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Het N-VA-voorstel om sociale woningen van langgestrafte gedetineerden opzegbaar te 
maken, valt zowel in de sociale huisvestingssector zelf, als bij het justitieel welzijnswerk op 
een koude steen. “Het tekort aan sociale woningen lossen we daarmee niet op en integratie 
van gedetineerden wordt net moeilijker gemaakt,” zegt Björn Mallants, directeur van de 
Vlaamse Huisvestingmaatschappijen (VVH). “Is het sop de kool waard?” 

N-VA-Kamerlid Sophie De Wit en haar collega Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx willen 
dat de federale regering het mogelijk maakt dat sociale huisvestingsmaatschappijen de 
huurovereenkomst van langdurig gestraften kunnen stopzetten. 

“De Vlaamse Regering wil het sociaal huurcontract met een langdurig gedetineerde 
opzegbaar maken op basis van de Wooncode, uiteraard rekening houdend met diens 
gezinssituatie”, zeggen de volksvertegenwoordigers. “Helaas bepaalt de federale wetgeving 
dat zelfs wie jaren in de cel zit beschouwd moet worden als ‘tijdelijk afwezig’, waardoor 
opzegging dus onmogelijk is.” 
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Creativiteit 

Björn Mallants, directeur van de Vlaamse Vereniging van Huisvestingsmaatschappijen 
(VVH), vraagt zich af welke creatieve juridische oplossing daarvoor gevonden zal worden. 

“Huurovereenkomsten voor sociale woningen zijn nog altijd contracten tussen twee partijen: 
de huisvestingsmaatschappij als privaatrechtelijk vennootschap en de burger. Zolang die 
burger van zijn kant de verplichtingen nakomt, en bijvoorbeeld de huur per domiciliëring 
betaalt, lijkt het me zeer moeilijk om die woning af te nemen. Ik kan me moeilijk voorstellen 
dat men burgerrechten van gedetineerden wil afnemen.” 

Björn Mallants: “Het tekort aan sociale woningen lossen we er niet mee op en integratie van 

gedetineerden wordt net moeilijker gemaakt.” 

De vraag stelt zich bovendien wat men met het gezin van gedetineerden in een sociale 
woning gaat aanvangen. En zelfs al gaat het om alleenstaanden, wat dan met hun terugkeer 
in de maatschappij? 

“Eén van de grote problemen bij de uitstroom van gedetineerden is net dat ze geen stabiele 
woonsituatie hebben”, zegt Mallants. “Door net hun sociale woning af te nemen, wordt de 
integratie in de maatschappij op de helling gezet. Als een sociale woning een tijdlang 
onbewoond zou zijn, dan lijkt een herintegratie me belangrijker dan een sociale woning die 
vrijkomt.” 

Reïntegratie 

Tegelijk is er vanuit de hulpverlening die gedetineerden helpt bij hun reïntegratie in de 
maatschappij, net een zeer grote nood aan betaalbare woningen. “Justitiehuizen en CAW’s 
benaderen ons met de vraag of mensen die in voorlopige vrijheid gesteld worden, een 
sociale woning kunnen huren zodat hun herintegratie vlot loopt”, zegt Malants. “Die vraag is 
veel structureler aanwezig in onze sector. Dat is een veel acuter probleem dan woningen 
afpakken van mensen die in de gevangenis verblijven.” 

Ondanks het feit dat Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) deze legislatuur 

bijkomende middelen vrijmaakte voor de sector, daalden de wachtlijsten niet.  

Ondanks het feit dat Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) deze 
legislatuur bijna 1 miljard euro middelen vrijmaakte voor de sector, daalden de 
wachtlijsten niet. 

Momenteel staan er zowat 125.000 Vlamingen op een wachtlijst voor sociale woningen. Wat 
vrijkomt door het opzeggen van woningen van langgestraften, zal volgens Mallants dan ook 
niet meer dan een druppel op een hete plaat zijn. 



Marginaal fenomeen 

Hoeveel gedetineerden er vandaag een sociale woning huren, is niet gekend. “Zijn het er 10, 
20 of 30 of nog meer, ik weet het niet”, zegt de directeur van de VVH. “In de plaats van de 
logische conclusie te trekken dat er nog meer geïnvesteerd moet worden om die 
wachtlijsten aan te pakken, wordt met dit soort van goedklinkende verhalen geen aanbod bij 
gecreëerd. Het voorstel zal vooral veel tijd en energie kosten aan de maatschappijen.” 

Het nieuwe voorstel doet denken aan andere voorstellen waarbij een beeld naar voor wordt 
geschoven alsof mensen onterecht sociale woningen ‘krijgen’. “Men probeert een 
rookgordijn te creëren om het echt tekort te verdoezelen”, zegt Mallants. “Als een sector 
afhankelijk is van tien woningen die van gedetineerden afgenomen worden, dan lijkt het 
model niet echt oké.” 

Björn Mallants: “Het nieuwe voorstel past in het plaatje alsof mensen onterecht sociale 

woningen ‘krijgen’. Maar wie stelt vragen over de woonbonus voor middenklasse?” 

“Maar vooral, men probeert de sector in een bijstandslogica te duwen. Daarbij wordt wonen 
gezien als een soort van tijdelijke noodopvang. Terwijl wonen één van onze grondrechten is. 
We bieden dat aan en dat is per definitie permanent. Mensen in een sociale woning moet je 
niet afwegen op basis van een woonbehoefte. Wat wij doen is net het woonprobleem 
oplossen. En laat het ons eens omdraaien. Aan de onderkant van de woonmarkt wordt altijd 
het beeld gecreëerd alsof daar misbruik zit. Maar niemand maakt de afweging of de hogere 
middenklasse de woonbonus wel nodig heeft.” 

Pragmatiek vs symboolpolitiek 

Steunpunt Mens en Samenleving vzw zegt dat er in de praktijk amper langgestraften een 
sociale huur kunnen betalen. “Het is vaak zo dat het net langgestraften zijn die hun 
huurovereenkomst opzeggen”, zegt stafmedewerker Neil Paterson (Sam vzw). “Het is niet 
vaak zo dat ze hun huur kunnen blijven betalen. Mensen die werken in de gevangenis 
verdienen niet veel geld en kunnen doorgaans geen huur betalen. Hoeveel er dat wel zijn 
weten we niet, maar het zou me verbazen als het er veel zijn. Ik vrees dat dit eerder 
symboolpolitiek is.” 

Neil Paterson: “Ik vrees dat dit eerder symboolpolitiek is.” 

Paterson zegt dat elke sociale huisvestingsmaatschappij haar eigen manier van werken heeft 
rond het verhuren aan langgestraften en ziet op het terrein soms pragmatische oplossingen. 
“Er is weinig of geen woonbeleid voor ex-gedetineerden. Soms wordt er onderhandeld 
tussen de maatschappij en langgestraften om de overeenkomsten stop te zetten, met de 
belofte dat men het dossier van de gedetineerde bij vrijlating gunstig zal herbekijken.” 

Paterson merkt ook op dat het vinden van een nieuwe woning, het grootste probleem is bij 
de vrijlating van langgestraften. “Precies omwille van het feit dat ze hun vorige woning niet 
kunnen behouden. Hen die mogelijkheid volledig ontnemen is geen goed idee, het zal de 
resocialisatie niet bevorderen. Eén van de voorwaarden om voorwaardelijk vrij te komen, is 
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net zicht hebben op een woning. Dat wil niet zeggen een eigen woning. Het kan ook bij 
ouders, of iemand anders of een thuislozenopvang zijn. Maar je moet over onderdak 
beschikken. Het is momenteel sowieso al heel moeilijk om gepaste huisvesting voor 
kwetsbare mensen te vinden.” 
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