR, §1, eerste lid, 2°
10
Citeer uit artikel 10 BVR 5de en 6de lid :
”Als Vivendo de exacte gezinssamenstelling niet kan verkrijgen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
deelt de kandidaat-huurder de exacte gezinssamenstelling mee aan Vivendo op het ogenblik van de inschrijving.
De kandidaat-huurder deelt in voorkomend geval op het ogenblik van inschrijving aan Vivendo de gegevens mee
van de leden van het gezin in het buitenland waarvoor een aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend of zal
worden ingediend.”
7

8

11

Cfr. artikel 3 BVR, §1, eerste lid, 2°.
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4° de kandidaat-huurder van wie de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden 12
5° de kandidaat-huurder die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is,
zijn hoofdverblijfplaats had in een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk bestemd is
voor wonen, op de datum waarop dat in een proces-verbaal werd vastgesteld 13
6° de kandidaat-huurder die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is,
zijn hoofdverblijfplaats had in een woning op de datum waarop die:
a) onbewoonbaar werd verklaard overeenkomstig artikel 135 van de Nieuwe
Gemeentewet, en waarvan de ontruiming noodzakelijk was
b) met toepassing van artikel 15 of 16bis van de Vlaamse Wooncode ongeschikt of
onbewoonbaar verklaard is of het voorwerp was van een conformiteitsonderzoek als vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen,
voor zover die woning op het technisch verslag ofwel minstens drie gebreken
van categorie III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur"
ofwel minstens drie gebreken van categorie IV en 60 strafpunten gescoord
heeft
7° de kandidaat-huurder die zijn hoofdverblijfplaats had in een woning op de datum
waarop die woning deel uitmaakt van een vastgesteld onteigeningsplan
8° de kandidaat-huurder die een ontvoogde minderjarige persoon is
Als de kandidaat-huurder op het moment van zijn kandidaatstelling al huurder is van de
verhuurder, hoeft hij niet te voldoen aan de inkomensvoorwaarde, vermeld in artikel 3,
§ 1, eerste lid, 2°.
Een woning, onroerend goed of kamer kan slechts eenmaal aanleiding geven tot de
voorrang, vermeld in het eerste lid, 5°, 6° en 7°. Om in aanmerking te komen voor
deze voorrang, vermeld in het eerste lid, 5°, 6° en 7°, moet de kandidaat-huurder de
woning, het onroerend goed of de kamer sedert ten minste zes maanden bewoond
hebben. Bovendien wordt de voorrang, vermeld in het eerste lid, 5° en 6°, alleen
verleend als de kandidaat-huurder zich ten laatste twee maanden na de vaststelling in
een proces-verbaal of de datum van onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring heeft
ingeschreven in het register, vermeld in artikel 7. De voorrang, vermeld in het eerste
lid, 7°, wordt alleen verleend als de kandidaat-huurder zich ten laatste twee maanden
na de kennisneming van de akte van onteigening of de datum van de akte van
eigendomsoverdracht in het geval van een minnelijke aankoop, heeft ingeschreven in
het register, vermeld in artikel 7.
Een kandidaat-huurder die aan de voorwaarden van een voorrang als vermeld in het
eerste lid, 3°, beantwoordt, kan na de tweede ongegronde weigering van een aanbod
tot toewijzing van een woning die beantwoordt aan zijn keuze met betrekking tot het
type, de ligging en de maximale huurprijs, geen aanspraak meer maken op die
voorrangsregel.
Een kandidaat-huurder die aan de voorwaarden van een voorrang als vermeld in het
eerste lid, 5° of 6° beantwoordt, kan na zijn weigering van een aanbod tot toewijzing
van een woning die beantwoordt aan zijn keuze met betrekking tot het type, de ligging
en de maximale huurprijs, geen aanspraak meer maken op die voorrangsregel.

12
13

Cfr. artikel 18 BVR, vierde lid.
Cfr. artikel 20, §1, tweede lid, en artikel 20, §2, eerste lid van de Vlaamse Wooncode
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5.3 Voorrangsregels geopteerd door Vivendo (artikel 20 §1 – 1° BVR)
Behalve wanneer anders gestipuleerd in het toewijzingsreglement van de gemeente, zal
Vivendo - na toepassing van de absolute voorrangsregels - voorrang geven aan de
kandidaat-huurder die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar
inwoner is of geweest is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is.

Intern Huurreglement (goedgekeurd Raad van Bestuur 25/09/2019)

19

6. De eigenlijke toewijzing (o.a. art. 22 BVR)
6.1 Werkwijze
6.1.1 Voorkeuren kandidaat-huurder
De kandidaat-huurder kan de maximale huurprijs opgeven die hij wenst te betalen,
evenals het type en de ligging van de woongelegenheden waarvoor hij zich wil
inschrijven. Inzake type heeft hij de keuze tussen appartementen en woningen (hij
kan ook beide mogelijkheden aanduiden). Hij kan ook vragen om zich in te schrijven
specifiek voor woningen of appartementen die aangepast zijn voor een welbepaalde
doelgroep. Inzake ligging kan hij kiezen welke gemeente(n) en/of deelgemeente(n)
zijn voorkeur wegdraagt.
De uitgesproken voorkeur met betrekking tot het type en de ligging mag niet leiden
tot een te beperkte keuze. Daarenboven zal Vivendo die voorkeur weigeren als blijkt
dat de voorkeur een te beperkt aandeel van het patrimonium betreft (tenzij het een
aanvraag betreft voor woongelegenheden aangepast voor rolstoelgebruikers gezien
dit aanbod beperkt is) of als die voorkeur ertoe leidt dat een toewijzing onmogelijk
wordt (in afwijking hiervan kan de mantelzorger en de persoon die vanwege één of
meer aanverwante mantelzorgers zorg en bijstand ontvangt, een meer gerichte
keuze maken met betrekking tot de ligging van de woningen waarvoor hij zich wil
inschrijven).
6.1.2. Aanschrijven kandidaat-huurders bij vrijgekomen woonst
6.1.2.1 Deellijst
De mogelijkheden vernoemd in 6.1.1. houden in dat de toewijzing gebeurt middels
een deellijst naargelang het type en ligging van de vrijgekomen woonst en de
voorkeur van de kandidaat-huurder.
De deellijsten worden voorgelegd en goedgekeurd op de maandelijkse
Toewijzingscommissie van Vivendo.
Op het moment van het aanschrijven van de hoogst gerangschikte kandidaathuurders wordt een deellijst gedateerd en uitgeprint. Deze lijst zal als basis dienen
voor het aanschrijven van kandidaat-huurders tot het moment dat een kandidaathuurder wordt gevonden die belangstelling heeft in de vrijgekomen woonst én aan
de toelatingsvoorwaarden voldoet.
Mocht heel uitzonderlijk blijken dat er geen kandidaat gevonden wordt uit deze
deellijst, zal een nieuwe deellijst worden gedateerd en uitgeprint die als basis zal
dienen voor het aanschrijven van kandidaat-huurders.
Voor elke vrijgekomen woonst wordt een nieuwe deellijst gedateerd en uitgeprint,
op basis van dewelke kandidaat-huurders worden aangeschreven.
Enkel wanneer op het moment van het aanschrijven 2 of meer woongelegenheden
in een zelfde deelgemeente zijn vrijgekomen, wordt eenzelfde deellijst gebruikt.
De deellijsten blijven drie maanden geldig.
6.1.2.2 Aanschrijving
Wanneer een kandidaat-huurder op hetzelfde moment chronologisch vooraan komt
te staan voor meerdere woongelegenheden, wordt hij aangeschreven voor één
woongelegenheid. Weigert hij deze woongelegenheid dan wordt dit - in het geval hij
nog geen eerste weigering op zijn naam heeft – beschouwd als een eerste
weigering, en wordt hij opnieuw aangeschreven wanneer op een later tijdstip een
nieuwe deellijst wordt gedateerd en uitgeprint voor een andere vrijgekomen
woonst 14.
14

Mits in achtneming van art. 12 §1 van het BVR.
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Wanneer bestaande huurders wensen te muteren naar een andere woonst binnen
het patrimonium van Vivendo, zal Vivendo voor de toewijzingen vanaf 01/03/2014
een werkingskost van € 250 aanrekenen. Deze werkingskost wordt niet
aangerekend voor mutaties in het kader van een verplichte herhuisvesting en/of
verhuizing naar een kleinere of grotere woongelegenheid omwille van de
gezinsgrootte (rationele bezetting woongelegenheid) 15.
Deze werkingskost dient om de kosten te dekken voor de administratieve
afhandeling van het mutatiedossier, het ter plaatse sturen van een toezichter…
6.1.2.3 Nieuwbouw
Overeenkomstig artikel 9, eerste lid van het MB van 30/07/2008 kan een woning
die voor het eerst in huur wordt aangeboden, pas worden aangeboden nadat de
kandidaat-huurders op voldoende wijze op de hoogte werden gebracht en de kans
hebben gekregen om zich hiervoor kandidaat te stellen. Vivendo informeert de
kandidaat-huurders hierover maximaal bij de inschrijving en bij actualisatie. Mocht
een nieuwbouwproject zich aandienen waarvan nog geen sprake was bij inschrijving
of bij actualisatie, dan zal Vivendo dit zo snel mogelijk bekend maken door
duidelijke affichering in het kantoor en eventueel door andere communicatiemiddelen.
Wanneer het om nieuwbouwwoongelegenheden gaat die voor het eerst dienen
toegewezen te worden, wordt de volgende werkwijze gevolgd:
De chronologisch hoogst gerangschikte kandidaat-huurders krijgen een
(groen) aanbodformulier waarop dient aangegeven te worden of men al dan
niet belangstelling heeft in de nieuwbouw. De gebruikelijke reactietijd van
15 dagen is hier van toepassing zoals vermeld staat in het intern
huurreglement.
Tezelfdertijd zullen de vereiste bewijsstukken opgevraagd worden om na te
gaan of zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Hierbij zal omwille van
organisatorische redenen gevraagd worden de stukken binnen te brengen
binnen de 15 kalenderdagen vanaf de postdatum van de brief waarmee de
vraag aan de kandidaat-huurder werd gesteld. Gebrek aan ontvangst van de
gevraagde bewijsstukken zal vooralsnog zonder gevolg blijven.
Voor de eerste geïnteresseerde kandidaten die in aanmerking komen voor
de nieuwbouw zal één bezoekmoment georganiseerd worden waarbij men
zijn voorkeur voor een specifieke woongelegenheid kan opgeven
(desgewenst zal men zijn voorkeur kunnen uitspreken in aflopende volgorde
van voorkeur en een voorkeurrangorde kunnen uitspreken ten aanzien van
meerdere (of zelfs alle) beschikbare woongelegenheden), of aangeven dat
hij/zij afziet van een keuzemogelijkheid door de bepaling dat het om het
even is welke woongelegenheid de kandidaat-huurder wordt toegewezen. In
dit laatste geval kan men later geen keuzemogelijkheid meer inroepen uit de
resterende vrijstaande woongelegenheden.
Wie niet aanwezig kan zijn op dat bezoekmoment zal schriftelijk zijn
voorkeur kunnen uitspreken (of aangeven dat hij/zij afziet van keuze). Bij
het aanschrijven hieromtrent zal een plan van de woongelegenheden worden
meegestuurd. Indien de kandidaat-huurder zonder voorafgaande
verwittiging niet aanwezig is op het bezoekmoment, dan zal dit beschouwd
worden als een weigering van het aanbod.
Ten aanzien van wie een voorkeurnummer(s) opgeeft dat ingenomen blijkt
door een chronologisch hoger gerangschikte kandidaat-huurder(s), zal
overlegd worden met deze kandidaat-huurder welke voorkeur hij heeft van
de nog openstaande woongelegenheden. Heeft hij geen voorkeur dan zal
Vivendo zijn dossier linken aan de nog vrijstaande woongelegenheid met het
laagste huisnummer.
15

Beslissing genomen in de Toewijzingscommissie van 7 januari 2014.

Intern Huurreglement (goedgekeurd Raad van Bestuur 25/09/2019)

21

-

Valt iemand uit de boot omdat hij niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet
of omdat hij bij bezoek geen interesse heeft in de woongelegenheden, dan
wordt nagegaan of de gegevens omtrent de toelatingsvoorwaarden van de
volgende kandidaat met interesse nog steeds up-to-date zijn (desgevallend
worden zijn gegevens geactualiseerd) en wordt hij uitgenodigd om de
woongelegenheid te bezoeken van die kandidaat waarvan de procedure werd
stopgezet (mochten gelijktijdig meerdere kandidaten uit de boot vallen kan
de chronologisch eerste kandidaat zijn eerste voorkeur uitspreken uit de
resterende appartementen).

6.2 Inschrijving en toewijzing van garageboxen en standplaatsen
6.2.1 Inschrijving
Een garage of standplaats kan op eenvoudig verzoek, telefonisch, per brief of per
mail aangevraagd worden.
Een inschrijving kan enkel als de garage of standplaats effectief als autoberging of
(brom)fietsstalling gebruikt zal worden.
6.2.2 Toewijzing
6.2.2.1 Algemeen
De toewijzing gebeurt steeds in chronologische volgorde met inachtname van
volgende voorrangsregels:
Bij toewijzing van garageboxen en standplaatsen wordt - gelet op het doel
van onze vennootschap - prioriteit gegeven aan de zittende huurders van
een sociale huurwoning waarbij de huurder van desbetreffend project
voorrang heeft op huurders uit andere projecten/wijken/gemeenten. Deze
huurders krijgen dan een huurovereenkomst van onbepaalde duur.
Bij het ontbreken van sociale huurders worden de garageboxen en
standplaatsen verhuurd aan particulieren. Bij een grote leegstand kan er
hiervoor beroep gedaan worden op immokantoren. De private huurders
krijgen een huurovereenkomst van bepaalde duur met een termijn van één
jaar dat verlengbaar is. Blijkt dat er na de termijn van één jaar ondertussen
een sociale huurder een garagebox en/of standplaats wenst te huren dan zal
de huurovereenkomst van de private huurder opgezegd worden.
6.2.2.2. Uitzonderingen
Een kandidaat-huurder voor een garage of standplaats die nog geen garage of
standplaats huurt van Vivendo, krijgt voorrang op een kandidaat-huurder die dit
wel al heeft.
Indien de kandidaat-huurder bij Vivendo nog een openstaande schuld heeft en/of
als er sprake is van een ernstige betalingsproblematiek, kan men zich wel
kandidaat stellen, maar wordt er geen toewijzing gedaan zo lang deze
schuldproblematiek zich voordoet.
6.2.3 Huurprijs
De huurprijs dient maandelijks tegen de 10de van de maand betaald te worden.
Voor de sociale huurders wordt de huurprijs van de garage toegevoegd aan deze van
de woning waardoor er één betaling voor zowel de woning als garage dient te
gebeuren.
De private huurders betalen een huurprijs met BTW.
De huurprijs kan telkens op 1 januari aangepast worden. De verhuurder zal de
huurder bij gewone brief op de hoogte brengen van elke wijziging in de huurprijs.
Voor de sociale huurders gebeurt dit samen met de huurprijs van de woning.
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6.2.4 Beëindiging huurovereenkomst van garageboxen en standplaatsen
6.2.4.1 Algemeen
Huurder en verhuurder kunnen op elk moment een einde aan de huur stellen, mits
een opzegtermijn van één maand te respecteren. De opzeg dient op het kantoor
tegen ontvangstbewijs of aangetekend te gebeuren. De opzegtermijn begint te
lopen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de opzeg.
6.2.4.2 Opzeg door Vivendo
6.2.4.2.1 Opzeg wegens huurachterstand
De huurovereenkomst kan via een aangetekende brief door Vivendo opgezegd
worden bij een huurachterstand van meer dan 2 maanden. De opzegtermijn
bedraagt 1 maand en begint te lopen vanaf de eerste dag van de maand die
volgt op de maand waarin de opzeg gegeven werd.
6.2.4.2.2 Opzeg ten voordele van sociale huurder
De huurovereenkomst van een private huurder kan na de termijn van één
jaar op gelijk welk tijdstip opgezegd worden ten voordele van een kandidaathuurder van een sociale woongelegenheid. De opzegtermijn bedraagt één
maand die ingaat de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin
de opzeg gegeven werd.
Indien een huurder meerdere garages of standplaatsen huurt, kan de
vennootschap opzeg gegeven ten voordele van een kandidaat-huurder die nog
geen garage of standplaats huurt. De opzegtermijn bedraagt één maand die
ingaat de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzeg
gegeven werd.
Indien Vivendo opzeg geeft wegens deze voorrangregels, wordt de huurder indien hij hier schriftelijk om verzoekt - op de eerste plaats van de wachtlijst
geplaatst maar met inachtneming van de toewijzingsregels. De huurder kan
ook tijdelijk in de buurt een garage of standplaats toegewezen worden om
deze termijn te overbruggen.

6.3 Weigering tot toewijzing 16
Vivendo zal de toewijzing van een woning gemotiveerd weigeren aan de kandidaathuurder die huurder van een verhuurder is of geweest is:
1° van wie de huurovereenkomst werd beëindigd op basis van een ernstige of blijvende
tekortkoming van de huurder met betrekking tot zijn verplichtingen. Het niet naleven
van de huurdersverplichting dat hij de sociale huurwoning moet betrekken, alsmede
er zijn hoofdverblijfplaats moet hebben en er moet gedomicilieerd zijn, worden
gelijkgesteld met een ernstige tekortkoming.
2° die de woning van een verhuurder bewoont of heeft verlaten voor zover wordt
aangetoond dat hij ernstig of blijvend zijn verplichtingen niet nagekomen is
Een zittende huurder bij Vivendo die in het kader van een mutatie (om welke reden ook)
chronologisch vooraan staat voor een andere woongelegenheid binnen Vivendo maar
terzelfdertijd huurachterstal of ander schulden heeft bij Vivendo, dient eerst zijn
huurachterstal te vereffenen vooraleer hij een andere woongelegenheid kan toegewezen
krijgen. Wordt schade aan de woning geconstateerd, dan dient hij eerst de schade te
herstellen. Daartoe zal hem een schrijven gericht worden waarin hij 10 kalenderdagen de
tijd heeft om zijn schuld te vereffenen en/of de schade te herstellen. Gebeurt dit niet
binnen de gestelde termijn dan, wordt hem de woning geweigerd.

16

Cfr. art 22 BVR.
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Als de huurovereenkomst werd beëindigd wegens wanbetaling aan een verhuurder, zal
Vivendo de toewijzing van een woning weigeren als de kandidaat-huurder op het
ogenblik van de toewijzing de schulden bij die verhuurder nog niet heeft afgelost. In
afwijking hiervan zal Vivendo, als de kandidaat-huurder in budgetbegeleiding of
budgetbeheer is bij een OCMW of een andere door de Vlaamse Gemeenschap erkende
instelling voor schuldbemiddeling, de toewijzing slechts weigeren als op het ogenblik van
de toewijzing minder dan 75% van de schulden bij die verhuurder zijn afgelost. Als de
kandidaat-huurder toegelaten is tot een collectieve schuldenregeling overeenkomstig de
wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling, en de mogelijkheid van
verkoop uit de hand van in beslag genomen onroerende goederen er is en een minnelijke
of gerechtelijke aanzuiveringsregeling werd opgesteld, dan kan Vivendo de toewijzing
niet weigeren.
In uitzonderlijke gevallen kan Vivendo de toewijzing van een woning weigeren aan een
kandidaat-huurder voor zover wordt aangetoond dat de toewijzing aan de kandidaathuurder een ernstige bedreiging vormt voor de fysische of psychische integriteit van de
bewoners. In de motivatie wordt uitdrukkelijk vermeld waarom een proefperiode niet
volstaat voor de kandidaat-huurder. Als blijkt dat Vivendo toewijzingen weigert die
onvoldoende gemotiveerd zijn, kan de toezichthouder beslissen dat gedurende maximaal
een jaar elke beslissing tot weigering aan hem wordt voorgelegd.
In plaats van de toewijzing te weigeren kan Vivendo de kandidaat-huurder de
aanvaarding van begeleidende maatregelen opleggen.
Vivendo is op straffe van nietigheid van de beslissing verplicht om de gemotiveerde
weigering tot toewijzing binnen veertien dagen na de beslissing aan de kandidaathuurder te betekenen met melding van het verhaalrecht (zie hoofdstuk 8 van dit Intern
Huurreglement).
Als de toewijzing van een woning wordt geweigerd, kan het aanbieden van een woning
tijdens een periode van maximaal een jaar na de weigering worden opgeschort.

6.4. Versnelde toewijzing voor daklozen, begeleid zelfstandige jongeren
en personen met een geestelijke gezondheidstoestand
Het OCMW dat bevoegd 17 is voor de hulpverlening aan een dakloze (die aan de
toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning voldoet) kan aan een verhuurder van die
gemeente een versnelde toewijzing vragen van een woning, in overleg met het OCMW
van de gemeente waar de betrokken woning gelegen is.
Onder een dakloze wordt de persoon verstaan die niet over een eigen woongelegenheid
beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen kracht voor te zorgen en daardoor
geen verblijfplaats heeft, of tijdelijk in een tehuis verblijft in afwachting dat hem een
eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld.
Een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen kan ten behoeve van een persoon
die met toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand,
zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding van die erkende dienst, een versnelde
toewijzing van een woning vragen.

17
Bevoegd ingevolge de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
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Een centrum voor algemeen welzijnswerk kan ten behoeve van de volgende personen
een versnelde toewijzing van een woning vragen:
1° een jongere die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door dat centrum
op voorwaarde dat de jongere niet ouder is dan 21 jaar en niet valt onder de
toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand
2° een dakloze
Een erkend initiatief beschut wonen, een project psychiatrische zorg in de thuissituatie of
een ambulant intensief behandelteam kan ten behoeve van een persoon met een
geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig woont of gaat wonen, een versnelde
toewijzing van een woning vragen.
Vivendo kan als voorwaarde voor een toewijzing stellen dat andere begeleidende
maatregelen dan de basisbegeleidingstaken, vermeld in artikel 29bis, aangeboden
worden door de aanvragers, vermeld in het eerste, tweede, derde en vierde lid, of door
een andere welzijns- of gezondheidsvoorziening, op initiatief van de aanvragers. De
begeleidende maatregelen worden opgenomen in een begeleidingsovereenkomst tussen
de kandidaat-huurder en de aanvragers of andere welzijns- of gezondheidsvoorziening,
op initiatief van de aanvragers. Uit de begeleidingsovereenkomst moet blijken dat de
kandidaat-huurder met de begeleidende maatregelen in staat is om zelfstandig te wonen
en ook in staat zal zijn om zelfstandig te wonen zonder begeleidende maatregelen binnen
een duidelijk afgebakende termijn. Als voor een persoon voor wie een versnelde
toewijzing is gevraagd op het einde van een begeleidingsovereenkomst wordt vastgesteld
dat een voortzetting van de begeleidende maatregelen noodzakelijk is, wordt de
begeleidingsovereenkomst verlengd voor een duidelijk afgebakende termijn.
Vivendo kan het verzoek alleen weigeren als:
 de kandidaat-huurder de begeleidingsovereenkomst weigert te ondertekenen
 niet wordt voldaan aan de voorwaarde, vermeld in het zesde lid
 in het jaar van de aanvraag al 5% toewijzingen werden gedaan op basis van de
mogelijkheid tot versnelde toewijzing, vermeld in het eerste, tweede, derde en
vierde lid
 in het kader van de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen, vermeld in
artikel 28, de persoon voor wie een versnelde toewijzing wordt gevraagd, behoort tot
een doelgroep waarvoor een voorrang van minimaal 4% toewijzingen op jaarbasis is
bepaald
Het percentage van 5%, vermeld in het zevende lid, 3°, wordt berekend op basis van het
rekenkundig gemiddelde van het aantal toewijzingen van de vijf jaren die voorafgaan aan
het jaar waarin de aanvraag gebeurt. De toewijzingen in het kader van de herhuisvesting
omwille van renovatie worden niet mee in aanmerking genomen voor de berekening van
het aantal toewijzingen.
De gemeente waar de toe te wijzen woning ligt, kan samen met Vivendo en de
aanvragers, vermeld in het eerste, tweede, derde en vierde lid, afspraken maken over de
verdeling van het percentage, vermeld in het zevende lid, 3°, en een spreiding van de
toewijzingen over het jaar.
Vivendo deelt zijn gemotiveerde beslissing binnen een maand na de aanvraag mee aan
het OCMW dat bevoegd is voor de hulpverlening aan de dakloze 18 of aan het CAW of de
gezondheidsinstelling van waaruit de aanvraag komt.

18
Bevoegd ingevolge de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
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De versnelde toewijzing kan alleen als er een sociale huurwoning vrijkomt die voldoet
aan de voorwaarde van rationele bezetting.
De aanvragen voor de versnelde toewijzingen worden voorgelegd op de maandelijkse
Toewijzingscommissie van Vivendo. De selectie van de aanvragen gebeurt door een
overlegorgaan (in casu het Regionaal Welzijnsplatform) die de aanvragen verzamelt en
selecteert volgens opgelegde criteria.
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7. Bepalingen tijdens de huurovereenkomst
7.1 Wie is huurder
Iedere meerderjarige persoon die de woning duurzaam betrekt, wordt als huurder
beschouwd.
De verschillende huurderscategorieën.


Categorie A: de referentiehuurder + wettelijke of feitelijke partner bij aanvang
van de huurovereenkomst
moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
moeten de huurovereenkomst ondertekenen
hebben ‘woonrecht’ (recht om te blijven wonen, indien andere gezinsleden
de woning verlaten)



Categorie B: de persoon die na aanvang van de huurovereenkomst huwt of
wettelijk gaat samenwonen met de huurder categorie A en de feitelijke partner die
na aanvang van de huurovereenkomst langer dan 1 jaar bij de referentiehuurder
woont (en dus categorie C was)
moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
moet de huurovereenkomst ondertekenen, a.d.h.v. bijvoegsel
heeft ‘woonrecht’



Categorie C: de meerderjarige en minderjarige kinderen bij aanvang van de
huurovereenkomst en alle andere personen die na aanvang van de
huurovereenkomst bij de referentiehuurder komen wonen
moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
meerderjarige kinderen ondertekenen de huurovereenkomst bij aanvang
minderjarige kinderen treden automatisch toe aan de huurovereenkomst bij
meerderjarigheid wanneer ze reeds voorheen deel uitmaakten van het gezin
andere personen moeten de huurovereenkomst ondertekenen, a.d.h.v.
bijvoegsel
hebben geen woonrecht

7.2 De huurwaarborg
Bij aanvang van de huurovereenkomst wordt een waarborg gesteld. De waarborgregeling 19
geldt voor de garantie van de naleving van de huurdersverplichtingen.
De waarborg wordt in handen van de verhuurder gestort en bedraagt maximaal twee keer de
basishuurprijs, maar nooit meer dan een vastgesteld bedrag, dat jaarlijks geïndexeerd wordt.
De waarborg wordt verhoogd met de in de loop van de huurovereenkomst gekapitaliseerde
intresten tegen een intrestvoet die minimaal gelijk is aan de creditrentevoet, vermeld in
artikel 3 vierde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende
de regeling inzake het beheer van de eigen middelen van de sociale huisvestingsmaatschappijen door de VMSW.

19

Waarborgregeling vermeld in artikel 10 van afdeling II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek
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Indien het voor de huurder niet mogelijk is om het volledige bedrag van de huurwaarborg
middels een éénmalige betaling te voldoen dan kan hij gebruik maken van volgende opties:


Een schriftelijke garantie van het OCMW
In afwachting van een éénmalige betaling door het OCMW van het volledige
bedrag binnen de achttien maanden na de ondertekening van de overeenkomst,
geeft het OCMW een schriftelijke garantie aan de verhuurder dat de waarborg zal
worden gestort.



Gespreide betaling van de waarborg aan de verhuurder
Sedert 1 maart 2014 heeft de huurder het recht om de waarborg met
maandelijkse betalingen aan de verhuurder samen te stellen. De voorwaarden en
de betalingstabel worden opgenomen in een bijlage die deel uitmaakt van de
huurovereenkomst.

De huurder kan Vivendo jaarlijks vragen om een overzicht te geven van de door de huurder
gestelde waarborg, verhoogd met de gekapitaliseerde intresten. De huurder moet die
aanvraag schriftelijk tot Vivendo richten.
Als de huurovereenkomst beëindigd wordt, wordt de waarborg samen met de intresten
vrijgegeven. De eventuele kosten (vb. schade aan de huurwoning) of schulden bij Vivendo
(huurachterstand, verbruik…) zullen integraal afgehouden worden van de waarborg.
De huurwaarborg wordt binnen de 2 maanden na het opmaken van de uittredende
plaatsbeschrijving verrekend. Indien er huurschade vastgesteld is kan de terugbetaling langer
duren dan twee maanden, wegens te ontvangen facturen.

7.3 Verzekering ‘Afstand van verhaal’: principes en communicatie
7.3.1 Algemeen
Een eigenaar/verhuurder kan ‘afstand van verhaal’ (AVV) invoeren m.b.t. het verzekeren
van het verhuurde onroerend goed. Dit betekent dat de verzekeraar van de eigenaar zich
- in geval van een schade binnen de polis “Brand en aanverwante schade” - niet richt
naar de huurder om verhaal uit te oefenen (en bijgevolg de betaling van de kosten van
de geleden schade eist). Dit betekent concreet dat de huurder zich niet afzonderlijk dient
te verzekeren voor zijn huuraansprakelijkheid (wel nog voor zijn inboedel). Hierbij zijn er
2 uitzonderingen (zie verder).
De meerkost die dit veroorzaakt voor de eigenaar (duurdere polis t.o.v. een polis zonder
AVV) mag wettelijk doorgerekend worden aan de huurder, maar dit is een kleinere kost
dan de kost van een eigen verzekering.
Het begrip AVV bestaat echter uit 2 luiken: niet enkel de verzekeraar van de eigenaar
kan verhaal uitoefenen, ook de eigenaar zelf kan dit.
Indien bij een schadegeval de reële kost van de herstelling groter is dan de ontvangen
schadevergoeding, kan de eigenaar het verschil terugeisen van de huurder.
Bijvoorbeeld: de woning brandt volledig af en is verzekerd voor € 150.000. De reële
herstelkost blijkt € 160.000 te zijn. De verzekeraar betaalt niet meer dan de verzekerde
waarde uit en bijgevolg blijft er een verschil van € 10.000.
Op dat ogenblik kan de eigenaar beslissen om de huurder aan te spreken om dat verschil
te betalen (op voorwaarde dat de brand veroorzaakt is door schuld van de huurder), ook
al is dit verschil in eerste instantie het gevolg van ‘onderverzekering’ door de eigenaar.
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Verder blijft er bij elk schadegeval een vrijstelling ten laste van de verzekeringnemer.
Voor alle dossiers waar de oorzaak van de schade bij de huurder ligt mag de
verzekeringnemer die vrijstelling doorrekenen en terugvragen van de huurder.
7.3.2 Specifiek bij Vivendo
De Raad van Bestuur van Vivendo heeft beslist dat afstand van verhaal (AVV) geldt voor
alle huurders met volgende garanties door de verzekeraar:
- AVV geldt ook voor schade veroorzaakt aan derden.
Voorbeeld: er is brand ontstaan in de woning door de schuld van de huurder
en ook de woning van de buur is beschadigd. De verzekeraar van Vivendo zal
Vivendo vergoeden voor de schade aan de eigen woning én betaalt ook de
schade bij de buren. De schade aan de inboedel moet de huurder dan
terugvorderen via zijn eigen inboedelverzekeraar.
- AVV geldt niet enkel tegenover diegene die het huurcontract heeft/hebben
ondertekend maar ook tegenover de andere gedomicilieerden, huisgenoten en
gasten
- Vivendo zal zich als eigenaar ook niet zelf richten naar de huurder: AVV geldt
dus ook van Vivendo naar de huurder
- Vivendo rekent de meerkost van AVV wel door aan alle huurders
- Vivendo recupereert géén vrijstellingen van de individuele huurders op basis
van het schadedossier gelinkt aan hun woongelegenheid
7.3.3 Uitzonderingen
Zoals aangeven zijn er 2 uitzonderingen op AVV:
- De belangrijkste is de opzettelijkheid: indien de huurder opzettelijk schade heeft
veroorzaakt zal wél nog verhaal worden uitgeoefend. Dit geldt voor alle
schadegevallen waarop de polis betrekking heeft zoals daar zijn (niet-limitatief):
brandschade, waterschade, glasbraak enz.
- Wanneer een huurder zelf verbeteringswerken aanbrengt aan de woning op
zijn/haar kosten dan zijn deze verbeteringswerken (en de waarde die ze
vertegenwoordigen) niet gedekt in de polissen van Vivendo en dus geldt AVV
hier niet. De huurder dient deze verbeteringswerken – ook al betreft het
werken in onroerende staat – aan te geven aan zijn inboedelverzekeraar om
dekking te hebben.
7.3.4 Invoering
De regeling AVV was al van kracht voor alle nieuwe contracten sinds 1 januari 2008 en is
sinds 1 januari 2012 uitgebreid voor alle huurders van Vivendo.

7.4 Duur en betaling van de huur
De huurovereenkomsten ondertekend vóór 01/03/2017 zijn van onbepaalde duur.
Heeft de huurder een huurovereenkomst van onbepaalde duur bij Vivendo en verhuist de
huurder binnen Vivendo, dan blijft de huurder een huurovereenkomst van onbepaalde duur
behouden.
De huurovereenkomsten ondertekend vanaf 01/03/2017 zijn van bepaalde duur, met name 9
jaar. Voor de afloop van de 9-jarige periode zal Vivendo nagaan of de huurder nog voldoet
aan de inkomensvoorwaarde en aan de voorwaarden inzake de correcte bezetting van de
woning. Als de huurder aan beide voorwaarden voldoet, wordt de huurovereenkomst
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automatisch met een termijn van 3 jaar verlengd. Voor de afloop van de verlengde termijn
van 3 jaar zal de verhuurder opnieuw dezelfde controle doen. Als de huurder opnieuw aan
beide voorwaarden voldoet zal de huurovereenkomst telkens met 3 jaar verlengd worden. Als
de huurder niet aan de voorwaarden voor de verlenging voldoet, wordt de huurovereenkomst
opgezegd.
Heeft de huurder een huurovereenkomst voor een termijn van 9 jaar en verhuist de huurder
binnen Vivendo tijdens deze termijn dan heeft de huurder recht op een huurovereenkomst
voor het resterend aantal jaren met een minimum van 3 jaar.
De huurprijs wordt berekend volgens de bepalingen vermeld in KSH Hoofdstuk VIII.
Vaststelling van de huurprijs. De huurprijs dient elke maand tegen de 10de van de maand op
het rekeningnummer BE22 0010 6650 0347 te worden gestort met vermelding van de
persoonlijke gestructureerde mededeling.

7.5 Huurlasten
Afrekening huurlasten + individuele verbruiken (gas/water). Naargelang het gebouw wordt
één van beide systemen toegepast:
1. De huurder betaalt voorschotten voor de algemene delen en dit voor o.a. de
elektriciteit, onderhoud en keuring van de lift, het poetsen…
Dit wordt jaarlijks afgerekend door Vivendo op basis van de effectieve facturen.
2. De huurlasten voor de algemene delen en dit voor o.a. de elektriciteit, onderhoud
en keuring van de lift, het poetsen worden verrekend in de nieuwe huurprijs van
het volgende jaar.
Daarnaast worden er in bepaalde gebouwen voorschotten op het persoonlijk gas- en/of
waterverbruik aangerekend. Dit wordt jaarlijks afgerekend door Vivendo op basis van de
effectieve meterstanden.

7.6 Gezinswijzigingen
Indien de gezinssituatie wijzigt tijdens de duur van de huurovereenkomst dient de huurder
Vivendo - zoals vermeld in de huurovereenkomst - binnen de maand schriftelijk hiervan op de
hoogte te stellen aangezien dit wijzigingen in de huurprijs met zich mee kan brengen.
Volgende zaken moet de huurder zeker laten weten: geboorte kind, wijziging gezinssituatie,
scheiding van partner (zelfs indien niet gehuwd), overlijden, (tijdelijke) bijwoning.
Als de persoon die bij de huurder komt inwonen meerderjarig is, dan laat de huurder dit best op
voorhand weten aangezien deze bijwoner aan volgende toelatingsvoorwaarden moet voldoen:
1. Eigendomsvoorwaarde: de bijwoner mag geen woning / appartement / grond
bestemd voor woningbouw (gedeeltelijk) in volle eigendom of in volledig
vruchtgebruik hebben in België of in het buitenland.
2. De taal- en inburgeringsvoorwaarde
Daarnaast mag de woning niet te klein zijn als deze persoon bij de huurder komt wonen en
moet er een addendum ondertekend worden. Kinderen die tijdelijk (voor maximaal één
maand) bij de huurder komen inwonen, worden geen huurder en moeten geen addendum
ondertekenen. Het inkomen van de kinderen telt dan niet mee voor de huurprijs. Ook in dit
geval mag de woning niet te klein worden ingevolge deze bijwoning en moet de huurder deze
bijwoning voorafgaandelijk laten weten.
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8. Einde van de huurovereenkomst
8.1. Opzeg door de huurder
De huurder kan de huurovereenkomst ten allen tijde opzeggen d.m.v. een aangetekende
brief.
De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Zolang een huurder categorie
A of B blijft is er geen opzegtermijn. Enkel voor de opzeg door de laatste huurder van
categorie A of B is er een opzegtermijn van 3 maanden die ingaat de eerste dag van de
maand volgend op de maand waarin de opzeg werd gegeven. Verhuist de laatste huurder
categorie A of B naar een woonzorgcentrum of een voorziening voor opvang, behandeling en
begeleiding van personen met een handicap, dan is de opzegtermijn één maand.

8.2 Opzeg van rechtswege
8.2.1 Huurder categorie C blijft over
Als de laatst overgebleven referentiehuurder en/of zijn wettelijke of feitelijke partner
overlijdt, de huurovereenkomst opzegt of de woning verlaat zonder opzeg, wordt de
huurovereenkomst automatisch ontbonden voor de nog overblijvende huurders.
De overblijvende huurders mogen dan nog zes maanden in de woning blijven. Op die
manier hebben ze nog de tijd om een andere woning te zoeken. Als de laatste huurder
toch sneller uit de woning wil, dan kan dit. Hij moet dan wel drie maanden op voorhand
aan de verhuurder de datum van vertrek doorgeven.
8.2.2 Geen huurders meer over
Als er geen andere huurders zijn op het moment dat de laatst overgebleven
referentiehuurder en/of wettelijke of feitelijke partner overlijdt, dan vindt de ontbinding
van de huurovereenkomst plaats op de eerste dag van de maand die volgt op de datum
van het overlijden.
Als er geen andere huurders zijn, als de laatst overgebleven referentiehuurder en/of
wettelijke of feitelijke partner de woning niet langer als hoofdverblijfplaats betrekt zonder
de huurovereenkomst te hebben opgezegd, dan vindt de ontbinding plaats op de laatste
dag van de eerste maand die volgt op de maand waarin de verhuurder dat heeft
vastgesteld. Als het adres bekend is, brengt de verhuurder de huurder onmiddellijk op de
hoogte van de mogelijke ontbinding en van de mogelijkheid om de feiten te weerleggen
binnen de termijn die hij vastlegt, maar in ieder geval voor de ontbinding plaatsvindt.
8.2.3 Mutatie binnen Vivendo
De huurovereenkomst wordt ook van rechtswege ontbonden als de huurders verhuizen
naar een andere sociale huurwoning van dezelfde verhuurder. In dat geval vindt de
ontbinding plaats op het moment dat de nieuwe huurovereenkomst ingaat. Wenst de
huurder de woning waar hij vertrekt toch nog langer te huren dan dient er een
bezettingsvergoeding gelijk aan de huurprijs betaald te worden.
8.2.4 Een huurder verlaat woning zonder opzeg
8.2.4.1 Niet gehuwd
Als een huurder die niet gehuwd is met een andere huurder de woning niet
meer als hoofdverblijfplaats betrekt en de huurovereenkomst niet heeft
opgezegd, dan wordt de huurovereenkomst ten aanzien van hem van
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rechtswege ontbonden en wordt hij uit de huurovereenkomst geschrapt de
maand volgend op de kennisgeving aan Vivendo of de maand volgend op de
vaststelling door Vivendo zelf.
8.2.4.2 Echtgeno(o)t(e) verlaat woning
Als een huurder die gehuwd is met een andere huurder, de woning niet meer
als hoofdverblijfplaats betrekt en hij heeft de huurovereenkomst niet opgezegd,
dan wordt de huurovereenkomst ten aanzien van hem van rechtswege
ontbonden en wordt hij uit de huurovereenkomst geschrapt op voorwaarde dat
de overblijvende huurder aantoont dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is.
De ontbinding gaat in op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de
maand waarin die feiten met bewijsstukken door de overblijvende huurder ter
kennis van de verhuurder worden gebracht. Als het adres bekend is, brengt de
verhuurder de huurder die de woning niet meer als hoofdverblijfplaats betrekt,
onmiddellijk op de hoogte van het neerleggen van de bewijsstukken door de
overblijvende huurder en van de mogelijkheid om de feiten te weerleggen
binnen de termijn die hij vastlegt, maar in ieder geval voor dat de ontbinding
plaatsvindt.

8.3 Opzeg door Vivendo
Als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt, geldt dat voor iedereen die in de woning
woont.
8.3.1 Opzeg ingevolge verwerven van (gedeeltelijke) eigendom
Als de referentiehuurder en/of zijn wettelijke of feitelijke partner een woning gedeeltelijk
of volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerft in het binnen- of
buitenland, dan bedraagt de opzeggingstermijn zes maanden.
Als de referentiehuurder en/of zijn wettelijke of feitelijke partner een perceel dat
bestemd is voor woningbouw, gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of volledig in
vruchtgebruik verwerft in het binnen- of buitenland, dan bedraagt de opzeggingstermijn
5 jaar.
Als de referentiehuurder of zijn wettelijke of feitelijke partner een zaakvoerder,
bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap is waarin hij of zijn wettelijke of
feitelijke partner een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, heeft
ingebracht, dan wordt de huurovereenkomst opgezegd met een opzeggingstermijn van
zes maanden.
De woning die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet
toegelaten is, wordt niet beschouwd als een woning.
Als een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw kosteloos wordt
verworven, en de huurder wenst niet opgezegd te worden, dan kan men de woning of het
perceel dat bestemd is voor woningbouw vervreemden (verkopen, schenken). Voor een
woning moet dat gebeuren binnen een termijn van een jaar na de verwerving. Voor een
perceel bestemd voor woningbouw is dat vijf jaar. De huurder kan aan de verhuurder
vragen om de termijn van een jaar te verlengen als hij daarvoor gegronde redenen kan
aanvoeren.
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8.3.2 Ingebrekestelling huurdersverplichtingen
Als één van de huurders blijvend zijn verplichtingen als huurder niet nakomt. De
opzeggingstermijn bedraagt drie maanden.
8.3.3 Fraude
Als één van de huurders ten gevolge van foute of onvolledige informatie onrechtmatig
bepaalde voordelen heeft genoten waarop hij eigenlijk geen recht had of waardoor hij
onrechtmatig is toegelaten tot de sociale huurwoning. De opzeggingstermijn bedraagt
drie maanden.
8.3.4 Doelgroepafbakening en bezettingsgraad woning -> contracten bepaalde
duur
Deze twee opzeggingsgronden zijn enkel van toepassing op huurders met een huurovereenkomst van bepaalde duur en zijn niet van toepassing op huurders met een
huurovereenkomst van onbepaalde duur.
De huurovereenkomst van bepaalde duur neemt allereerst een einde bij het verstrijken
van de periode van 9 jaar als het rekenkundig gemiddelde van het inkomen van de
huurders, dat in aanmerking wordt genomen bij de 3 laatste jaarlijkse huurprijsaanpassingen 125% of meer bedraagt van de inkomensgrens die van toepassing is bij de
3 laatste jaarlijkse huurprijsaanpassingen. De verhuurder betekent een opzegging met
een opzeggingstermijn van 6 maanden waarvan de laatste dag samenvalt met de
vervaldag van de huurovereenkomst of van een verlengde periode.
De huurovereenkomst van bepaalde duur neemt eveneens een einde bij het verstrijken
van de periode van 9 jaar als de huurder een onderbezette woning bewoont en minstens
2 valabele aanbiedingen van een woning die aangepast is aan zijn nieuwe
gezinssamenstelling in dezelfde omgeving, weigert of geweigerd heeft. De verhuurder
betekent een opzegging met een opzeggingstermijn van 6 maanden waarvan de laatste
dag samenvalt met de vervaldag van de huurovereenkomst of van een verlengde
periode.
Op beide opzeggingsgronden bestaan er uitzonderingen.
Artikel 30 §2 en §3 KSH vermeldt vervolgens de verhaalprocedure die de huurder kan
instellen tegen de opzeg wegens doelgroepafbakening of bezettingsgraad van de woning.
De procedure ziet eruit als volgt:
 In art. 30 § 2 staat dat overeenkomstig artikel 97bis, § 4, derde lid, en § 5, van
de Vlaamse Wooncode de huurder de verhuurder kan verzoeken om de opzegging,
vermeld in artikel 97bis, § 3, vierde en vijfde lid, en artikel 97bis, § 4, eerste lid,
in te trekken.
 De opzeggingsbrief vermeldt die mogelijkheid, de vorm waarin en de termijn
waarbinnen het verzoek moet worden ingediend. Het verzoekschrift wordt op
straffe van onontvankelijkheid met een aangetekende brief ingesteld binnen een
vervaltermijn van zestig dagen vanaf de datum waarop de opzeggingstermijn
ingaat.
 De datum van de afgifte op de post van het verzoekschrift geldt als datum van
indiening van het verzoek
 De verhuurder beslist over het verzoekschrift en verzendt zijn beslissing met een
aangetekende brief aan de huurder binnen een vervaltermijn van dertig dagen
vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van de afgifte op de post van het
verzoekschrift
 Als de beslissing negatief is, vermeldt de brief op straffe van nietigheid de
mogelijkheid, de vorm waarin en de termijn waarbinnen de huurder een
gemotiveerd beroep kan instellen bij de toezichthouder tegen de beslissing van de
verhuurder
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Als de beslissing niet is verzonden binnen de gestelde termijn, wordt het verzoek
geacht te zijn ingewilligd. De datum van de afgifte op de post van de beslissing
geldt als datum van verzending.
In art. 30 § 3 KSH staat dat indien de beslissing van de verhuurder negatief is en
de opzeg dus niet wordt ingetrokken, de huurder binnen een vervaltermijn van
dertig dagen vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van de afgifte op de
post van de aangetekende brief, een gemotiveerd beroep kan instellen bij de
toezichthouder tegen de beslissing van de verhuurder.
De datum van de afgifte op de post van het beroepschrift geldt als datum van
indiening van het verzoek
Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld met een
aangetekende brief
In het beroepschrift kan de huurder vragen om mondeling gehoord te worden. De
huurder kan zich, in voorkomend geval, op de hoorzitting laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een raadsman of een huurdersbond of
vertrouwenspersoon. In geval van een vertegenwoordiging door een
huurdersbond of vertrouwenspersoon is een schriftelijk mandaat van de huurder
nodig.
De opzeggingstermijn wordt geschorst vanaf de datum van indiening van het
beroep tot de derde werkdag die volgt op de datum van de afgifte op de post van
de beslissing van de toezichthouder die het beroep onontvankelijk of ontvankelijk
maar ongegrond verklaart
De toezichthouder verzendt zijn beslissing met een aangetekende brief gelijktijdig
aan de huurder en verhuurder binnen een vervaltermijn van dertig dagen vanaf
de derde werkdag die volgt op de datum van de afgifte op de post van het
aangetekende beroepschrift
Die vervaltermijn wordt verlengd tot zestig dagen als er op verzoek van de
huurder een hoorzitting gehouden wordt
Met een aangetekende brief, gelijktijdig gericht aan de huurder en de verhuurder,
kan de toezichthouder de voormelde termijnen eenmalig verlengen met dertig
dagen. Als de beslissing niet is verzonden binnen de gestelde termijn, wordt het
beroep geacht ingewilligd te zijn. De datum van de afgifte op de post van de
beslissing geldt als datum van verzending.
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9. Verhaal (art. 30 BVR)
Voor de hierna vermelde beslissingen van Vivendo kan de kandidaat-huurder die zich
benadeeld acht door die beslissing, met een aangetekende en gemotiveerde brief een
beoordeling vragen van de toezichthouder:


de beslissing om een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder



de beslissing om geen afwijking toe te staan, als vermeld in artikel 3, § 1, vijfde
lid, of een versnelde toewijzing als vermeld in artikel 24



de beslissing om de kandidaat-huurder te schrappen uit het register



de beslissing om de toewijzing van een woning aan de kandidaat-huurder te
weigeren



de beslissing om een persoon die zich wil inschrijven, niet in te schrijven of een
persoon die wil toetreden tot de huurovereenkomst, niet te laten toetreden



de beslissing om de voorkeur van de kandidaat-huurder, vermeld in artikel 10,
tweede lid, te weigeren



de beslissing, naar aanleiding van een uitdrukkelijk verzoek, om de kandidaathuurder niet op te nemen in het referentiebestand, vermeld in artikel 3 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een
tegemoetkoming voor kandidaat-huurders



de beslissing om de redenen die een kandidaat-huurder opgeeft om een aanbod te
weigeren niet als gegrond te beschouwen

Betrokkene moet de beoordeling van de toezichthouder vragen binnen dertig dagen na
de melding van de beslissing, behalve in het geval vermeld in het eerste lid, 1°. In dat
geval moet hij de beoordeling binnen een jaar na de datum van de betwiste toewijzing
vragen.
De toezichthouder beoordeelt de gegrondheid en bezorgt zijn beoordeling aan Vivendo en
aan de betrokkene binnen dertig dagen vanaf de datum van afgifte op de post van de
aangetekende brief van betrokkene. Als de toezichthouder het verhaal gegrond
beoordeelt, betekent Vivendo zijn nieuwe gemotiveerde beslissing aan de betrokkene
binnen dertig dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder, en bezorgt
op diezelfde datum een afschrift aan de toezichthouder en, in het geval, vermeld in het
eerste lid, 7°, aan het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen.
Als Vivendo vaststelt dat in het geval, vermeld in het eerste lid, 1°, de toewijzing aan de
betrokkene had moeten gebeuren of dat in het geval, vermeld in het eerste lid, 4°, dat
de betrokkene ten onrechte werd geweigerd, of als er binnen dertig dagen na ontvangst
van de beoordeling van de toezichthouder geen beslissing wordt betekend, krijgt de
kandidaat-huurder de voorrang, vermeld in artikel 19, eerste lid, 1° quater en artikel 21,
§ 2, eerste lid, 1°bis.
Als er binnen dertig dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder geen
beslissing als vermeld in het derde lid wordt betekend, wordt :


in het geval, vermeld in het eerste lid, 2°, de afwijking vermeld in artikel 3, §
1, vijfde lid, of de versnelde toewijzing, vermeld in artikel 24, toegestaan



in het geval, vermeld in het eerste lid, 3°, de schrapping ongedaan gemaakt



in het geval, vermeld in het eerste lid, 5°, de persoon ingeschreven of toegelaten
tot toetreding tot de huurovereenkomst



in het geval, vermeld in het eerste lid, 6°, de voorkeur van de kandidaat-huurder
aangenomen



in het geval, vermeld in het eerste lid, 7°, de beoordeling van de toezichthouder
bepalend voor de vaststelling van het recht op de tegemoetkoming voor
kandidaat-huurders
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in het geval, vermeld in het eerste lid, 8°, de weigering van het aanbod niet in
rekening gebracht voor de schrappingsgrond, vermeld in artikel 12, § 1, eerste
lid, 6°.

De beslissingen, vermeld in het eerste lid, met uitzondering van de beslissing, vermeld in
het eerste lid, 1°, vermelden de verhaalsmogelijkheid, de vorm waarin het verhaal moet
gebeuren en de termijn waarin het verhaal moet worden uitgeoefend.
Bij gebreke aan een formele beslissing als vermeld in het eerste lid, 2° of 5°, binnen een
termijn van twee maanden na het verzoek tot afwijking, versnelde toewijzing,
inschrijving of toetreding, kan de kandidaat-huurder met een aangetekende en
gemotiveerde brief rechtstreeks een beoordeling vragen van de toezichthouder. De
bepalingen van het derde en vijfde lid zijn daarop van toepassing. De beoordeling moet
worden gevraagd binnen 6 maanden na het verstrijken van de voormelde termijn van
twee maanden.
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10.

Bijlagen

De bijlagen 20:
1. Woongelegenheden specifiek aangepast voor rolstoelgebruikers
2. Geldende procedures binnen Vivendo

20

De bijlagen 1 en 2 zullen worden aangepast na voorlegging en goedkeuring door de Toewijzingscommissie.
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Bijlage 1: aantal woongelegenheden specifiek aangepast voor
rolstoelgebruikers (overzicht dd. 17/04/2012)

Ligging van de woning
Sint-Andries, Steentje

Steentje 30-1
Steentje 30-2
Steentje 30-3
Steentje 30-4
Steentje 30-5
Steentje 30-6
Sint-Michiels, Veeweide Veeweide 5
Veeweide 7
Veeweide 37
Veeweide 39
Veeweide 69
Veeweide 71
Sijsele, Nieuwe Weg
Nieuwe weg 2
Nieuwe weg 2 A
Nieuwe weg 2 B
Nieuwe weg 4 A
Nieuwe weg 4 B
Nieuwe weg 4 C
Oedelem, Herfststraat
Herfststraat 5
Herfststraat 12
Sint-Andries, Ter
Molensteenstraat 27/0001
Woestijne
Molensteenstraat
27/0101
Molensteenstraat
27/0201
Molensteenstraat
29/002
Molensteenstraat
29/0102
Molensteenstraat
29/0202
Oostkamp,
Kortrijksestraat 73 bus
Rijkswachtkazerne
0101
Kortrijksestraat 73 bus
0201
Totaal

Type woning

Aantal

Woning met 1
slaapkamer

6

Gezinswoningen met 3
slaapkamers.

6

Gezinswon. 3 slpks
Gezinswon. 3 slpks
Gezinswon. 3 slpks
Gezinswon. 2 slpks
Gezinswon. 3 slpks
Gezinswon. 2 slpks
Bejaardenwon. 1 slpk
Bejaardenwon. 1 slpk
Appartement met 2
slaapkamers

6

Appartement met 2
slaapkamers

2
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Bijlage 2: Geldende procedures binnen Vivendo
(goedgekeurd door de Raad van Bestuur dd. 27/10/2010)

1. Toewijzingen, gemotiveerde weigeringen, beoordelen van de begrippen
“zwaarwichtige of grondige redenen” en “uitzonderlijke omstandigheden”
Mede op basis van de bepalingen van het Toezichtsbesluit 21 geldt volgende procedure:


Aan de Toewijzingscommissie worden de toewijzingen 1x per maand ter goedkeuring
voorgelegd



De eenvoudige standaardtoewijzingen worden bekrachtigd door minstens 2 leden
van het Directiecomité



Voorafgaand aan het Directiecomité (dat in de eerste helft van de maand
plaatsvindt) komt de Toewijzingscommissie - bestaande uit de leden van het
Directiecomité - samen waar de volgende zaken (overzicht niet limitatief) worden
beslist:
- Resterende toewijzingen
- Versnelde toewijzingen
- Gemotiveerde weigeringen van toewijzing
- Het beoordelen van zwaarwichtige redenen inzake schrappingsgronden
- Het beoordelen van uitzonderlijke omstandigheden binnen de context van een
eventueel onherstelbaar ontwricht karakter van huwelijk
- Gebeurlijke interpretatie- en beoordelingsvragen inzake toewijzingen
- Ingediende verhalen bij Agentschap Inspectie RWO
De Raad van Bestuur van Vivendo bekrachtigde op 28/04/2010 de beslissing
van de Toewijzingscommissie (dd. 13/04/2010) dat de administratie van
Vivendo de verhalen die door RWO zijn ongegrond verklaard (en dus conform
zijn met de vroegere acties vanwege Vivendo) mag uitvoeren zonder dat deze
ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden op de Toewijzingscommissie.
Zodoende wordt Vivendo in staat gesteld om binnen de 30 dagen na ontvangst
van de beoordeling van RWO een nieuwe gemotiveerde beslissing te kunnen
betekenen (cfr. art. 30 van het KBSH).
Deze verhalen dienen wel post factum meegedeeld te worden aan de
Toewijzingscommissie.
- Aanvragen om tijdelijk geen aanbod van woonst te krijgen 22.
Een kandidaat-huurder kan een wachttijd (maximaal 6 maand) aanvragen
waarbinnen hij om medische redenen geen aanbodformulier voor een sociale
woning krijgt. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren en wordt vergezeld
van een recent (= maximaal 1 maand oud) medisch attest. Het voornoemde
medisch attest dient te bevestigen dat de kandidaat-huurder omwille van
medische redenen niet kan verhuizen en dient een tijdsduur te vermelden
waarop de onmogelijkheid tot verhuis vermeld staat (maximale termijn die kan
aangevraagd worden is 6 maand).
Verlenging van de periode is nadien mogelijk mits een nieuwe schriftelijke
aanvraag van de kandidaat-huurder en een nieuw recent doktersattest zoals
hoger omschreven.

21
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende bepaling van de specifieke regels voor het
toezicht op de sociale woonactoren.
22
Cfr. art. 12 §1 van het BVR.
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Eenmaal de wachtperiode loopt kan men geen verkorting vragen van de
aangevraagde wachtperiode.
Wanneer aan voornoemde voorwaarden voldaan is, voert de administratie van
Vivendo dit automatisch uit.
De agendapunten van de Toewijzingscommissie worden uiterlijk 3
kalenderdagen vóór de vergadering aan de Toezichthouder meegedeeld.
De toewijzingen worden definitief, indien er binnen de wettelijk vastgestelde
termijn geen verzet is van de Toezichthouder.
De beslissing wordt schriftelijk (of eventueel via e-mail) meegedeeld aan de
persoon die het dossier aanhangig heeft gemaakt en/of de betreffende
huurder/kandidaat-huurder, desgevallend volgens de bepalingen van hoofdstuk
9 van het Intern Huurreglement.

2. Schrappingen uit het inschrijvingsregister
Het Intern Huurreglement omschrijft duidelijk in welke precieze gevallen een kandidaathuurder dient geschrapt te worden uit het inschrijvingsregister. Dit geldt als een
administratieve handeling in uitvoering van de wetgeving. Binnen deze context gebeuren
deze schrappingen - voor zover ze uitgaan van Vivendo - door een minstens door de
Algemeen Directeur of ander gemandateerd persoon ondertekende brief gericht aan de
kandidaat-huurder volgens de bepalingen van hoofdstuk 9 van dit Intern Huurreglement.
Enkel wanneer er zwaarwichtige redenen in overweging kunnen genomen worden waardoor
kan afgezien worden van de schrappingsgrond (cfr. hoofdstuk 4 van het Intern
Huurreglement) zal de bespreking hiervan voorgelegd worden in de Toewijzingscommissie
(zie hoger).

3. Ontbindingen huurovereenkomst
Beslissingen omtrent een ontbinding van een huurovereenkomst uitgaande van de
verhuurder gebeuren in de Raad van Bestuur van Vivendo. De Raad van Bestuur beslist
hierbij ofwel de huurovereenkomst te ontbinden met een brief volgens de bepalingen van
hoofdstuk 8 van dit Intern Huurreglement, ofwel geeft zij de opdracht dat er een
procedure wordt opgestart bij de rechtbank dat de huurovereenkomst wordt ontbonden
mits akkoord van de vrederechter.
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Bijlage: goedgekeurde gemeentelijke
toewijzingsreglementen

(bijlage goedgekeurd door Toewijzingscommissie dd. 15/02/2012).
Binnen het Vlaamse huisvestingsbeleid werden de gemeenten aangeduid als regisseur van het
lokale woonbeleid. Dit betekent dat de steden/gemeenten die dit wensen een gemeentelijk
toewijzingsreglement kunnen vastleggen waarbinnen zij eigen toewijzingsregels kunnen
uitwerken. Zodoende kan ingespeeld worden op de lokale huisvestingssituatie. Heel wat
steden/gemeenten binnen ons werkgebied zijn bezig met het opstellen van een gemeentelijk
toewijzingsreglement en/of wachten op de goedkeuring ervan door de Vlaamse Overheid. De
hieronder beschreven gemeenten beschikken inmiddels over een volledig of gedeeltelijk
goedgekeurd gemeentelijk toewijzingsreglement. Het gaat om de Stad Brugge, de gemeente
Wingene, de gemeente Zedelgem en de gemeente Oostkamp.
Hieronder worden de gemeentelijk toewijzingsreglementen opgesomd :
1. Gemeentelijk toewijzingsreglement Stad Brugge (p. 1 tem p. 40)
2. Gemeentelijk toewijzingsreglement gemeente Wingene (p. 41 tem p. 47)
3. Gemeentelijk toewijzingsreglement gemeente Zedelgem (p.48 tem p. 60)
4. Gemeentelijk toewijzingsreglement gemeente Oostkamp (p. 61 tem p. 67)
5. Gemeentelijk toewijzingsreglement gemeente Ruiselede (p. 68 tem p. 72)
6. Gemeentelijk toewijzingsreglement gemeente Beernem (p. 73 tem p. 75)
7. Gemeentelijk toewijzingsreglement gemeente De Haan (p. 76)
8. Intergemeentelijk toewijzingsreglement gemeente Midden West-Vlaanderen (p. 77 tem p.
86)
9. Gemeentelijk toewijzingsreglement gemeente Eernegem (p. 87 tem p. 96)
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1. Gemeentelijk toewijzingsreglement Stad Brugge :
De Vlaamse Overheid keurde het gemeentelijk toewijzingsreglement van Brugge goed. Dit
laat Vivendo toe om 71 woongelegenheden bij voorrang toe te wijzen aan senioren van
minstens 60 jaar oud.
Op pag. 13-14 hierna staan de locaties van de betreffende 71 woongelegenheden
omschreven.
De stad Brugge ontving vanwege de bevoegde Vlaamse minister de goedkeuring van zijn
gemeentelijk toewijzingsreglement op 2/04/2010.
Vivendo ontving de schriftelijke kennisgeving van het gemeentelijk toewijzingsreglement op
19/04/2010.
De toewijzingsregels zijn van toepassing vanaf de eerste dag na de ontvangst van de
goedkeuring door de minister.
Hieronder het goedgekeurde gemeentelijk reglement, samen met het doelgroepenplan waarin
de concrete woongelegenheden vermeld staan waarop het gemeentelijk toewijzingsreglement
van toepassing is.
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Doelgroepenplan bejaardenwoningen, verhuurd in
het kader van het sociaal huurbesluit in de Stad
Brugge
I. ALGEMEEN
Algemeen: OCMW Brugge
Het OCMW van Brugge heeft een jarenlange traditie in dienstverlening voor senioren. Zo
bezit het OCMW een 400-tal bejaardenwoningen (vnl. godshuizen) die aan ouderen met
een beperkt inkomen en die niet over een eigen woning beschikken, toegewezen worden.
Door de jaren heen werden renovaties uitgevoerd zodat de woningen voorzien zijn van
een basiscomfort. Een aantal van deze renovaties worden gesubsidieerd via Vlaamse
Gemeenschap. Typisch voor het stadsbeeld van Brugge zijn deze kleine, witgekalkte
huisjes, soms op een rij, maar meestal rond een binnentuin gegroepeerd. Godshuizen
werden in de 14de eeuw opgericht door rijke burgers of door gilden. Ze gaven onderdak
aan behoeftige bejaarden of weduwen zonder bestaansmiddelen.
Het jongste godshuis is het godshuis Moulaert uit 1959 en bevindt zich in de Brugse
deelgemeente Sint-Pieters, in de Blankenbergse steenweg.
Maar de ‘typische’ godshuizen zijn véél ouder.
De oudste bekende stichtingen dateren van de 14de eeuw. Het oudste nog bestaande
godshuis is het ‘Rooms Convent’ in de Katelijnestraat van 1330. Godshuizen werden
opgericht door ambachten of particulieren. De ambachten bouwden kleine huisjes voor
hun ‘verweecte’ (oude en zieke) leden en hun weduwen. Voorbeelden zijn : het godshuis
van de wevers, van de smeden, van de bakkers, enz. Het godshuis van de schoenmakers
is nu niet meer bewoond, maar werd in 1971 verbouwd tot het Stedelijk Museum voor
Volkskunde. Het tegenoverliggende godshuis van Jeruzalem is door de vzw Kantcentrum
in gebruik genomen als kantschool. Behalve ambachtslieden hadden ook arme,
gepensioneerde priesters hun godshuis : ‘t Huus der Apostelen.
Het waren niet alleen gilden die godshuizen oprichtten, maar ook gegoede burgers. Ze
deden dat deels uit liefdadigheid, deels ook voor hun eigen zielenheil. De bewoners
moesten hun weldoeners in hun gebeden gedenken, zoals een 17de eeuwse gedenksteen
in het kapelletje van het godshuis Hertsberge specifiek vermeldt : « … was gebouwd
opdat ze voor hem zouden bidden… » Daartoe had bijna elk godshuis een eigen,
eenvoudige bidkapel.
Een andere, meer wereldse reden was ook dat de familie haar aanzien wilde vergroten
door de vermelding van de familienaam op de gevel van het godshuis.
De bewoners waren, behalve gepensioneerde ambachtslieden, vaak vrouwen : vooral
weduwen zonder bestaansmiddelen en bejaarde nonnen. Soms waren het mensen met
een handicap, zoals in het godshuis voor de blinden, Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens.
De kandidaat-bewoners werden door een chirurgijn op hun blindheid gecontroleerd ! Een
ander godshuis was opgericht voor soldaten met gezondheidsproblemen aan de blaas.
De godshuizen waren niet bestemd voor totaal berooiden, maar wel voor verarmde
bejaarden. Arm geworden door de dood van de kostwinner, door ziekte of handicap, door
ouderdom... Er werd een instapgeld gevraagd en soms moesten ze hun eigen huisraad of
zelfs hun eigen bed en lakens meebrengen. Er was ook een huisreglement. Zo moest
men Bruggeling zijn, dagelijks bidden voor zijn weldoener, geen aanleiding geven tot
achterklap.
Bedelen was verboden, slecht gedrag werd bestraft en buitenshuis mocht men niet
overnachten. In de meeste godshuizen kregen de inwoners een kleine som
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onderhoudsgeld per maand en een dagelijkse kom soep. In de winter kregen ze
brandhout.
Er bestaan twee soorten godshuizen. Soms zijn ze naast elkaar gebouwd, eventueel van
de straat afgeschermd door een muur met een toegangspoort en de naam van de
stichter erop vermeld. Soms zijn ze rond een tuin gebouwd, het zgn. ‘binnenhoftype’. Dat
zijn vaak de mooiste godshuiscomplexen. Het zijn heerlijke rustpunten in de binnenstad
en ze ademen een romantische sfeer uit. Een fraai voorbeeld is godshuis De Meulenaere
met 24 woningen rond een grote binnentuin. De tuin was meestal gemeenschappelijk,
maar soms ook opgedeeld in kleine lapjes grond, waar elke huisbewoner wat groenten
kon kweken. Oorspronkelijk waren de woningen ingedeeld in een woonkamer met een
bed en een ruimte onder het dak. De trap kwam uit in de woonkamer. Ondertussen
werden de huisjes per 2, soms per 3 samengevoegd en verbouwd tot een grotere en
meer comfortabele woning.
De maatschappij staat voor de serieuze uitdaging om een duurzaam woonbeleid te
ontwikkelen voor een stijgend aantal ouderen. Tegelijk is het een uitdaging om
woonoplossingen te bedenken die ook de volgende generaties ouderen ten goede zullen
komen.
In hun woonloopbaan zoeken veel ouderen naar een aangepaste woonvorm. Bijvoorbeeld
als hun partner komt te overlijden. Steeds meer ouderen zoeken naar een oplossing om
hun (te grote) huis te verlaten, zonder dat ze naar een verzorgingstehuis moeten. Ze
willen hun volledige zelfstandigheid behouden, zonder dat dit tot vereenzaming moet
leiden. Veel ouderen hebben helemaal nog geen behoefte aan een woonvorm met
geïntegreerde zorg. Ze kunnen nog lange tijd perfect voor zichzelf zorgen. Een woonvorm
die actief en zelfstandig leven toelaat zonder het risico op vereenzaming, kan net
voorkomen dat ouderen extra zorg nodig hebben.
Groepswonen voor ouderen is zo’n tussenvorm. En hoewel groepswonen in Vlaanderen
amper bekend is, bestaat het al een hele tijd, zij het op zeer kleine schaal.
Deze woningen zijn geschikt voor alleenstaanden of voor een gezin bestaande uit 2
personen. De woningen beschikken over alle nodige comfort, zijn niet te groot en
hebben meestal maar één slaapkamer. Door deze elementen zijn deze woningen uiterst
geschikt voor senioren. Ook het gevoel van eenzaamheid waar nogal wat alleenstaande
ouderen mee kampen, wordt doorbroken door het feit van het “gezamenlijk” wonen rond
één centrale plaats. Men heeft wel steeds één of meerdere personen die in het hetzelfde
beluik wonen, waar men het goed mee stelt en waar men terecht kan. De meeste
woningen zijn in de binnenstad gelegen zodat het gebruik van winkels, en andere
diensten, voor de ouderen zeer haalbaar blijven. Ouderen kunnen beroep doen op een
uitgebreide waaier aan dienstverlening van een nabijgelegen lokaal dienstencentrum.
Zij kunnen er terecht voor ontspanningsactiviteiten, voor een warm middagmaal maar
ook voor een aantal vormen van dienstverlening op maat.
Hierdoor blijven ouderen zelfredzaam en kunnen zij de stap naar een woon- en
zorgcentrum nog wat uitstellen. Een verhuis naar een woon- en zorgcentrum is voor veel
ouderen een heel moeilijk iets. Zij wensen immers zo lang als mogelijk zelfstandig,
eventueel aangevuld met thuishulp, thuis te blijven wonen.
Een 67-tal woningen tot nu toe steeds voorbehouden voor een specifieke doelgroep, nl.
Brugse senioren, vallen onder het nieuwe Sociaal Huurbesluit omwille van deze
subsidiëring.
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Naam godshuis

aantal
woongelegenheden

Hertsberge

4

Rooms Couvent

4

Korte Blekersstraat 8

1

Ezelstraat 81

1

Oostmeers 81

1

Westmeers 2-4

4

Sint-Trudo 23

7

Roussel, De Clerck en
Ondermarck

10

De Moor

7

Reyphens 12-17

5

Defontaine

5

Goderickx Convent

4

Sint-Joos 97-105

5

Oranjeboomstraat

2

Spanooghe

1

Sint-Trudo 25

1

Oude Oostendsesteenweg

5

Dat deze woningen beantwoorden aan een reële nood, wordt enerzijds bevestigd door
het feit dat deze woningen permanent verhuurd zijn aan senioren en absoluut geen
leegstand kennen, en dat er daarnaast een nog aanzienlijke wachtlijst bestaat van
senioren die wensen in aanmerking te komen voor een dergelijke woning. Op vandaag
staan er 160 ouderen op de wachtlijst voor een dergelijke woning.
Het OCMW wenst deze woningen verder te blijven voorbehouden voor personen ouder
dan 60 jaar.
Dit doelgroepenplan wil aantonen dat er een behoefte is om deze woningen verder te
blijven voorbehouden voor deze doelgroep.
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Algemeen: Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Ook de Brugse Maatschappij voor Huisvesting heeft sinds haar ontstaan in 1922
aandacht geschonken aan een goede sociale mix in de woonwijken die zij oprichtte,
waarbij o.a. een evenwicht werd nagestreefd in een mix van woningen voor grotere en
kleinere gezinnen, alleenstaanden en woningen voor bejaarden. Zo bezit de Brugse
Maatschappij voor Huisvesting een 176 bejaardenwoningen, die in toepassing van de
vroegere sociale huurbesluiten sinds hun opbouw steeds bij voorrang aan 60-plussers
toegewezen worden. Door de jaren heen werden aan veel van deze woningen ook
renovaties uitgevoerd zodat de woningen voorzien worden van basiscomfort, dat voor
een senior van groot belang is (bvb. instapdouche of met lage drempel in plaats van
zitbad). Deze werken worden ook in de toekomst nog verder gezet waar nodig.
Deze gegroepeerde gelijkvloerse eengezinswoningen zijn geschikt voor alleenstaanden of
voor een gezin bestaande uit een koppel van 2 personen. De woningen zijn niet groot en
hebben maar één slaapkamer. Door deze elementen zijn deze woningen uiterst geschikt
voor senioren. Ook het gevoel van eenzaamheid waar nogal wat alleenstaande ouderen
mee kampen, wordt doorbroken door het feit van het “gezamenlijk” wonen rond vaak
een pleintje of in een verkeersarme straat. Men heeft wel steeds één of meerdere
personen die in het de onmiddellijke buurt wonen, waar men het goed mee stelt en waar
men terecht kan. Deze woningen zijn gelegen in de wijken St.Jozef, St.Pieters en
Assebroek, waar ze in het stedelijk weefsel zijn opgenomen zodat het gebruik van
winkels, en andere diensten, voor de ouderen zeer haalbaar blijven. De meeste van deze
woningen beschikken over een tuin, die tot het openbaar domein behoort, en aldus door
de stedelijke groendienst wordt onderhouden. Een aantal woningen beschikt over een
geïndividualiseerde kleine tuin, door de bewoners zelf te onderhouden (of via familie of
buurt- en nabijheidsdiensten).
Hierdoor blijven ouderen zelfredzaam en kunnen zij de stap naar een woon- en
zorgcentrum nog wat uitstellen. Een verhuis naar een woon- en zorgcentrum is voor veel
ouderen een heel moeilijk iets. Zij wensen immers zo lang als mogelijk zelfstandig,
eventueel aangevuld met thuishulp, thuis te blijven wonen.
Dergelijke sites voor bejaarden bezitten in een woonwijk is heel nuttig, gezien op die
manier uitgebloeide gezinnen, de kans krijgen om grotere woningen terug ter
beschikking van grotere gezinnen te stellen door zelf te verhuizen binnen de wijk naar
een bejaardenwoning. Deze woningen zijn dan ook permanent verhuurd aan senioren en
kennen absoluut geen leegstand. Bovendien bestaat er nog een aanzienlijke wachtlijst
van senioren, die wensen in aanmerking te komen voor een dergelijke woning.
De Stad Brugge en de Brugse Maatschappij voor Huisvesting wensen deze woningen dan
ook bij voorrang verder te blijven voorbehouden voor personen die de leeftijd van 60 jaar
hebben bereikt.
Hieronder vindt u de adressen van de bewuste woningen, met vermelding van de datum
van eerste bewoning.

WIJK SINT-JOZEF (42 woningen op 326 won. in
wijk)
STRAAT
MERELSTRAAT

HUISNR POSTNR GEMEENTE
5
8000
BRUGGE
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DATUM
EERSTE
BEWONIING
1/01/1969
8

MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
ROZENPAD
ROZENPAD
ROZENPAD
ROZENPAD
GANDHIPLEIN
GANDHIPLEIN
GANDHIPLEIN
GANDHIPLEIN
GANDHIPLEIN
GANDHIPLEIN
ROZENPAD
ROZENPAD
ROZENPAD
ROZENPAD
ROZENPAD
ROZENPAD

7
9
11
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
36
38
2
4
6
8
1
3
5
7
9
11
10
12
14
16
18
20

8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000

BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE

1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969
1/01/1969

WIJK ASSEBROEK (50 woningen op 137 won. in
wijk)
STRAAT
B VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT

HUISNR
1
2
3
4
5

POSTNR
8310
8310
8310
8310
8310
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GEMEENTE
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK

DATUM
EERSTE
BEWONIING
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
9

B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
DAVERLOOSTRAAT
DAVERLOOSTRAAT
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
271
273
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62

8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310

ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK

1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1970
1/01/1970
1/01/1970
1/01/1970
1/01/1970
1/01/1970
1/01/1970
1/01/1970
1/01/1970
1/01/1970
1/01/1970
1/01/1970
1/01/1970
1/01/1970
1/01/1970

HUISNR POSTNR GEMEENTE
2
8000
BRUGGE

DATUM
EERSTE
BEWONIING
1/01/1962

WIJK SINT-PIETERS (84 woningen op 720 won. in
wijk)
STRAAT
CUWAERTPAD

Intern Huurreglement (goedgekeurd Raad van Bestuur 18/12/2019)

10

CUWAERTPAD
CUWAERTPAD
CUWAERTPAD
CUWAERTPAD
CUWAERTPAD
EGELPAD
EGELPAD
EGELPAD
EGELPAD
EGELPAD
EGELPAD
GANZENPAD
GANZENPAD
GANZENPAD
GANZENPAD
GANZENPAD
GANZENPAD
GANZENPAD
GANZENPAD
GANZENPAD
GANZENPAD
GANZENPAD
GANZENPAD
GANZENPAD
GANZENPAD
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN

4
6
8
10
12
1
3
5
7
9
11
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
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BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE

1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1962
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
1/01/1964
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L. GILLIODTSPLEIN
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD

33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000

BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE

1/01/1964
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979
1/01/1979

Algemeen: Vivendo

1. Seniorenwoningen
Vivendo bezit 47 huurwoningen die zij steeds aan kandidaat-huurders ouder dan 55 jaar
heeft verhuurd en die op vandaag verder aan deze doelgroep kunnen toegewezen
worden. Het gaat om woningen met 1 slaapkamer gelegen in de deelgemeenten
Assebroek, Koolkerke, Sint-Andries, en Sint-Michiels.
De voornoemde 47 seniorenwoningen werden van in de beginne gebouwd voor senioren
waarbij gans het concept en uitvoering gelinkt is aan deze doelgroep. Zo gebeurden de
toewijzingen steeds krachtens het toewijzingsreglement van de maatschappij
(goedgekeurd door de hogere overheid) aan 55+ -ers, het groenonderhoud gebeurt
doorgaans door de Stad Brugge als ondersteuning voor de senioren die in deze woningen
wonen en door ouderdom vaak niet meer in staat zijn deze taak uit te voeren, en de
woningen werden doorheen de tijd steeds als seniorenwoningen vermeld in de
jaarverslagen aan de bestuurders van de algemene vergadering.
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Het samenleven van senioren in eenzelfde woonwijk geeft karakter en rust aan deze
woonwijken. Er stellen zich dan ook weinig of geen leefbaarheidsproblemen.
Integendeel, mensen van eenzelfde leeftijd vinden elkaar gezien hun gelijke levensfase,
hetgeen een gevoel van samenhorigheid geeft onder de bewoners.
Inzake rationele bezetting worden de woningen met één slaapkamer toegewezen aan
alleenstaanden of koppels zonder inwonende kinderen.
De Stad Brugge en Vivendo wensen de voornoemde 47 seniorenwoningen dan ook bij
voorrang voor te behouden voor personen die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt. Dit
is bijgevolg een bijsturing aan de vroegere toewijs aan 55-plussers.
Hieronder vindt u de adressen van de bewuste woningen, met vermelding van
de datum van eerste bewoning :

OVERZICHT 47 SENIORENWONINGEN 1 SLAAPKAMER
Straat

Huisnr Postnr Gemeente

Egied Strubbestraat
Egied Strubbestraat
Egied Strubbestraat
Voorslag
Voorslag
Voorslag
Voorslag
Oude-Zwinstraat
Oude-Zwinstraat
Oude-Zwinstraat
Oude-Zwinstraat
Oude-Zwinstraat
Oude-Zwinstraat
Oude-Zwinstraat
Oude-Zwinstraat
Vaartbekeweg
Vaartbekeweg
Bosdreef
Bosdreef
Bosdreef
Bosdreef
Bosdreef
Bosdreef
Bosdreef
Bosdreef
Eigen Heerd
Eigen Heerd
Eigen Heerd
Eigen Heerd
Eigen Heerd
Eigen Heerd
Eigen Heerd
Eigen Heerd

3
5
7
3
5
7
9
30
32
34
36
38
40
42
44
21
23
8
10
12
14
16
18
20
22
17
19
21
23
25
27
29
31

8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Assebroek
Assebroek
Assebroek
Assebroek
Assebroek
Assebroek
Assebroek
Koolkerke
Koolkerke
Koolkerke
Koolkerke
Koolkerke
Koolkerke
Koolkerke
Koolkerke
Koolkerke
Koolkerke
Sint-Andries
Sint-Andries
Sint-Andries
Sint-Andries
Sint-Andries
Sint-Andries
Sint-Andries
Sint-Andries
Sint-Andries
Sint-Andries
Sint-Andries
Sint-Andries
Sint-Andries
Sint-Andries
Sint-Andries
Sint-Andries
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Datum 1e
bewoning

01/06/1996
01/06/1996
01/06/1996
01/10/1980
01/10/1980
01/10/1980
01/10/1980
01/10/1976
01/10/1976
01/10/1976
01/10/1976
01/10/1976
01/10/1976
01/10/1976
01/10/1976
01/10/1976
01/10/1976
01/01/1951
01/01/1951
01/01/1951
01/01/1951
01/01/1951
01/01/1951
01/01/1951
01/01/1951
01/01/1959
01/01/1959
01/01/1959
01/01/1959
01/01/1959
01/01/1959
01/01/1959
01/01/1959
13

Eigen Heerd
Eigen Heerd
t Groenhof
t Groenhof
t Groenhof
t Groenhof
t Groenhof
t Groenhof
t Groenhof
t Groenhof
t Groenhof
t Groenhof
t Groenhof
t Groenhof

33
35
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200
8200

Sint-Andries
Sint-Andries
Sint-Michiels
Sint-Michiels
Sint-Michiels
Sint-Michiels
Sint-Michiels
Sint-Michiels
Sint-Michiels
Sint-Michiels
Sint-Michiels
Sint-Michiels
Sint-Michiels
Sint-Michiels

01/01/1959
01/01/1959
01/08/1964
01/08/1964
01/08/1964
01/08/1964
01/08/1964
01/08/1964
01/08/1964
01/08/1964
01/08/1964
01/08/1964
01/08/1964
01/08/1964

2. appartementen voor senioren
Naast de beschreven seniorenwoningen beschikt Vivendo eveneens over 24
appartementen met 2 slaapkamers in de Altebijstraat 24, 26, en 28 te Sint-Kruis. Het
gaat om een kersvers nieuwbouwproject waarvan recent de eerste 23 appartementen
werden toegewezen.
In de Stedenbouwkundige vergunning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
(zie bijlage) staat - middels de door het College van Burgemeester en Schepenen van
Stad Brugge gestelde voorwaarde - dat er een vergunning wordt afgeleverd voor het
betreffende appartementscomplex “mits het voorwerp van de aanvraag expliciet
vermeldt dat het om bejaardenwoningen gaat”.
De Stad Brugge en Vivendo gaan er mee akkoord om deze 24 appartementen bij
voorrang voor te behouden voor personen die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt.
3. woongelegenheden die aan éénieder kunnen toegewezen worden ongeacht
leeftijd
De onderstaande tabellen geven aan dat Vivendo in het totaal 781 woongelegenheden
heeft waar alleenstaanden en koppels zonder kinderen in terecht kunnen in GrootBrugge.
Dit betekent dat de 71 woongelegenheden (47 woningen en 24 appartementen) die de
Stad Brugge en Vivendo wensen te reserveren voor senioren (=procentueel ongeveer
9%) bijzonder klein is in verhouding tot haar patrimonium van 1 en 2 –
slaapkamerwoongelegenheden waarvan de toewijzing ongeacht de leeftijd gebeurt. Dit
betekent dat het bij voorrang toewijzen van de hogergenoemde 71 woongelegenheden
aan senioren voldoende kansen blijft geven aan jongere kandidaat-huurders op een
sociale woonst.
Tabel:
Aantal studio’s en woongelegenheden met 1 en 2 slaapkamers
in Groot-Brugge verhuurbaar binnen sociaal huurstelsel
Studio’s :
35
Appartementen met 1
249
slaapkamer :
Appartementen met 2
426
slaapkamers :
Woningen met 1 slaapkamer :
50
Intern Huurreglement (goedgekeurd Raad van Bestuur 18/12/2019)

14

Woningen met 2 slaapkamers :
TOTAAL :

21
781

Tabel :
Aantal studio’s en woongelegenheden met 1 en 2 slaapkamers in Groot-Brugge
verhuurbaar binnen sociaal huurstelsel (opgesplitst per deelgemeente) :

Deelgemeente

Soort woongelegenheid

Aantal

ASSEBROEK

Appartementen met 1 slaapkamer
Appartementen met 2
slaapkamers
Studio’s
Woningen met 1 slaapkamer
Woningen met 2 slaapkamers

20
23

Appartementen met 1 slaapkamer
Appartementen met 2
slaapkamers
Studio’s
Woningen met 1 slaapkamer
Woningen met 2 slaapkamers

86
61

BRUGGE

5
7
3

30
3
12

DUDZELE

Woningen met 2 slaapkamers

1

KOOLKERKE

Woningen met 1 slaapkamer

10

ST.ANDRIES

Appartementen met 1 slaapkamer
Appartementen met 2
slaapkamers
Woningen met 1 slaapkamer
Woningen met 2 slaapkamers

94
74

ST.ANDRIES

18
5

ST.KRUIS

Appartementen met 1 slaapkamer
Appartementen met 2
slaapkamers

17
55

ST.MICHIELS

Appartementen met 1 slaapkamer
Appartementen met 2
slaapkamers
Woningen met 1 slaapkamer

32
176

ST.PIETERS

II.

Appartementen met 2
slaapkamers

12
37

DEMOGRAFIE EN PROGNOSES VOOR DE STAD BRUGGE

Demografie en prognoses
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Demografische cijfers leren ons dat de groep 60-plussers niet alleen op nationaal vlak
maar ook te Brugge in de komende jaren zeker niet zal afnemen maar integendeel zal
toenemen.
• Ons land telt bijna 2,4 miljoen zestigplussers: ieder jaar komen er een kleine 20.000 bij
• Het aantal hoogbejaarden stijgt snel: elk jaar met meer dan 8.000
• Twee op drie hoogbejaarden is een vrouw
• Een op twee senioren volgde ten hoogste lager onderwijs
• Senioren zijn significant gelukkiger dan jongeren
• Er wordt steeds meer gescheiden op latere leeftijd; de groep gescheiden senioren is op
15 jaar tijd verdubbeld
• Mannelijke senioren hebben meer vrije tijd dan vrouwelijke
• Een op zeven senioren gaat 5 maal of meer per jaar met vakantie
• Zeven op tien senioren bezit een gsm
• Een op tien senioren ziet niet elke week iemand
De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD
Economie bracht een aantal relevante feiten en cijfers over senioren samen.
Begin 2007 telde ons land 2,36 miljoen zestigplussers, tegen 2,06 miljoen in 1991.
Dat komt neer op een gemiddelde aangroei van 18.900 per jaar. Binnen de groep van de
senioren zijn er steeds meer hoogbejaarden (mensen van tachtig jaar en ouder). Op 1
januari 1991 waren ze met 353.000, 16 jaar later met 484.000. Dat is een stijging met
ruim een derde (plus 37%).
Volgende gegevens werden uit het “Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013
Brugge” geplukt.

bevolkingspiramide Brugge op 01-01-2007 1

1

Cijfers dienst bevolking Stad Brugge
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De bevolkings-“piramide” krijgt eerder de vorm van een ovaal dan een piramide. De
leeftijdsklassen 35-39 jaar, 40-44 jaar en 45-49 jaar vormen de grootste groepen. Maar
ook de leeftijdscategorieën 65-69 jaar en 70-74 jaar vormen een groeiende groep, zeker
bij de vrouwelijke bevolking.
Grijze druk 2 vergelijking Brugge – enkele centrumsteden/ Vlaanderen

3
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de verhouding tussen de leeftijdsgroep van senioren
(vergrijsde bevolking) en de bevolking op beroepsactieve leeftijd in Brugge ongeveer 1
op 2 is.
De grijze druk ligt in Brugge nog lager dan in steden als Kortrijk en Oostende, maar toch
hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

bevolkingsprognose per leeftijdscategorie 4
2
3

Verhouding tussen de leeftijdsgroep van senioren (vergrijsde bevolking) en de bevolking op beroepsactieve leeftijd.
Bron: www.lokalestatistieken.be
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In de bevolkingsprognose tekent dit beeld zich nog scherper af. De verwachte daling van
het aantal inwoners is het grootst in de leeftijdscategorie 20 - 39 jaar. De verwachte
stijging tekent zich vooral af in de leeftijdscategorieën vanaf 65 jaar.

4

Bron: aps.vlaanderen.be\statistieken
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bevolking per leeftijdscategorie in het jaar 2006 5
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Ten opzichte van Vlaanderen ligt het percentage ouderen (>75 jaar) hoger in Brugge.

5

Bron: www.lokalestatistieken.be
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Inkomen
Gemiddeld inkomen in 2003 per belastingsaangifte en per gemeente (Arrondissement Brugge) 6

6

Bron: FOD Economie, Statistiek en Economische Informatie
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Wanneer we het inkomen van de Bruggeling bekijken, dan kunnen we stellen dat
procentueel wat meer personen met een hoog inkomen in Brugge wonen, dan het
Belgische gemiddelde.
Toch moeten we ook vaststellen dat het gemiddelde inkomen van de Bruggeling lager ligt
dan de randgemeenten Knokke-Heist, Zuienkerke, Jabbeke, Damme, Oostkamp en
Beernem.
De validiteit van deze gegevens moeten we echter wat relativeren, omdat ze op basis
van de belastingsaangifte werden opgemaakt.
Aandeel WIGW’s (nu omniostatuut): Brugge in de middenmoot
aantal WIGW’s per 1 000 inwoners 7

Aalst
Antwerpen
Brugge
Genk
Gent
Hasselt
Kortrijk
Leuven
Mechelen
Oostende
Roeselare
Sint-Niklaas
Turnhout

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
81,3 84,0 83,6 81,6 81,8 72,6 62,6 63,0 58,3 56,5 53,1 51,3 48,4
73,9 75,3 74,7 73,5 72,6 62,1 56,1 59,9 54,9 51,4 49,2 47,2 44,2
85,9 86,3 85,3 83,6 82,3 61,3 56,2 59,4 53,6 52,5 50,2 48,9 47,0
68,2 74,3 72,8 72,4 72,5 75,2 60,7 60,8 63,4 64,6 63,4 61,0 58,4
84,8 86,3 85,8 84,7 83,5 69,9 65,9 66,8 62,2 61,3 55,6 54,6 52,1
56,3 67,7 66,9 66,5 66,9 56,7 52,5 55,1 52,9 51,9 51,1 49,8 48,6
86,1 88,9 88,7 89,4 89,1 71,3 69,9 69,8 66,7 65,5 63,2 61,6 62,7
65,2 71,1 71,1 71,0 69,6 53,1 54,3 61,2 46,5 45,2 42,6 41,7 40,2
74,7 80,1 79,2 78,3 76,0 63,5 61,0 61,1 55,5 56,6 52,6 48,9 47,1
96,9 99,0 99,7 99,2 99,2 80,0 74,0 77,6 71,4 69,4 66,8 65,4 64,5
98,2 101,5 100,7 100,1 99,2 80,3 73,7 72,9 70,4 69,2 67,1 68,3 64,3
82,7 84,5 83,6 83,7 83,2 67,5 63,6 64,2 60,5 59,5 57,0 54,9 51,7
66,3 70,8 72,3 71,5 71,8 57,6 54,7 56,2 54,3 53,0 50,6 48,6 46,6

Net zoals in de andere centrumsteden daalt het aantal WIGW’s in Brugge de laatste 12
jaar. In 2005 genoot nog 4,7% van de bevolking nog van deze voorkeursregeling.
Brugge zit met dit percentage in de middenmoot van de centrumsteden
Aandeel senioren met een gewaarborgd inkomen of inkomensgarantie redelijk hoog
aantal gerechtigden op GIB en inkomensgarantie per 1000 inwoners, vanaf 65 jaar 8

7
8

Bron: www.lokalestatistieken.be
Bron: www.lokalestatistieken.be
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Zowel het gewaarborgd inkomen voor bejaarden als de inkomensgarantie zijn financiële
tegemoetkomingen, die de overheid verstrekt aan senioren die de pensioengerechtigde
leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en die door omstandigheden geen of geen voldoende
loopbaan hebben kunnen opbouwen.
Het is een soort leefloon dat wordt toegekend aan senioren die over onvoldoende
bestaansmiddelen beschikken.
Ook hier zien we een (kleine) daling van het aantal senioren dat van een GIB of
inkomensgarantie moet leven.
Toch scoort Brugge met 54,2 personen op 1 000 inwoners relatief hoog ten opzichte van
de andere centrumsteden.
Aanvullende gegevens op deze van het Lokaal Sociaal Beleidsplan
Armoederisico bij ouderen (gegevens jaarverslag 2007 van de studiecommissie voor
de vergrijzing)
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Ouderen ervaren een merkelijk hoger armoederisico dan de rest van de bevolking: één
op vijf van de 65-plussers moet met minder dan 822 euro per maand rondkomen (zie
figuur 12). De meest kwetsbare ouderen zijn vrouwen, hoogbejaarden en
alleenstaanden, bij deze laatste leeft ruim één op vier in armoede. Bovendien is het
armoederisico voor deze drie groepen gestegen in vergelijking met 2003 (EU-SILC
2004)1: met 0,5 procentpunten voor oudere vrouwen, tot 3,3 en 4,0 procentpunten voor
respectievelijke alleenstaande bejaarden en 75-plussers. Voor een 65-plusser die
samenwoont met iemand die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft, is
het armoederisico daarentegen
gedaald met 3,1 procentpunten ten opzichte van het jaar voordien.
Uit een verdeling van de bevolking naar socio-economisch statuut blijkt dat
gepensioneerden een kleiner armoederisico hebben dan werklozen of andere inactieven.
Maar in vergelijking met de werkende bevolking is hun risico op armoede meer dan vier
maal zo groot. Ten opzichte van 2003 (EU-SILC 2004) is het armoederisico gestegen
voor gepensioneerden en werklozen met respectievelijk 0,7 en 2,3 procentpunten; voor
andere inactieven en werkenden is het risico gedaald met respectievelijk 1,8 en 0,4
procentpunten.
Het globaal armoederisicopercentage in België ligt iets onder het Europees gemiddelde
van 16 % . Maar op het vlak van armoede bij de 65-plussers doet ons land het minder
goed dan de meeste andere landen.
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Globaal bedraagt die indicator 19 %, wat betekent dat het mediaan inkomen van de
mensen met een armoederisico 81 % van de armoededrempel bedraagt (zie tabel 25).
Uit een opsplitsing volgens leeftijd, blijkt dat het mediaan inkomen van de arme 65plussers hoger ligt dan dat van de arme bevolking tussen 16 en 64 jaar: respectievelijk
85 % en 79 %
van de drempel. Dit betekent dat de helft van de ouderen met een armoederisico een
jaarinkomen heeft dat lager ligt dan 8 433 €. Bij de helft van armen tussen 16 en 64 jaar
bedraagt het jaarinkomen minder dan 7 831 €.
Ten slotte stellen we vast dat, hoewel oudere vrouwen een hoger armoederisico lopen
dan mannen, de diepte van de armoede minder groot is bij vrouwen. Het mediaan
inkomen van de vrouwen met een armoederisico bedraagt 87 % van de armoededrempel
(of 8 590 €) tegenover 83 % bij de mannen (of 8 196 €).

Huisvesting : prijs en aanbod

Vastgoedprijzen 9

9

Bron: FOD Economie, Statistiek en Economische Informatie
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Een stad waar het aangenaam is om te leven (en te wonen) kent ook zijn prijs. De prijs
van woonhuizen en appartementen verdubbelde bijna in de laatste 5 jaar.
Verder moeten we vaststellen dat ook het huren van een woning te Brugge een dure
zaak geworden is. Dit is zeker zo voor personen die moeten rondkomen met een beperkt
inkomen. Voor deze personen is het van groot belang dat zij een woning kunnen huren
die een niet te grote hap uit hun budget neemt. Sociale huisvesting, hetzij via aanbod
van de sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, OCMW, is voor hen
de oplossing.
De kans is dus reëel dat (kandidaat-) huurders bij gebrek aan voldoende sociale
huurwoningen vrede (hebben) moeten nemen met een private huurwoning en dat ze
daar, voor in verhouding weinig kwaliteit, (relatief) veel geld moeten ophoesten. Zeker
nu blijkt dat de huurlasten de laatste jaren hoe langer hoe zwaarder op het doorsnee
gezinsbudget wegen, kunnen we er eigenlijk van uitgaan dat huurders die het met een
pensioen moeten stellen meer nog dan de doorsnee huurder met budget- en
betalingsproblemen zullen worstelen.
Ook in verband met woonzekerheid bevindt de oudere huurder zich vergeleken met een
eigenaar in een behoorlijk minder benijdenswaardige situatie. Huren gebeurt immers
haast per definitie via tijdelijke contracten, en bovendien blijken kortlopende
huurcontracten in de praktijk ver van een uitzondering. Nu kunnen we ervan uitgaan dat
verhuizen met de leeftijd minder evident wordt en dat de last van de woononzekerheid
ook des te zwaarder gaat wegen.
Vanuit de wetenschap dat wonen meer is dan een huis ter beschikking hebben, is het ook
van belang de nodige aandacht te besteden aan de woonomgeving, en met name aan de
individuele en gemeenschappelijke voorzieningen in de buurt. Inzake individuele
voorzieningen denken we aan de sfeer van de ‘dagelijkse’ behoeften inzake
levensonderhoud (apotheker, bakker, dokter, krantenboer, kruidenier, slager, …). Inzake
collectieve voorzieningen gaat het vooral om het regelmatig onderhoud van sociale
contacten zowel in de onmiddellijke omgeving (ontmoetingsruimten,
ontspanningsgelegenheden, …) als daarbuiten (openbaar vervoer, …). De woningen
voor senioren van het OCMW bieden hier alvast een antwoord op. De meeste zijn
gelegen in de binnenstad in de nabijheid van allerlei vormen van dienstverleners :
bakkers, apothekers, …. Een groot aantal van de gerenoveerde godshuizen is trouwens
gelegen in de nabijheid van een dienstencentrum waar ouderen terecht kunnen voor een
zinvolle tijdsbesteding maar ook voor het nuttigen van een maaltijd, sociale contacten,
enz…
Op 31 december 2005 stonden er 3 859 personen/gezinnen op de wachtlijst voor een
sociale woning in Brugge. Dit waren er 12% meer dan twee jaar ervoor. De mediaan van
de wachttijd voor een sociale woning bedroeg in Brugge op 31 december 2005 1 jaar en
9 maanden (2 maanden meer dan 2 jaar daarvoor).
Brugge telde in 2006 niet minder dan 3 254 sociale huurwoningen 10 (1 335 appartement
en 1 919 woningen). Hiermee zijn 6,52% van de woningen in Brugge sociale
huurwoningen.
10

De woningen die door de sociaal verhuurkantoren worden ingehuurd op de private huurmarkt werden hier niet meegeteld.
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Het aandeel sociale woningen is het hoogst in Sint-Pieters, Sint-Jozef en Koolkerke.
Wachtlijst Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Bij de Brugse Maatschappij voor Huisvesting stonden op 19/2/2008 554 kandidaathuurders op de wachtlijst voor een eengezinswoning met 1 slaapkamer. Daarvan zijn 114
kandidaten 60 jaar of ouder (20,58%) en zijn er dus 440 kandidaten die jonger zijn dan
60 jaar (79,42%).
Dit percentage komt overeen met het algemeen percentage wanneer we de 60-plussers
nemen en plaatsen ten opzichte van het totaal aantal kandidaat-huurders, gezien er 370
kandidaat-huurders 60-plussers zijn op een totaal van 1.778 kandidaat-huurders
(20,8%).
Daartegenover staat dat de Brugse Maatschappij voor Huisvesting momenteel beschikt
over 234 eengezinswoningen met 1 slaapkamer en 198 appartementen met 1
slaapkamer (samen 432 woongelegenheden met 1 slaapkamer) op een totaal
patrimonium van 1.913 woongelegenheden. Dit betekent dat 22,6% van haar
patrimonium uit eenslaapkamer-woongelegenheden bestaat.
De doelgroep van de 60-plussers krijgt zoals hierboven vermeld voorrang voor 176 van
deze 432 woongelegenheden met 1 slaapkamer (40,74%).
Voor de jongere alleenstaanden bestaat de politiek van de Brugse Maatschappij voor
Huisvesting erin om vooral iets grotere woonentiteiten te voorzien, van het type 2/3 (2
slaapkamers voor 3 personen), gezien relatievorming vooral voor deze jongere
alleenstaanden moet worden aangemoedigd. Daaraan kunnen wij een bijdrage leveren
door daartoe ook de ruimte te voorzien. Nieuwe projecten van vooral
meergezinswoningen en renovatie van oudere meergezinswoningen zullen dit jaar en de
volgende jaren het aanbod voor deze jongere alleenstaanden aanzienlijk verhogen.
Wachtlijst Vivendo
De cijfers in de onderstaande tabel geven per deelgemeente en type woongelegenheid
het aantal kandidaten weer dat op 29/05/2009 op de wachtlijst staan van Vivendo. De
laatste kolom geeft het aantal 60-plussers weer onder de voornoemde kandidaten.
DEELGEMEENTE

AANTAL KANDIDATEN
WONINGEN/APPARTEMENTEN

BRUGGE

Woning
Appartement
Woning
Appartement
Woning
Appartement
Woning
Woning
Woning
Appartement
Woning
Appartement
Woning
Appartement
Woning
Woning
Appartement

ASSEBROEK
SINT-KRUIS
KOOLKERKE
DUDZELE
SINT-ANDRIES
SINT-MICHIELS
SINT-PIETERS
LISSEWEGE (*)
ZEEBRUGGE (*)
(*) Toekomstige projecten.

1.195
888
950
550
739
649
544
325
1.114
652
947
641
536
618
179
116
88
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AANTAL 60-PLUSSERS
(PERCENTAGE
60PLUSSERS)
195 (17 %)
215 (25 %)
129 (14 %)
110 (20 %)
88 (12 %)
118 (19 %)
78 (13 %)
46 (15 %)
153 (14 %)
118 (19 %)
117 (13 %)
102 (16 %)
52 (10 %)
77 (13 %)
22 (13 %)
16 (14 %)
14 (16 %)
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Het aantal kandidaten per deelgemeente dat ouder is dan 60 jaar schommelt tussen de
10% en 25%. Reden hiervan is het beperkt aantal seniorenwoningen binnen Vivendo.
Kandidaten schrijven zich in in functie van de mogelijkheden om spoedig een woning te
kunnen verkrijgen, alsmede in functie van de ligging (makkelijke bereikbaarheid en/of
rust van de woonomgeving). Gezien wij in Sint-Pieters op heden geen seniorenwoningen
hebben en de bestaande woongelegenheden daar eerder afgelegen zijn hetgeen voor een
senior minder aantrekkelijk is, is het een logisch gevolg dat wij voor deze deelgemeente
procentueel minder 60+ -ers hebben dan voor andere deelgemeenten.
Brugge centrum is sterk gegeerd onder de senioren. Danig wat senioren hebben enkel
deze deelgemeente aangeduid en zijn bereid hiervoor een langere wachttijd te doorlopen.
Vandaar dat er danig wat senioren instromen in onze goedgelegen appartementen van
bv. het Zilverpand.
De woongelegenheden te Assebroek en Sint-Kruis liggen duidelijk ook goed in de markt
bij onze senioren.
De goede bereikbaarheid van het openbaar vervoer en de
uitmuntende ligging (heel dicht bij het centrum) zijn daar niet vreemd aan.
Het is de ervaring binnen Vivendo dat cijfers over kandidaat-huurders een realiteit
weergeven, maar soms ook maar een deel zijn van de realiteit. Een beperkter aantal
senioren op Vivendo’s wachtlijst in verhouding tot de totale bevolking kan wijzen op het
kleinere aanbod seniorenwoningen dat Vivendo heeft in verhouding tot het OCMW en de
Brugse Maatschappij voor de Huisvesting.
Senioren schrijven zich mogelijkerwijs
makkelijker in bij een verhuurder dat een groter aantal seniorenwoningen heeft. De
opname van Vivendo’s seniorenwoongelegen in een gemeentelijk toewijzingsreglement
kan bijgevolg aan senioren die zich bij Vivendo inschrijven afdoende kansen blijven
geven om een stek te vinden waar men zijn ‘oude dag’ binnen een rustige woonomgeving
kan doorbrengen.

Conclusie
Rekening houdend met de demografische prognoses, het bestaande armoederisico bij
ouderen waardoor huren op de privémarkt geen evidentie is en de cijfers van het aantal
kandidaat-huurders bij sociale huisvestingsmaatschappijen en het OCMW, lijkt het ten
zeerste aangewezen dat de bestemming van de hierboven opgesomde woningen van het
OCMW en de Brugse sociale huisvestingsmaatschappij verder voorbehouden blijven voor
ouderen. Op die manier kan ervoor gezorgd worden dat ouderen beroep kunnen doen op
een betaalbare en aangepaste vorm van huisvesting en dat het Vlaamse beleid om
ouderen zo lang als mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen ook ondersteund
wordt.
Het OCMW beleid is erop gericht om aan senioren niet alleen aangepaste huisvesting aan
te bieden maar daarnaast ook een waaier van allerlei vormen van dienstverlening die
erop gericht zijn het thuiswonen te ondersteunen.
Om er maar enkele van te noemen :
- huishoudelijke hulp aan huis
- maaltijden aan huis
- dienstencentra en hun aanbod
- noodoproepsysteem
- taxibonnen,
- …..
Deze diensten worden zowel aangeboden aan bewoners van OCMW-seniorenwoningen,
als aan andere senioren, dus zeker ook diegenen die in sociale woningen van de sociale
huisvestingsmaatschappijen wonen.
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Een nieuw broertje in de dienstverlening is het project aanvullende thuiszorg. Dit project
richt zich naar personen die naast de reguliere thuiszorg (verpleegkundige en/of
gezinszorg) nog extra hulp in het huishouden kan gebruiken.
Daarnaast biedt het OCMW ook dienstverlening aan in haar woon- en zorgcentra voor die
senioren voor wie thuiswonen niet meer haalbaar is. Ook hier staat kwaliteit van zorg en
betaalbaarheid voorop.
In bijlage sluiten we het jaarverslag OCMW 2007 in evenals het Lokaal Sociaal
Beleidsplan, alsmede de Stedenbouwkundige vergunning van Vivendo’s appartementen
gelegen Altebijstraat te Sint-Kruis.
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Doelgroepenplan ADL-woningen, verhuurd in het
kader van het sociaal huurbesluit in de Stad
Brugge (met ondersteuning door de VZW Focus
Wonen Brugge)
Daarnaast bouwde de Brugse Maatschappij voor Huisvesting in de jaren 1990 een project
in de Watervlietstraat te 8310 Brugge (St.Kruis) waar binnen de 88 woongelegenheden
16 woongelegenheden verhuurd worden aan personen met een fysieke handicap, die
beroep doen op 24u/24u ‘assistentie in hun activiteiten van het dagelijks leven” (ADL)
door de VZW FOCUS WONEN BRUGGE, een erkende dienst voor zelfstandig wonen voor
personen met een fysieke handicap.
De VZW FOCUS WONEN BRUGGE is een door de Vlaamse Overheid erkende en
gesubsidieerde organisatie, die ADL-assistentie verleent aan personen met een fysieke
handicap die zelfstandig wonen in een aangepaste woning. Op die manier bieden zij de
mogelijkheid aan personen met een fysieke handicap om zelfstandig te wonen en hun
leven op een persoonlijke manier uit te bouwen. Ze stellen een dienstverlening ter
beschikking die vlot inspeelt op de noden van de cliënten. Ze doen dit door 24 uur op 24
een team van professionele ADL-assistenten ter beschikking te stellen van de cliënten,
alsook door het permanent op elkaar afstemmen van de noden van de cliënten, de
mogelijkheden van de organisatie en de individuele mogelijkheden van de assistenten.
Bovendien stellen zij het ‘leren’ centraal in de organisatie.
Deze woningen, vermeld in de hierna volgende lijst, worden bij voorrang toegewezen aan
personen met een handicap, die opgenomen zijn op enerzijds de wachtlijst van de Brugse
Maatschappij voor Huisvesting, en anderzijds van de VZW Focus Wonen, waarbij de
toewijzing gebeurt volgens de urgentiecodes van het Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap.
Volgende woningen worden aldus voorbehouden voor deze doelgroep:

ADL-PROJECT (FOCUS WONEN VZW)
DEELGEMEENTE SINT-KRUIS (16 WOONGELEGENHEDEN
AANGEPAST AAN ROLSTOELGEBRUIKERS)
STRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT

HUISNR
1 BUS 3
1 BUS 4
1 BUS 5
1 BUS 6
1 BUS 9
1 BUS 10
1 BUS 14
1 BUS 15
1 BUS 16
1 BUS 18
1 BUS 19
1 BUS 20
16

POSTNR
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310

GEMEENTE
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS

WATERVLIETSTRAAT

18

8310

SINT-KRUIS
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TYPE WON.
APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 2 SLPK.
APP. 2 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 2 SLPK.
APP. 2 SLPK.
WON. 1
SLPK.
WON. 1
SLPK.
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TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN
VOOR DOELGROEPEN, AAN WIE VOORRANG WORDEN VERLEEND
IN SOMMIGE SOCIALE HUURWONINGEN IN DE STAD BRUGGE
INGEVOLGE EEN DOELGROEPENPLAN VAN DE STAD BRUGGE
(VANAF 1/4/2016)
Tussen
1. De Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge, vertegenwoordigd door de heer Renaat Landuyt,
burgemeester en de heer Johan Coens, stadssecretaris,
2. OCMW Brugge, Ruddershove 4, 8000 Brugge, vertegenwoordigd door de heer Dirk De
fauw, voorzitter en de heer Christian Fillet, secretaris,
3. Sociaal Verhuurkantoor Vereniging SVK Brugge, Ruddershove 4, 8000 Brugge,
vertegenwoordigd door de heer Dirk De fauw, voorzitter en mevrouw Veerle Van Vynckt,
gedelegeerd secretaris
4. De cvba so Brugse Maatschappij voor Huisvesting, Handboogstraat, 2, Bus 0013, 8000
Brugge, vertegenwoordigd door de heer Pablo Annys, voorzitter en de heer Luc de Smedt,
directeur,
is het volgende overeengekomen:
Artikel 1:
In toepassing van het artikel 28 van het kaderbesluit sociale huur (BVR van 12 oktober 2007)
worden de 206 op de lijst in bijlage opgenomen woningen voor ouderen, verhuurd binnen het
sociaal huurstelsel, eigendom van de hierboven vermelde partijen sub 2 en 4, bij voorrang
toegewezen aan kandidaat-huurders die minstens 65 jaar oud is. Deze voorrangsregel volgt op
de verplichte voorrangsregels, vermeld in artikel 19 van voormeld kaderbesluit sociale huur.
Deze sociale huurwoningen kunnen alleen met de voorrang, vermeld in het eerste lid, worden
toegewezen aan de kandidaat-huurders die aan de voorwaarde van rationele bezetting
voldoen.
Artikel 2:
In toepassing van het artikel 28 van het kaderbesluit sociale huur (BVR van 12 oktober 2007)
worden de 26 op de lijst in bijlage opgenomen ADL-woningen, verhuurd binnen het sociaal
huurstelsel, eigendom van de hierboven vermelde partij sub 2, bij voorrang toegewezen aan
kandidaat-huurders die op de wachtlijst staan ingeschreven bij de Brugse Maatschappij voor
Huisvesting en bij de VZW Focus Wonen Brugge, volgens de urgentiecategorie 1 (en
ondergeschikt 2) voorzien door het Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met
een handicap.
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Deze sociale huurwoningen kunnen alleen met de voorrang, vermeld in het eerste lid, worden
toegewezen aan de kandidaat-huurders die aan de voorwaarde van rationele bezetting
voldoen.
Artikel 3:
In toepassing van het artikel 28 van het kaderbesluit sociale huur (BVR van 12 oktober 2007)
worden de 16 op de lijst in bijlage opgenomen woningen op het Lodewijk Gilliodtsplein,
verhuurd binnen het sociaal huurstelsel, eigendom van de hierboven vermelde partij sub 2, bij
voorrang toegewezen aan kandidaat-huurders, die op de wachtlijst staan ingeschreven bij de
Brugse Maatschappij voor Huisvesting, die minstens 18 jaar oud zijn, en voldoen aan
volgende kenmerken:
De kandidaat-huurder kan omschreven worden als een EPA (persoon met een ernstige
psychische aandoening) :
• psychiatrische stoornis, die zorg/behandeling noodzakelijk maakt;
• gepaard met ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk
functioneren;
• de beperking is oorzaak en gevolg van de psychiatrische stoornis;
• niet van voorbijgaande aard (ten minste enkele jaren);
• waarbij gecoördineerde zorg van formeel (regulier en gespecialiseerd) en
informele hulpverleners in zorgnetwerken geïndiceerd is om het
ondersteuningsplan te realiseren.
Kandidaat bewoner heeft een behandelend psychiater en/of huisarts,
Kandidaat bewoner is bereid tot het samen opstellen van het ondersteuningsplan,
Kandidaat bewoner voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden van sociale huisvesting,
Kandidaat bewoner stemt in met een koppeling van het ondersteuningsplan aan het
huurcontract.
Deze voorrangsregel volgt op de verplichte voorrangsregels, vermeld in artikel 19 van
voormeld kaderbesluit sociale huur.
Deze sociale huurwoningen kunnen alleen met de voorrang, vermeld in het eerste lid, worden
toegewezen aan de kandidaat-huurders die aan de voorwaarde van rationele bezetting
voldoen.
Artikel 4:
Dit toewijzingsreglement werd overeengekomen nadat over een doelgroepenplan (dat hierbij
in bijlage is toegevoegd) met de lokale huisvestings- en welzijnsactoren van de Stad Brugge
overlegd werd.
Artikel 5:
Dit toewijzingsreglement zal ter goedkeuring worden overgemaakt aan de Vlaamse Minister
voor Wonen
o Per post aan het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woonbeleid, Koning
Albert II – laan, 19, bus 21, 1210 Brussel
o Per mail aan lokaaltoewijzingsreglement@rwo.vlaanderen.be
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Voor de Stad Brugge,
De stadssecretaris,
voorzitter,

Voor de Brugse Maatschappij voor Huisvesting,
De burgemeester,

J. Coens
Annys

R. Landuyt

Voor OCMW Brugge,
De secretaris,

De

L. de Smedt

P.

Voor Verenging SVK,

De voorzitter,

C. Fillet
De fauw

De directeur,

De gedelegeerd secretaris,

D. De fauw

V. Van Vynckt

De voorzitter,

D.

Overzicht procedures en goedkeuringen:
•
•
•
•
•
•

Procedure goedgekeurd in zitting van het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brugge op 18/4/2008
Gunstig geadviseerd door het Lokaal Woonoverleg op 4/9/2015 en Stedelijke Woonraad op 4/12/2015,
Goedgekeurd in de Raad van Bestuur van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting op 7/9/2015,
Goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de Stad Brugge op ……………….,
Goedgekeurd in zitting van de Gemeenteraad van de Stad Brugge op
,
Doorgestuurd ter goedkeuring aan de Minister van Wonen op
o
Per post aan het Agentschap Wonen-Vlaanderen, Afdeling
Woonbeleid, Koning Albert II – laan, 19, bus 21, 1210 Brussel
o
Per mail aan lokaaltoewijzingsreglement@rwo.vlaanderen.be
• Goedgekeurd door de Minister van Wonen

Intern Huurreglement (goedgekeurd Raad van Bestuur 18/12/2019)

32

A. 206 woningen voor ouderen (134 BMH en 73 Vereniging SVK)
a. 134 woningen voor ouderen BMH
WIJK SINT-JOZEF (42 woningen)
STRAAT

HUISNR POSTNR GEMEENTE

TYPE WON.

MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
MERELSTRAAT
ROZENPAD
ROZENPAD
ROZENPAD
ROZENPAD
GANDHIPLEIN
GANDHIPLEIN
GANDHIPLEIN
GANDHIPLEIN
GANDHIPLEIN
GANDHIPLEIN
ROZENPAD
ROZENPAD
ROZENPAD
ROZENPAD

5
7
9
11
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
36
38
2
4
6
8
1
3
5
7
9
11
10
12
14
16

8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000

BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE

WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK

ROZENPAD
ROZENPAD

18
20

8000
8000

BRUGGE
BRUGGE

WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
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WIJK ASSEBROEK (50 woningen)
STRAAT

HUISNR POSTNR GEMEENTE

TYPE WON.

B VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
B. VAN RENTERGHEMSTRAAT
DAVERLOOSTRAAT
DAVERLOOSTRAAT
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK
GROENEWIJK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
271
273
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK

8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
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ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK
ASSEBROEK

34

GROENEWIJK

62

8310

ASSEBROEK

WON. 1 SLPK

WIJK SINT-PIETERS (42 woningen)
STRAAT

HUISNR POSTNR GEMEENTE

TYPE WON.

CUWAERTPAD
CUWAERTPAD
CUWAERTPAD
CUWAERTPAD
CUWAERTPAD
CUWAERTPAD
EGELPAD
EGELPAD
EGELPAD
EGELPAD
EGELPAD
EGELPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD
BERKENPAD

2
4
6
8
10
12
1
3
5
7
9
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK

8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000

BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE

b. 72 woningen voor ouderen Vereniging SVK
72 WONINGEN
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STRAAT
KATELIJNESTRAAT
KATELIJNESTRAAT
KATELIJNESTRAAT
KATELIJNESTRAAT
KATELIJNESTRAAT
KATELIJNESTRAAT
KATELIJNESTRAAT
KATELIJNESTRAAT
OOSTMEERS
WESTMEERS
WESTMEERS
WESTMEERS
WESTMEERS
GARENMARKT 23
GARENMARKT 23
GARENMARKT 23
GARENMARKT 23
GARENMARKT 23
GARENMARKT 23
GARENMARKT 23
VAN VOLDENSTRAAT
VAN VOLDENSTRAAT
VAN VOLDENSTRAAT
VAN VOLDENSTRAAT
VAN VOLDENSTRAAT
VAN VOLDENSTRAAT
VAN VOLDENSTRAAT
VAN VOLDENSTRAAT
VAN VOLDENSTRAAT
BOEVERIESTRAAT
BOEVERIESTRAAT
BOEVERIESTRAAT
BOEVERIESTRAAT
BOEVERIESTRAAT
HENDRIK CONCIENCELAAN
HENDRIK CONCIENCELAAN
HENDRIK CONCIENCELAAN
HENDRIK CONCIENCELAAN
HENDRIK CONCIENCELAAN
HENDRIK CONCIENCELAAN
HENDRIK CONCIENCELAAN
HENDRIK CONCIENCELAAN
HENDRIK CONCIENCELAAN
HENDRIK CONCIENCELAAN
HENDRIK CONCIENCELAAN
HENDRIK CONCIENCELAAN
HENDRIK CONCIENCELAAN

HUISNR
85
87
89
91
9
11
13
15
81
2A
2B
4
6
4
5
6
8
10
12
14
1
3
5
7
9
11
13
15
17
54
56
58
60
62
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
15
16

POSTNR
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
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GEMEENTE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE

TYPE WON.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK
WON. 1 SLPK.
WON 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
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HENDRIK CONCIENCELAAN
HENDRIK CONCIENCELAAN
HENDRIK CONCIENCELAAN
ZWARTELEERTOUWERSTRAAT
ZWARTELEERTOUWERSTRAAT
ZWARTELEERTOUWERSTRAAT
ZWARTELEERTOUWERSTRAAT
ZWARTELEERTOUWERSTRAAT
ZWARTELEERTOUWERSTRAAT
MOERSTRAAT
MOERSTRAAT
MOERSTRAAT
EZELSTRAAT
EZELSTRAAT
EZELSTRAAT
EZELSTRAAT
EZELSTRAAT
ORANJEBOOMSTRAAT
ORANJEBOOMSTRAAT
GARENMARKT
OUDE OOSTENDSESTEENWEG
OUDE OOSTENDSESTEENWEG
OUDE OOSTENDSESTEENWEG
OUDE OOSTENDSESTEENWEG
OUDE OOSTENDSESTEENWEG

17
19
20
68/0001
68/0101
70/0001
70/0002
70/0101
70/0102
7
9/0001
9/0101
97
99
101
103
105
2/0001
2/0101
25
117
119
121
123
125

8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
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BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE

WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 2 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 2 SLPK.
WON. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 2 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
WON. 2 SLPK.
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B. 26 ADL woningen met assistentie in de activiteiten van het dagelijks
leven door FOCUS WONEN BRUGGE vzw
Wijk SINT-KRUIS: 14 woningen op een totaal van 219 woningen in de wijk
STRAAT

HUISNR

POSTNR

GEMEENTE

TYPE WON.

WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT
WATERVLIETSTRAAT

1 BUS 3
1 BUS 4
1 BUS 5
1 BUS 6
1 BUS 9
1 BUS 10
1 BUS 14
1 BUS 15
1 BUS 16
1 BUS 18
1 BUS 19
1 BUS 20
16
18

8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310
8310

SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS
SINT-KRUIS

APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 2 SLPK.
APP. 2 SLPK.
APP. 1 SLPK.
APP. 2 SLPK.
APP. 2 SLPK.
WON. 1 SLPK.
WON. 1 SLPK.

Wijk SINT-PIETERS: 12 woningen op een totaal van 764 woningen in de wijk)
STRAAT

HUISNR

POSTNR

GEMEENTE

TYPE
WON.

GEBR.MARREYTSTRAAT 1 BUS 0004

8000

BRUGGE

GEBR.MARREYTSTRAAT 1 BUS 0103

8000

BRUGGE

GEBR.MARREYTSTRAAT 1 BUS 0104

8000

BRUGGE

GEBR.MARREYTSTRAAT 1 BUS 0203

8000

BRUGGE

GEBR.MARREYTSTRAAT 1 BUS 0205

8000

BRUGGE

GEBR.MARREYTSTRAAT 1 BUS 0304

8000

BRUGGE

GEBR.MARREYTSTRAAT 3 BUS 0103

8000

BRUGGE

GEBR.MARREYTSTRAAT 3 BUS 0106

8000

BRUGGE

GEBR.MARREYTSTRAAT 3 BUS 0203

8000

BRUGGE

GEBR.MARREYTSTRAAT 3 BUS 0207

8000

BRUGGE

GEBR.MARREYTSTRAAT 3 BUS 0306

8000

BRUGGE

APP 2
SLPK.
APP 3
SLPK.
APP 2
SLPK.
APP 3
SLPK.
APP 2
SLPK.
APP 3
SLPK.
APP 2
SLPK.
APP 3
SLPK.
APP 2
SLPK.
APP 2
SLPK.
APP 2
SLPK.
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GEBR.MARREYTSTRAAT 3 BUS 0307

8000

BRUGGE

APP 2
SLPK.

C. 16 woningen voor personen met een gestabiliseerde ernstige psychische
aandoening
Wijk SINT-PIETERS (16 woningen op een totaal van 764 woningen in de wijk)
STRAAT
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN
L. GILLIODTSPLEIN

HUISNR
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25

POSTNR
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
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GEMEENTE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE
BRUGGE

TYPE WON.
WON 1 SLPK
WON 1 SLPK
WON 1 SLPK
WON 1 SLPK
WON 1 SLPK
WON 1 SLPK
WON 1 SLPK
GEMEENSCH.RUIMTE
WON 1 SLPK
WON 1 SLPK
WON 1 SLPK
WON 1 SLPK
WON 1 SLPK
WON 1 SLPK
WON 1 SLPK
WON 1 SLPK
WON 1 SLPK

39
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2. Gemeentelijk toewijzingsreglement gemeente Wingene :
De Vlaamse Overheid keurde het gemeentelijk toewijzingsreglement van Wingene goed
voor wat betreft de passage inzake lokale binding.
Vivendo werd op 25/08/2009 op de hoogte gebracht dat het reglement effectief in voege
is.
De hieronder vermelde artikels zijn op 29/06/2009 door de gemeenteraad van Wingene
goedgekeurd, en kregen nadien eveneens hun goedkeuring van de Vlaamse Overheid :
Artikel 1 : Middels het onderhavig eigen gemeentelijk toewijzingreglement voor sociale
woningen verbinden de gemeente Wingene, alsook de sociale
huisvestingsmaatschappijen, actief op haar grondgebied, zich er toe om toe te wijzen
overeenkomstig artikel 18 ,19 en 20 van Afdeling IV van het besluit van de Vlaamse
Regering d.d. 12.10.2007, zoals gewijzigd, tot reglementering van het sociaal huurstelsel
ter uitvoering van Titel VII van de Vlaamse Wooncode, waarbij concreet de optionele
voorrangsregel lokale binding achtereenvolgens als volgt zal worden toegepast:
“Na toepassing van de verplichte voorrangregels, vermeld in artikel 19 van Afdeling IV
van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 12.10.2007, zoals gewijzigd, en binnen het
toewijzingsreglement, opgemaakt ter uitvoering van artikels 28 en 29, wordt
achtereenvolgens voorrang gegeven aan de kandidaat-huurder:
- die in de periode van vier jaar voorafgaand aan de toewijzing van de woning, minimum
één jaar inwoner waren van de gemeente (te bewijzen middels een getuigschrift van
woonst met historiek van het adres);
- die niet in de gemeente woont maar werkt in de gemeente waar de toe te wijzen
woning gelegen is;
- die niet in de gemeente woont maar wiens schoolgaande kinderen naar een school gaan
in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is.
Artikel 2
Deze voorrangsregels, zoals ze hierboven vermeld staan, zijn van toepassing op de
totaliteit van het sociaal woningpatrimonium van de gemeente Wingene
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APPARTEMENTEN TRAMSTRAAT
De uitbreiding van het lokaal toewijzingsreglement voor ouderen werd inmiddels finaal
goedgekeurd door de Minister: m.n. op 25/09/2018. Intussen werden ook de busnummers
aanvullend bezorgd aan Wonen-Vlaanderen. De entiteiten kunnen dus toegewezen worden
volgens de cascade die in het reglement werden bepaald.
Concreet is er dus een voorrang van toepassing op volgende woningen:
1. De Mandelbeek: Peerstalvoetweg (15 woningen): huisnummers 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30 & 32.
2. Vivendo: Warande (8 woningen): huisnummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8
De voorrang geldt bij punt 1 en punt 2 voor een huishouden met minstens één gezinslid dat
65 jaar oud is.
3. Vivendo: Tramstraat (8 appartementen): huisnummer 15 busnummers 001, 002, 003,
0101, 0102, 0103, 0201 en 0202.
De voorrang geldt met volgende cascade:
a. een huishouden met minstens één gezinslid dat ten minste 65 jaar oud is én tevens kampt
met een verminderde zelfredzaamheid en/of verminderde mobiliteit.
b. een huishouden met minstens één gezinslid dat ten minste 65 jaar oud is.

Intern Huurreglement (goedgekeurd Raad van Bestuur 18/12/2019)

47

3. Gemeentelijk toewijzingsreglement gemeente Zedelgem :
De Vlaamse Overheid keurde het gemeentelijk toewijzingsreglement van Zedelgem in 2
fases goed. Hierdoor konden de lokale bindingsregels en de doelgroep „personen met
een beperking” in werking treden op 11/04/2010, de doelgroepafbakening voor senioren
trad in werking op 16/03/2011 (zijnde de datum waarop Vivendo kennis kreeg van de
gemeente van het integraal goedgekeurde toewijzingsreglement).
Hieronder de gemeenteraadsbeslissing van Zedelgem, alsmede de beslissing van de
Vlaamse Overheid. Laatstgenoemde beslissing houdt in dat ten aanzien van wie
ingeschreven was vóór 16/03/2011 een doelgroepafbakening geldt voor 60+ -ers, ten
aanzien van wie ingeschreven werd na 16/03/2011 geldt een doelgroepafbakening voor
65+ -ers.

Intern Huurreglement (goedgekeurd Raad van Bestuur 18/12/2019)

48

3.1. Beslissing gemeenteraad Zedelgem dd. 25/11/2010 :
De gemeenteraad beslist op basis van het volgende:
Wettelijk kader
- Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, en latere
wijzigingen van dit decreet, en in het bijzonder titel VII van deze Vlaamse
Wooncode.
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van
het sociaal huurstelsel, en in het bijzonder de artikels 26 tot en met 29 van dit
besluit, waarin geregeld wordt waarvoor een lokaal toewijzingsreglement kan
worden opgesteld nl. de lokale binding van de kandidaat-huurders, de
woonnoden van specifieke doelgroepen en het aanpakken van ernstig verstoorde
of ernstig bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of complexen.
- De bepaling in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot
reglementering van het sociaal huurstelsel, dat de criteria m.b.t. doelgroepen
voorrang hebben op de criteria m.b.t. lokale binding.
Aanleiding
- Het ministerieel besluit van 4 februari 2010 tot gedeeltelijke goedkeuring van het
lokaal toewijzingsreglement m.b.t. sociale huurwoningen, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 24 september 2009.
Adviezen
EXTERN
- Sociale dienst OCMW : akkoord met het ontwerp van reglement.
- Vivendo : akkoord met het ontwerp van reglement.
Besluit
Artikel 1.- Het hierna volgende toewijzingsreglement m.b.t. de toewijzing van sociale
huurwoningen wordt goedgekeurd.

1.

De lokale binding

1.1. Motivatie
waarom
werd
gekozen
om
de
optionele
voorrangsregel voor inwoners van de gemeente verder aan
te vullen met de lokale bindingsfactoren opgesomd in artikel
27 (BVG 12.10.2007)
De optionele voorrangsregel in het centrale toewijzingssysteem voorziet reeds
de mogelijkheid om voorrang te geven aan de kandidaat-huurder die in de
periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner geweest is
van Zedelgem. Deze regel wordt weerhouden, maar om een goede mix in
stand te houden van inwoners die in Zedelgem hun leven opgebouwd en geleid
hebben, enerzijds, en, anderzijds, mensen die inwijken uit de steden, wordt
een bijkomende lokale bindingsfactor voorzien.
In de wijken waar de facto toch een concentratie is van sociale woningen,
verhuurd door de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo, kan een lokale
bindingsfactor tegelijk ook onrechtstreeks de kwaliteit van het samenwonen in
een wijk positief beïnvloeden.

1.2. Bepaling en volgorde van de bindingsfactoren
De lokale bindingsfactoren worden als volgt en in deze volgorde vastgelegd :
Voorrang voor toewijzing wordt verleend aan kandidaat-huurders die
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1° -

2° -

3° -

in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar
officieel ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Zedelgem
( bewijs: rijksregister of attest dienst bevolking van het
gemeentebestuur);
ooit 20 jaar onafgebroken in de gemeente Zedelgem gewoond
hebben
( bewijs: rijksregister of attest dienst bevolking van het
gemeentebestuur);
niet in Zedelgem wonen, maar wier schoolgaande kinderen er school
lopen
( bewijs: attest van inschrijving en regelmatige leerling van de
school) ;

1.3. Afbakening van het deel van het patrimonium waarop deze
lokale bindingsfactor toegepast wordt
De voorrangsregels die de lokale binding van kandidaat-huurders versterken,
gelden voor het volledig patrimonium, zowel dat van de sociale
huisvestingsmaatschappij als van het sociaal verhuurkantoor en het lokaal
bestuur.

2. Het doelgroepenplan.
Een aantal categorieën van inwoners hebben het in Zedelgem moeilijk om een
aangepaste en betaalbare woning te huren.
Voor twee doelgroepen : de ouderen en de personen met een beperking,
wordt een doelgroepenplan uitgewerkt.

2.1.
2.1.1.

De ouderen
Beschrijving van de doelgroep.
Onder de categorie “ouderen” worden koppels begrepen, waarbij minstens één
van de partners de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, of alleenstaanden die de
leeftijd van 60 jaar hebben bereikt.
(bewijs: rijksregister)

2.1.2.
Specifieke problemen die deze doelgroep ondervindt om
een aangepaste en betaalbare woning te huren in Zedelgem.
Ouderen die vragen om een sociale huurwoning beschikken slechts over een
beperkt budget. Uit recente studies is trouwens gebleken dat de senioren in
Vlaanderen in het algemeen eerder lage pensioenen genieten, waardoor ze bij
onverwachte tegenslagen een hoog risico lopen om in armoede te verzeilen.
Maar voor deze categorie is het ook zeer belangrijk dat de woning centraal
gelegen is, opdat ze makkelijk beroep kunnen doen op voorzieningen,
naarmate ze ouder worden. Ook om door mobiliteitsproblemen niet afgesloten
te worden van de plaatselijke gemeenschap is de centrale ligging van belang.
Een derde aspect is dat de woningen voor ouderen dienen comfortabel en
aangepast te zijn. Vooral dat laatste element is niet vanzelfsprekend, maar
alle eisen die aan de woning gesteld worden voor ouderen zijn van die aard
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dat ze de huurprijs opdrijven (centrale ligging, lift, gelijkvloerse slaap- en
badkamer).
Tenslotte is ook woonzekerheid een specifieke vraag van de ouderen. Zij
wensen zolang als mogelijk in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven
wonen en leven.

2.1.3.
Flankerende maatregelen
doelgroep genomen worden.

die

ten

behoeve

van

de

Volkomen in de beleidslijn die federaal én op het Vlaams niveau vooropgesteld
is, werd ook in het Lokaal Sociaal Beleidsplan van de gemeente Zedelgem,
opgenomen dat de twee strategische doelstellingen van het lokaal bestuur op
het vlak van ouderenzorg zijn :
1. Wonen voor ouderen : uitbreiding van de capaciteit van aangepaste
woonvormen voor de onderscheiden profielen van ouderen.
2. Ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen.
Deze strategische doelstellingen werden verder concreet vertaald in een aantal
operationele doelstellingen. Deze vertrekken van de verdere uitbouw van de
thuiszorgdiensten (poetshulp, warme maaltijden, boodschappendienst,
mantelzorg..), over de noodzakelijke uitbreiding van de residentiële
zorgcapaciteit, tot het zoeken naar en realiseren van aangepaste
woonvormen voor ouderen.
Onder de noemer “wonen voor ouderen” is ook het plan opgevat om zowel in
de woonkern Zedelgem-dorp als in het centrum van Veldegem, telkens 40 tot
75 aanleunwoningen met dienstverlening te realiseren. Deze plannen kunnen
enkel gerealiseerd worden in een formule van Publiek Private Samenwerking
(PPS), vermits het lokaal bestuur niet meer over voldoende middelen beschikt
om ze in eigen beheer te realiseren. Beide sporen zijn momenteel in
voorbereiding en kunnen dus niet verder omschreven worden.
Naast de doelstellingen vanuit het lokaal sociaal beleidsplan en de
zorgstrategische planning, werden reeds een aantal andere flankerende
maatregelen voor de doelgroep uitgewerkt.
Het OCMW beschikt reeds meerdere jaren over een erkend lokaal
dienstencentrum. Dit dienstencentrum bevindt zich in de hoofdgemeente
Zedelgem, in een lokaal dat gehuurd wordt van de sociale
huisvestingsmaatschappij Vivendo. Recent werd er gestart met de bouw van
een nieuw dienstencentrum in het centrum van de gemeente. Het einde van
de werken wordt voorzien in december 2010.
Door de verdere uitbouw van de werking van dit dienstencentrum, wenst het
OCMW het aanbod naar de ganse bevolking, meer specifiek naar de ouderen
toe, uit te breiden en af te stemmen op hun vragen.
In het kader hiervan wordt voorzien dat er in iedere deelgemeente een
antenne van dit dienstencentrum uitgebouwd wordt. Hiermee willen we de
basisdienstverlening ( warme maaltijden, pedicure, wassalon,
douchemogelijkheid, ondersteuning door een maatschappelijk werker, … ) nog
dichter bij de bevolking te brengen.
Het concept van de eerste antenne in Aartrijke is reeds volledig klaar. Vanuit
het gemeentebestuur werd een ontwerper aangesteld die zal instaan voor het
bouwen van een nieuw centrum, waarin volgende dienstverlening zal
opgenomen worden : antenne van de bibliotheek, jeugdhuis, cultureel
centrum, sportvoorzieningen en de antenne van het LDC.
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De andere twee antennes ( Loppem en Veldegem ) worden voorzien vanaf
2012.
Het OCMW beschikt zelf over een ruim aanbod aan ondersteunende diensten
inzake thuiszorg : warme maaltijden, dienst huishoudelijke hulp, minder
mobielen centrale, verhuur van personenalarmtoestellen, …
Er werd afgesproken met de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo, dat
het OCMW op de hoogte gebracht wordt van zodra er een toewijzing aan een
60-plusser door gaat.
Hierdoor kan er in de eerste weken van de bewoning een huisbezoek afgelegd
worden door de maatschappelijk werker van het OCMW of van het LDC,
teneinde na te gaan of er voldoende ondersteuning is en de betrokkene
vertrouwd te maken met de werking van het dienstencentrum.

2.1.4. Cijfergegevens
Zie bijlage 3.2. – 3.3. – 3.4 bij het oorspronkelijk toewijzingsreglement voor
sociale huurwoningen, goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit op 24
september 2009.
29,90% (= 6.599) van de totale Zedelgemse bevolking is ouder dan 55 jaar
(21.934). Hiervan woont er 21, 28% (= 1.393) in Aartrijke, 21,57 (= 1.413)
in Veldegem, 23,88% (= 1.564) in Loppem en 33,27% (= 2.179) in
Zedelgem.
Wat de opsplitsing mannen – vrouwen betreft kunnen we het volgende
schrijven: in groot Zedelgem wonen er 47,72% (=3.130 van de totale 55+
cijfers) mannen en 52,28% (=3.429) vrouwen ouder dan 55 jaar.
Per deelgemeente betekent dit: Aartrijke 47,02% mannen en 52,98%
vrouwen, Veldegem 48,20% mannen en 51,80% vrouwen, Loppem 47,76
mannen en 52,24% vrouwen, Zedelgem 47,96% mannen en 52,04% vrouwen
ouder dan 55 jaar.
( Bron : gemeentelijke dienst bevolking, toestand op 01.01.2007. )

2.1.5. Afbakening van het deel van het patrimonium waarop
deze uitgebreide voorrangsregel wordt toegepast.
Het is niet de bedoeling om alle woningen met één slaapkamer te reserveren
voor de groep van de ouderen. De alleenstaanden op het grondgebied hebben
heel wat moeite om op de privé-markt een eigen woning te huren, waardoor
het aanbod op de sociale markt, vaak hun enige optie wordt.
Er wordt dan ook geopteerd om een aantal woningen, die tot op heden
toegewezen werden aan bejaarden, niet langer voor deze groep te reserveren,
waardoor enkel de lokale binding zal gelden bij de toewijzing.
Bij de keuze van de woningen die weerhouden werden, werd er rekening
gehouden met de nabijheid van : winkels, apotheek, huisartsenpraktijk,
kapsalon, antenne van het LDC, … We hebben er rekening mee gehouden, dat
deze zones, meer dan de andere zones, geschikt zijn voor de verhuring aan
ouderen.
In Loppem worden enkel die woningen weerhouden die in de onmiddellijke
omgeving van het Woon- en Zorgcentrum Maartenshove gesitueerd zijn. Deze
woningen zijn namelijk allemaal standaard uitgerust met een alarmsysteem,
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waardoor zij 24 u op 24 u beroep kunnen doen op ondersteuning en
begeleiding door de professionelen in het Woon- en Zorgcentrum. Het spreekt
voor zich dat deze woningen uitermate geschikt zijn voor de huisvesting van
mensen uit de doelgroep.
Het sociaal verhuurkantoor Sovekans gaat niet over tot afbakening van een
deel van zijn patrimonium voor deze doelgroep.
De sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo gaat over tot volgende
afbakening :
Zedelgem : 0 woongelegenheden
Van de 32 woongelegenheden in de deelgemeente Zedelgem, die tot op heden
toegewezen werden aan bejaarden, wordt er geen enkele weerhouden.
Op basis van de rationele bezetting, kunnen we bijgevolg besluiten dat deze 32
woningen, zullen kunnen toegewezen worden aan alleenstaanden of koppels zonder
kinderen ongeacht leeftijd met inachtneming van de bepalingen inzake doelgroep
‘personen met een beperking’.
Aartrijke : 6 woongelegenheden
Kan. Davidstraat

10

8211

Aartrijke

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Kan. Davidstraat

12

8211

Aartrijke

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Kan. Davidstraat

14

8211

Aartrijke

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Kan. Davidstraat

16

8211

Aartrijke

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Kan. Davidstraat

18

8211

Aartrijke

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Kan. Davidstraat

20

8211

Aartrijke

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Van de 16 woongelegenheden in de deelgemeente Aartrijke, die tot op heden
toegewezen werden aan bejaarden, worden er 6 weerhouden.
Dit betekent dan ook dat de andere 10 woningen zullen kunnen toegewezen worden op
basis van de rationele bezetting.
Deze 6 woningen die weerhouden werden, liggen in de onmiddellijke omgeving van de
dorpskern, dicht bij de supermarkt en op wandelafstand van de nieuwe antenne van het
dienstencentrum.
Loppem : 22 woongelegenheden
22 Bejaarden woningen Loppem
Spreeuwenweg

12

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

15

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

18

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

21

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

24

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

27

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

29

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

9

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

10

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

11

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

13

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

14

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

16

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

17

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2
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Spreeuwenweg

19

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

20

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

22

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

23

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

25

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

26

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

28

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Spreeuwenweg

30

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Van de 36 woongelegenheden te Loppem die tot nu gereserveerd werden voor de
doelgroep ouderen, worden er nog 22 weerhouden.
De multifunctionele woningen met 3 slaapkamers zullen allemaal toegewezen worden op
basis van de rationele bezetting en worden dus niet langer weerhouden voor de ouderen.
De 22 woningen die wel weerhouden worden, zijn allemaal uitgerust met het eerder
reeds vermeldde alarmsysteem.
Veldegem : 0 woongelegenheden
Van de 6 woongelegenheden in de deelgemeente Veldegem, die tot op heden
toegewezen werden aan bejaarden, wordt er geen enkele weerhouden.
Er zijn in totaal 106 woningen met één slaapkamer ter beschikking op het grondgebied.
Hiervan worden er 28 gereserveerd voor de doelgroep ouderen. Dit betekent 26 %.
Op de huidige wachtlijst ( d.d. 26/10/2010 ) van de sociale huisvestingsmaatschappij
Vivendo, staan 372 aanvragers die in aanmerking komen voor een woning met één
slaapkamer. Van deze groep, zijn er 78 personen die ouder zijn dan 60 jaar en bijgevolg
tot de doelgroep ouderen horen.
Hieruit kunnen we afleiden dat 20,97 % van de ouderen op de wachtlijst in aanmerking
komt voor de 28 woningen die gereserveerd werden.
Belangrijk hierbij is wel dat de cijfers van Vivendo unieke cijfers zijn, maw iemand die
ingeschreven wordt voor een woning in Aartrijke en/of Loppem, telt slechts één maal
mee.
Bijgevolg is er een goede verhouding tussen het percentage aan de woningen dat
voorbehouden wordt voor 60 plussers en het percentage aan 60-plussers op de
wachtlijst.
2.2.

Personen met een beperking
2.2.1.

Beschrijving van de doelgroep

Onder de categorie “personen met een beperking” worden volwassen personen
begrepen met een verstandelijke beperking en/of fysieke beperking of
meervoudige beperking met :
•
een VAPH-erkenning (i.c. attest van positieve beslissing van de
Provinciale Evaluatie Commissie – PEC) die toegang geeft tot
woonondersteuning zoals (niet limitatief): Beschermd Wonen, Geïntegreerd
Wonen, Inclusief Ondersteund Leven, Tehuis Niet Werkenden (zowel Bezigheid
als Nursing) …
•
of een VAPH – erkenning die een Persoonsvolgend budget toekent in de
vorm van een PGB of PAB. (PAB: Persoonlijk Assistentie Budget; PGB:
Persoonsgebonden Budget).
•
Eén van beide bovenstaande VAPH-erkenningen moet gepaard gaan met
een attest opgemaakt door de zorgpartner vzw Oranje dat bij in gebruik name
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van de sociale woning een dienstverleningsovereenkomst (DVO) zal afgesloten
worden die de nodige professionele begeleiding van de huurder garandeert.
Indien vzw Oranje deze DVO niet kan afsluiten (op basis van de aard van de
begeleidingsnood, zorgzwaarte, enz.) kan de kandidaat-huurder niet tot de
doelgroep worden gerekend.
De laatste bepaling kan de indruk wekken dat met vzw Oranje een zekere
exclusiviteit werd overeen gekomen. Dit is echter niet het geval. De
doelgroep waarvan sprake heeft nood aan voldoende nabije begeleiding vanuit
een Woonondersteuningscentrum (zie ook ‘specifieke problemen die deze
doelgroep ondervindt om een aangepaste en betaalbare woning te huren in
Zedelgem’).
De ervaring leert dat wanneer een te begeleiden woning buiten de aangeduide
wijk (zie kaart pagina 8) is gelegen, de noodzakelijke veiligheid en nabijheid
onvoldoende is. Vzw Oranje is de enige zorgpartner voor deze doelgroep die
een Woonondersteuningscentrum in de deelgemeente Zedelgem heeft.
Daarom kan het ook enkel vzw Oranje zijn die de noodzakelijke begeleiding
opneemt.
2.2.2.

Specifieke problemen die deze doelgroep ondervindt om een
aangepaste en betaalbare woning te huren in Zedelgem

Op volgende vlakken doen zich problemen voor waar specifieke begeleiding
voor nodig is en die het vinden van een aangepaste en betaalbare woning
bemoeilijken :
•
Op het vlak van zelfstandigheid: nood aan psychosociale begeleiding,
nabijheid, structuur en woonondersteuning. Wonen in de nabijheid van een
Woonondersteuningscentrum van de zorgpartner is noodzakelijk om zich in de
woonsituatie te kunnen handhaven.
•
Op het vlak van zelfredzaamheid inzake ADL.
(ADL: is activiteiten van het Alle Daagse Leven vb.: hygiëne, maaltijdsituatie,
boodschappen doen, woning onderhouden, was, …).
•
Op het vlak van aangepaste en zinvolle dagbesteding is extra
ondersteuning nodig zodat de huurder niet vereenzaamt in zijn of haar
woning. Deze ondersteuning kan zowel geboden worden door collectieve
activiteiten georganiseerd door de zorgpartner of door individuele inclusieve
activiteiten in de buurt, eveneens ondersteund door de zorgpartner.
•
Administratief – financieel: opvolging van procedures, contracten,
betaling, enz.
•
Op het vlak van mobiliteit en van aanpassing van de leefomgeving
(woning én omgeving)
•
Financieel beperkt inkomen.
•
…
2.2.3.
•
•
•
•

Flankerende maatregelen die ten behoeve van de doelgroep
genomen worden

Samenwerking met een gespecialiseerde zorgpartner die vanuit het
woonondersteuningscentrum het wonen en alledaagse leven van de
huurders / cliënten ondersteunt en begeleidt.
Het voorzien van psychosociale begeleiding door de sociale dienst van
dezelfde zorgpartner.
Het organiseren van dagactiviteiten i.s.m. de zorgpartner en andere
actoren uit de omgeving.
Samenwerking met het dienstencentrum van het plaatselijke OCMW in
het kader van o.a. maaltijdbedeling, vorming, enz.
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2.2.4.

Cijfergegevens

Voor deze analyse hebben we de gegevens gebruikt uit de databank van het
VAPH. Dit waren de gegevens beschikbaar in de datawarehouse op
19/08/2009. UC is de afkorting voor urgentiecode. UC 1 en 2 zijn te
beschouwen als dringende zorgvragen.
Nursing

7 cliënten hebben een actieve zorgvraag ‘Nursing’ en hebben domicilie in
Zedelgem (fusie). 2 vragen zijn dringend.
UC 1 en 2
UC 3 en 4
UC 5
UC –1
Migratie
Totaal

Noord-West-Vlaanderen
78
59
20
2
7
166

Zedelgem
2
3
1
0
1
7

Brugge
24
9
0
2
6
36

Bezigheidstehuis
25 cliënten hebben een domicilie in Zedelgem (fusie) en hebben een actieve
zorgvraag bezigheidstehuis aangemeld voor zorgbemiddelingsoverleg WestVlaanderen. 11 vragen zijn dringend.
UC 1 en 2
UC 3 en 4
UC 5
UC –1
Migratie
Totaal

Noord-West-Vlaanderen
147
153
124
1
6
431

Zedelgem
11
7
7
0
0
25

Brugge
52
55
20
0
1
128

Geïntegreerd wonen
3 cliënten hebben een domicilie in Zedelgem (fusie) en hebben een actieve
zorgvraag geïntegreerd wonen aangemeld voor zorgbemiddelingsoverleg
West-Vlaanderen. 2 vragen zijn dringend.
UC 1 en 2
UC 3 en 4
UC 5
UC –1
Migratie
Totaal

Noord-West-Vlaanderen
19
21
7
0
1
48

Zedelgem
2
0
0
0
1
3

Brugge
4
3
0
0
0
7

Beschermd wonen met dagbesteding
4 cliënten hebben een domicilie in Zedelgem (fusie) en hebben een actieve
zorgvraag beschermd wonen met dagbesteding aangemeld voor
zorgbemiddelingsoverleg West-Vlaanderen. 2 vragen zijn dringende vragen
(UC 1 en 2)
UC 1 en 2
UC 3 en 4

Noord-West-Vlaanderen
44
57
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Zedelgem
2
1

Brugge
18
21
56

UC 5
UC –1
Migratie
Totaal

2.2.5.

32
0
5
138

1
0
0
4

5
0
1
45

Afbakening van het deel van het patrimonium
waarop deze uitgebreide voorrangsregel wordt
toegepast.

Nabijheid bij het woonondersteuningcentrum is belangrijk, zie ‘A’ op het
plannetje. De huizen in de gearceerde straten zijn in de haalbare nabijheid van
het woonondersteuningscentrum.

Bij de afbakening van het patrimonium staat het behouden van een “gezonde
mix”, in de wijk voorop.
Het sociaal verhuurkantoor Sovekans gaat niet over tot afbakening van een
deel van zijn patrimonium voor deze doelgroep.
De sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo gaat over tot volgende
afbakening :

Zedelgem : 21 woongelegenheden
Sperreweg

14

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

15

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

17

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

2

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

8

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

9

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

11

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

13

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

16

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2
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Sperreweg

19

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

1

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

31

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

7

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

12

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

21

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

23

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

25

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

27

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

29

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

3

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Sperreweg

5

8210

Zedelgem

Bejaardenwoning met 1 slaapkamer

1 slk max 2

Tot op heden werden 10 woningen gereserveerd voor de toewijzing aan de
doelgroep personen met een beperking. Er werd besloten om deze groep uit te
breiden met 11 woningen.
We stelden namelijk vast dat er in deze beperkte groep van 10 woningen,
gedurende één jaar, geen enkele woning opnieuw kon toegewezen worden
waardoor dat het quotum van 2 woningen in de afbakening niet kon gehaald
worden.
Binnen deze groep van 21 woningen in de Sperreweg, worden, na
inwerkingtreding van het gemeentelijk toewijzingsreglement, de eerstvolgende
2 vrijkomende woningen toegewezen aan de personen uit deze doelgroep.
Deze regel blijft behouden.
Daarna geldt de regel dat maximaal twee woningen uit deze afbakening,
tegelijkertijd kunnen toegewezen worden aan de personen die tot deze
doelgroep behoren. Bijgevolg zullen er steeds 19 woningen uit
bovenvermeldde lijst kunnen toegewezen worden cfr de lokale binding en de
rationele bezetting.
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3.2. Beslissing Vlaamse Regering (door Vivendo ontvangen op
16/03/2011)
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4. Gemeentelijk toewijzingsreglement Gemeente Oostkamp :
Op 31/03/2010 gaf de bevoegde Vlaamse Minister haar gedeeltelijke goedkeuring aan
het gemeentelijk toewijzingsreglement. Middels deze beslising kan Vivendo 50 woongelegenheden bij voorrang toewijzen aan senioren van minstens 55 jaar oud. De 10
eerder door de gemeente voorgestelde woningen met 3 slaapkamers in het Beukenhof
werden niet goedgekeurd door de Vlaamse Overheid en dient Vivendo derhalve toe te
wijzen zonder leeftijdsbeperking.
Op 24/06/2010 bekwam Vivendo middels bevraging aan RWO Afdeling Toezicht de
bevestiging dat de voornoemde 50 woongelegenheden bij voorrang aan 55+ - ers
konden toegewezen worden.
Op 24/06/2010 nam de gemeenteraad van Oostkamp een nieuw besluit waarin niet
langer de 10 woningen met 3 slaapkamers in het Beukenhof werden opgenomen.
Hieronder het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen dat Vivendo
op 30/06/2010 van de gemeente Oostkamp ontving :
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5. Gemeentelijk toewijzingsreglement Gemeente Ruiselede :
Vivendo ontving op 3/08/2010 van de gemeente Ruiselede het door de Vlaamse Overheid
goedgekeurde toewijzingsreglement. Middels deze beslising kan Vivendo 10 woongelegenheden bij voorrang toewijzen aan senioren van minstens 55 jaar oud.
Hieronder het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen van de
gemeente Ruiselede :
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6. Gemeentelijk toewijzingsreglement Gemeente Beernem :
Vivendo ontving op 12/12/2011 van de gemeente Beernem het door de Vlaamse
Overheid goedgekeurde toewijzingsreglement. Middels deze beslising kan Vivendo 27
woon-gelegenheden bij voorrang toewijzen aan senioren van minstens 65 jaar oud.
Hieronder het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen van de
gemeente Beernem :
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7. Gemeentelijk toewijzingsreglement gemeente De Haan :
De Vlaamse Overheid keurde het gemeentelijk toewijzingsreglement van De Haan goed
inzake lokale binding.
Vivendo werd op 13/01/2012 op de hoogte gebracht dat het reglement effectief in voege
is.
Het gemeentelijk toewijzingsreglement werd op 1/09/2011 door de gemeenteraad van
De Haan goedgekeurd. Hieronder de passage omtrent de lokale bindingsregels :
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8. Intergemeentelijk toewijzingsreglement Midden-WestVlaanderen :
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9. Gemeentelijk toewijzingsreglement gemeente Eernegem
Juridisch kader
•

Artikel 57 van het gemeentedecreet

•

Vlaamse Wooncode

•

Het sociaal huurbesluit (Besluit van de Vlaamse regering d.d. 12 oktober 2007 en
wijzigingen)

•

Beslissing gemeenteraad van 17 december 2015 betreffende de goedkeuring van het
lokaal toewijzingsreglement voor ouderen

Verwijzingsdocumenten
•

Beslissing gemeenteraad van 17 december 2015 betreffende de goedkeuring van het
lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Verslag van het woonoverleg d.d. 16
september 2014

•

Brief van de Vlaamse Regering van 17 maart 2016 betreft het lokaal
toewijzingsreglement: voorwaardelijke goedkeuring

feiten, context en argumentatie
1. KADERING BINNEN DE VLAAMSE WOONCODE

1.1.

WETTELIJK KADER

Artikel 4 van de Vlaamse Wooncode formuleert de bijzondere doelstellingen waarmee
rekening moet worden gehouden bij de toewijzing. Het toewijzingsreglement moet het recht
op menswaardig wonen waarborgen; het leefbaar samenwonen bevorderen en gelijke kansen
voor iedereen nastreven. Elk toewijzingsreglement moet streven naar een evenwicht tussen
het algemeen belang en het individuele woonrecht.
De Vlaamse Wooncode (art. 95 3°) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk)
toewijzingsreglement een lokale invulling kan geven aan de prioriteiten en toewijzingsregels
die de Vlaamse regering vaststelt.
Vanaf 1 januari 2008 voorziet het sociaal huurbesluit (BVR van 12 oktober 2007 en
wijzigingen) voor de toewijzing van sociale woningen een standaardregime en daarnaast de
mogelijkheid van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement.
De opmaak van een eigen toewijzingsreglement moet tot stand komen in overleg met alle
relevante lokale actoren. De gemeente speelt hierin de trekkersrol.
1.2.

STANDAARDREGIME EN EIGEN GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT

1.2.1. Standaardregime

Intern Huurreglement (goedgekeurd Raad van Bestuur 18/12/2019)

87

Wat betreft het standaardregime zijn er twee systemen van algemene toewijzingsregels voor
sociale huurwoningen.
•

De VMSW en sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken het
toewijzingssysteem zoals vermeld in de artikelen 18, 19 en 20 van het sociale
huurbesluit.

•

De SVK’s gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in artikel 21.

De sociale huisvestingsmaatschappijen moeten de sociale huurwoningen toewijzen rekening
houdend met achtereenvolgens:

1) de rationele bezetting
2) de absolute voorrangsregels
3) de optionele voorrangsregels (1)
4) de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingenregister
De sociale verhuurkantoren hanteren dezelfde toewijzingsregels zoals geformuleerd in
punten 1, 2 en 4, maar het derde criterium waar rekening mee wordt gehouden, is een
puntensysteem. (2)
(1)

Binnen het standaardluik kan de verhuurder zelf ook bepaalde keuzes maken zoals optionele voorrangsregels,
facultatieve schrappings- en opzeggingsgronden die moeten worden vastgelegd in het interne huurreglement
van de betreffende verhuurder.

(2)

Puntensysteem op basis van vier verplichte prioriteiten: (1) woonnood, (2) kinderlast, (3) actueel besteedbaar
inkomen en (4) mutatieaanvraag van zittende huurder en op basis van 2 optionele prioriteiten: (1) aantal jaren
ingeschreven en (2) aantal jaren verblijf in gemeente.

1.2.2. eigen gemeentelijk toewijzingsreglement
Artikel 26 van het sociale huurbesluit (BVR van 12 oktober 2007 en wijzigingen) bepaalt dat

de gemeente kan afwijken van het algemeen geldend toewijzingsreglement en een specifiek
toewijzingsreglement kan opstellen op basis van specifieke behoeften en lokale noden.

Het opstellen van een eigen toewijzingsreglement wordt bepaald in de artikels 26 tot en met
29.In dit eigen gemeentelijk toewijzingsreglement kan men:

1) rekening houden met de lokale binding van de kandidaat-huurders
2) rekening houden met de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen
3) werken aan verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of
complexen
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De opmaak van een eigen toewijzingsreglement moet tot stand komen in overleg met alle
relevante lokale (huisvestings- en welzijns-)actoren. De gemeente speelt hierin de

trekkersrol.

1.3.

TOTSTANDKOMING VAN HET GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT

1.3.1. initiatief en procedure
Zoals bepaald in artikel 26 van het sociale huurbesluit heeft de gemeente gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om een lokaal toewijzingsreglement op te maken.

Op 2 december 2014 heeft het college van burgemeester en schepenen principieel beslist

om een specifiek toewijzingsreglement voor de gemeente Ichtegem op te maken en de

totstandkomingsprocedure vastgelegd. Er wordt een lokaal toewijzingsreglement voor
ouderen (omzendbrief W/2014/01) opgemaakt.

Door het CBS werd een werkgroep opgericht die de opdracht kreeg een toewijzingsreglement
op te stellen. Het lokaal woonoverleg werd aangeduid als werkgroep. De werking van de
werkgroep wordt voorbereid door IGS Woonpunt. Het lokaal toewijzingsreglement voor

ouderen werd besproken op het woonoverleg van 16 september 2014 en 3 maart 2015.

Woonpunt heeft het reglement verder uitgewerkt ter voorbereiding van het woonoverleg van
21 april 2015. Het woonoverleg gaf toen ook een positief advies.
1.3.2. goedkeuring van het reglement
Op 17 december 2015 (onder voorbehoud) heeft de gemeenteraad het toewijzingsreglement
voor ouderen goedgekeurd.

1.3.3. de uitwerking in overleg met de actoren
Het toewijzingsreglement voor ouderen werd uitgewerkt in samenwerking met de
verhuurders en de lokale huisvestingsactoren.
In Ichtegem zijn de verhuurders:
•

De Mandel

•

Vivendo

•

Woondienst JOGI

2. DOELGROEP OUDEREN

2.1.

OMSCHRIJVING VAN DE DOELGROEP

De doelgroep wordt afgebakend op basis van leeftijd. De ondergrens is 65 jaar.

2.2.

GROOTTE VAN DE DOELGROEP

2.2.1. Aantal 65-plussers in de gemeente/totale bevolking (3)
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0-64j
65+
Totaal
%
65+

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013
2014
11130 11058 11114 11162 11227 11309 11436 11458 11466 11399 11426
2259
2282
2309
2331
2347
2378
2403
2402
2432 2470
2503
13.389 13.340 13.423 13.493 13.574 13.687 13.839 13.860 13.898 13.869 13.929
16,87

17,10

17,20

17,27

17,29

17,37

17,36

17,33

17,49

17,80

17,96

Elk jaar neemt het aantal 65-plussers in Ichtegem toe. In de voorbije 10 jaar is het aandeel
van de doelgroep met 1,09% gestegen.
(3) Gegevens vanuit lokale statistieken:
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/domeinen/demografie/kk_rapport_demo.html

2.2.2. Aantal 65-plussers op de wachtlijst/totaal aantal kandidaat-huurders

65+ op wachtlijst

Totaal op wachtlijst

% 65+ op wachtlijst

De Mandel

42

307

13.7%

Vivendo

44

352

12,5%

Woondienst JOGI

23

219

10,5%

2.3.

PATRIMONIUM DAT BIJ VOORRANG WORDT TOEGEWEZEN AAN OUDEREN

Eengezinswoning

Appartement

Totaal

Aantal slaapkamers

Aantal slaapkamers

1

2

3

4

5

studio

1

2

3

4

De Mandel

10

24

11

26

0

0

0

0

0

0

71

Vivendo (4)

0

33

38

8

0

0

0

40

0

0

119

Woondienst JOGI

3

9

12

3

0

0

2

1

0

1

31

Totaal aantal

13

66

61

37

0

0

2

41

0

1

221

Voorbehouden voor

2

21

ouderen*

23

*ook sociale assistentiewoningen worden hier mee in opgenomen
Totaal patrimonium

221

¼ van totaal patrimonium

55

Totaal studio’s, 1 en 2 slaapkamers

122

1/3de

40

van totaal studio’s, 1 en 2 slaapkamers

Totaal voorbehouden voor ouderen
(4)

23

Het aantal appartementen is exclusief het project in de stationsstraat waar er in de toekomst 8 appartementen zullen
worden gebouwd.
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2.4.

MOTIVEER DE KEUZE VAN HET VOORBEHOUDEN PATRIMONIUM (LIGGING,

AARD VAN DE WONING,…)
De Mandel
De 4 woningen in de Priorijstraat en Abdijstraat zijn gelegen in centrum van Ichtegem en zijn
volledig gelijkvloers. Door deze centrale ligging vlakbij alle voorzieningen zijn deze
woningen erg geschikt voor ouderen.
Vivendo
De 19 appartementen in de Sint-Annawijk zijn gelegen in het centrum van Eernegem
(Ichtegem). De appartementen zijn allemaal voorzien van twee slaapkamers en zijn

rolstoeltoegankelijk. Ze zijn gelegen naast het woonzorgcentrum Sint-Anna. Door de

centrale ligging in de gemeente en de nabijheid van het woonzorgcentrum zijn de woningen
erg geschikt voor ouderen.

2.5.

EVENTUELE FLANKERENDE MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE DOELGROEP

Bestaand aanbod voor senioren (5)
Lokaal dienstencentrum de Ster
•

Aanbieden van informatie, recreatieve activiteiten en vorming.

•

In de cafetaria kan men vrijblijvend terecht voor gezelschap, een babbeltje en een
drankje.

•

Dienstverlening:
o

Warme maaltijden in het dienstencentrum.

Minder Mobielen Centrale
•

Vervoersdienst ten behoeve van gebruikers die over geen andere
vervoersmogelijkheden beschikken gezien hun toestand.

Thuiszorgdiensten van het OCMW
•

Poetsdienst voor het gewone huishoudelijke onderhoud.

•

Boodschappendienst voor wie zelf niet meer alleen naar de winkel kan.

Huize Zonnevreugde en Cappellevelt
•

Aangepaste en betaalbare huisvesting voor senioren

Modern en degelijk woon- en zorgcentrum Sint-Anna
(5) Gegevens via de website van Sociaal Huis Ichtegem: http://www.ichtegem.be/ocmw/sociaal-huis/
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3. TOEPASSING

3.1.

EIGEN TOEWIJZINGSREGLEMENT EN STANDAARDREGIME

Het eigen toewijzingsreglement kan niet los worden gezien van het standaardluik.
Binnen het standaardluik komen er nieuwe voorrangsregels voor de doelgroep ouderen die
zullen gelden als absolute voorrangsregels. De voorrangsregels krijgen dan een plaats

binnen de absolute voorrangsregels van het standaardregime. Daarnaast blijven de andere
regels uit het standaardluik gelden zoals de rationele bezetting en de chronologische
volgorde.

Die betreffende sociale huurwoningen kunnen alleen met voorrang worden toegewezen aan
de kandidaat-huurders die aan de voorwaarde van rationele bezetting voldoen.

De toepassing van dit toewijzingsreglement wijzigt niets aan de inschrijving- en

toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in hoofdstuk III en V van het sociale huurbesluit.
Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de

betreffende lijst die als bijlage bij dit reglement is gevoegd.

Artikel 19 moet dan als volgt worden gelezen:
“ De verhuurder is verplicht om achtereenvolgens aan de volgende kandidaat-huurders een
voorrang toe te kennen:
1° de kandidaat-huurder of een van zijn gezinsleden met een fysieke handicap of beperking,
uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is
aangepast aan de huisvesting van personen met die fysieke handicap of beperking of de
kandidaat-huurder die ingeschreven is voor een sociale assistentiewoning, als de
beschikbare woning een sociale assistentiewoning is.
2°doelgroep ouderen (65+): Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn
opgenomen in de betreffende lijst die als bijlage bij dit reglement is gevoegd. Voor de 19
woningen die rolstoeltoegankelijk zijn (Sint-Annawijk), wordt binnen deze doelgroep eerst
voorrang gegeven aan kandidaat-huurders ouder dan 65 jaar die tevens rolstoelgebruiker
zijn, en pas daarna aan kandidaat-huurders ouder dan 65 jaar, die geen rolstoelgebruiker
zijn;
2° bis de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning van de verhuurder
die niet voldoet aan de normen, vermeld in artikel 5, § 1, derde lid, van de Vlaamse
Wooncode;
2° ter de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning van de verhuurder en
die met toepassing van artikel 92, § 3, eerste lid, 12°, van de Vlaamse Wooncode verplicht is
te verhuizen naar een andere sociale huurwoning;
2° quater de kandidaat-huurder met toepassing van artikel 30, vierde lid;
3° de kandidaat-huurder die nog geen huurder is van een sociale huurwoning, en die
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overeenkomstig artikel 18, § 2, tweede lid, artikel 26, 60, § 3 en artikel 90, § 1, vierde lid,
van de Vlaamse Wooncode, moet worden gehuisvest;
4° de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning die niet voldoet aan de
rationele bezetting, en die wil verhuizen naar een sociale huurwoning van dezelfde
verhuurder die aan de rationele bezetting voldoet, als de huurder zijn verplichtingen als
kandidaat-huurder, vermeld in artikel 10, vijfde en zesde lid, is nagekomen;
5° de kandidaat-huurder, vermeld in artikel 18, vierde lid;
enz.
3.2.

WELKE WONINGEN

De bepalingen van dit reglement inzake de doelgroep ouderen zijn van toepassing op het

grondgebied van de gemeente Ichtegem en op de woningen van de Mandel en Vivendo die

volgens het sociaal huurbesluit worden verhuurd, maar niet van toepassing op het ganse
patrimonium ervan. De gemeenteraad legt de lijst vast van de sociale woningen waar de
voorrang voor ouderen geldt. De gemeenteraad past de lijst aan indien nodig.
De lijst met woningen is als bijlage toegevoegd aan dit reglement.
Voor de vlotte administratieve afhandeling wordt het dossier ook digitaal bezorgd op
lokaaltoewijzingsreglement@rwo.vlaanderen.be.

3.3.

BEKENDMAKING

Het toewijzingsreglement is een openbaar document.
Via het gemeentelijke infoblad en de website van de gemeente en het OCMW wordt bekend
gemaakt dat er een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement is. Het reglement zelf ligt ter
inzage aan de balie van de verhuurder, het OCMW en de gemeente. Op de website van de

gemeente zal er ook een link worden gelegd naar de tekst van het reglement. De Mandel en

Vivendo maken het reglement bekend via de eigen nieuwsbrief. Ook de seniorenadviesraad
wordt op de hoogte gebracht van het reglement.

Een afschrift van het toewijzingsreglement wordt aan de toezichthouder bezorgd.

3.4.

INWERKINGTREDING

Het reglement treedt in werking vijf dag volgende op de ontvangstmelding van de
goedkeuring door het departement RWO of bij gebrek aan beslissing negentig dagen te
rekenen vanaf de ontvangstmelding van het dossier door de administratie (Woonbeleid
Departement RWO).
beslissing:
artikel 1: Toepassingsgebied
De gemeenteraad bepaalt dat de voorrang voor de doelgroep ouderen van toepassing is op
het grondgebied van de gemeente Ichtegem en enkel op de woningen van de sociale
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huisvestingsmaatschappij Vivendo en de Mandel die volgens het sociaal huurbesluit worden
verhuurd en opgenomen zijn in onderstaande lijst.

De Mandel

-

Priorijstraat 25, 8480 Ichtegem

-

Priorijstraat 27, 8480 Ichtegem

-

Abdijstraat 7, 8480 Ichtegem

-

Abdijstraat 9, 8480 Ichtegem

Vivendo

-

Sint-Annawijk 1/0001, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 1/0002, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 1/0003, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 1/0004, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 1/0005, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 1/0101, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 1/0102, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 1/0103, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 1/0104, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 1/0105, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 2/0001, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 2/0002, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 2/0003, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 2/0101, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 2/0102, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 2/0103, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 2/0201, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 2/0202, 8480 Ichtegem (Eernegem)

-

Sint-Annawijk 2/0203, 8480 Ichtegem (Eernegem)

artikel 2: Uitvoering

Vivendo en De Mandel worden belast met de uitvoering van dit reglement.
artikel 3: Goedkeuring
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De gemeente legt dit reglement ter goedkeuring voor aan het Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap, Agentschap Wonen-Vlaanderen, Afdeling Woonbeleid, Koning Albert II-laan,
19 bus 21, 1210 Brussel. Voor de vlotte administratieve afhandeling wordt het dossier ook

digitaal bezorgd op lokaaltoewijzingsreglement@rwo.vlaanderen.be.
artikel 4: Inwerkingtreding

Het reglement treedt in werking de vijfde dag volgende op de ontvangstmelding van de
goedkeuring door het departement RWO of bij gebrek aan beslissing negentig dagen te
rekenen vanaf de ontvangstmelding van het dossier door de administratie (Woonbeleid
Departement RWO).
Het lokaal toewijzingsreglement werd reeds voorwaardelijk goedgekeurd door de minister.
Het reglement treedt in werking de vijfde dag volgende op de ontvangstmelding van het
Agentschap Wonen-Vlaanderen.
artikel 5:
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
•

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Wonen-Vlaanderen,
Afdeling Woonbeleid, Koning Albert II-laan, 19 bus 21, 1210 Brussel: 1

•

Woonpunt: 1
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