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De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen presenteert
u haar memorandum voor de Vlaamse verkiezingen van 26 mei 2019.

VVH selecteerde uit de 17 Strategische Ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties vier relevante doelstellingen voor de sector sociaal wonen als basis voor haar memorandum: geen armoede
- goede gezondheid en welzijn - betaalbare en duurzame energie duurzame steden en gemeenschappen. Specifiek hebben we gekozen
voor vier doelstellingen die voor de sociale huisvestingssector door
de Europese koepelorganisatie voor sociale, publieke en coöperatieve
huisvesting, Housing Europe, naar voor zijn geschoven:
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Groeien als dam tegen armoede;
Ruimte voor welzijn en zorg;
Groeien voor het klimaat en betaalbaarheid van energie;
Ruimte voor duurzame wijken.

Daarnaast hebben we de twee voornaamste speerpunten in
een aparte beschouwing vertaald:
➤ Groeien door een duurzame financiering;
➤ Ruimte voor vereenvoudiging.

RUIMTE OM TE GROEIEN

DOELSTELLINGEN

Dit memorandum is opgehangen aan de 17 Strategische Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, die ook door Vlaanderen gehanteerd worden als leidraad voor duurzame ontwikkeling
(https://do.vlaanderen.be).
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Groeien als dam tegen armoede
Een sociale woning reduceert het armoederisico bij sociale huurders met zo’n 40 procent. Daarnaast heeft een sociale huurwoning ook positieve effecten op de fysieke en psychische gezondheid, onderwijs,… van sociale huurders.
Inzetten op sociaal wonen is dan ook het beste instrument om armoede én kansarmoede structureel tegen te gaan.
Inzetten in meer en betere sociale woningen blijft dan ook broodnodig.

Ruimte voor welzijn en zorg
Naast de algemene voordelen van een stabiele woonsituatie (betaalbaarheid en kwaliteit), heeft sociaal wonen een
positief effect op de fysieke en psychische gezondheid. Diverse combinaties van wonen, welzijn en zorg maken
vanuit een inclusieve benadering een essentieel deel uit van onze sector. Vaak hangt woonbehoefte samen met
andere noden. Werkbare versnelde toewijzingen, bindende begeleidingsovereenkomsten en ruimte voor maatwerk
zijn belangrijke aandachtspunten om dat mogelijk te maken.

Groeien voor het klimaat en betaalbaarheid
van energie
Doorgedreven investeringen in duurzaamheid zijn een ‘win-win-win’ voor de sociale huurder, de sociale verhuurder en
de samenleving. Gesubsidieerde leningen moeten zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Met het beschikbare investeringsvolume zouden zoveel mogelijk sociale woningen op een duurzaam niveau gebracht moeten worden. Daarnaast
kan ruimte gecreëerd worden voor maatwerk dat innovatie en creativiteit stimuleert om nog meer te doen.

Ruimte voor duurzame wijken
Een sociale huisvestingsmaatschappij is onderdeel van een globaal en inclusief woon- en ruimtebeleid op Vlaams,
regionaal, lokaal en wijkniveau. Groei uit zich in de inclusieve ontwikkeling van wijken, in meer betrokkenheid en in de
evolutie naar brede woonmaatschappijen.

SPEERPUNTEN Het kader om de doelstellingen mogelijk te maken
➤

Groeien door een duurzame financiering
Ruimte voor vereenvoudiging

➤
Voor een echte inhaalbeweging en de aanpak van de uitdagingen van sociaal wonen is een stabiel financieel kader nodig, waar investeringen
geen hellend vlak vormen op weg naar een structureel verlies. Dit kan enkel in een flexibel kader dat maatwerk mogelijk maakt. Een stabiel financieringsmodel op poten zetten en het complexe regelgevend kluwen vereenvoudigen, is de uitdaging voor de volgende Vlaamse regering.
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Groeien als dam tegen
armoede (UN SDG 1)
Een sociale woning reduceert het armoederisico bij sociale huurders met
zo’n 40 procent. Daarnaast heeft een sociale huurwoning ook positieve
effecten op de fysieke en psychische gezondheid, onderwijs,… van sociale
huurders. Inzetten op sociaal wonen is dan ook het beste instrument om
armoede én kansarmoede structureel tegen te gaan. Inzetten in meer en
betere sociale woningen blijft dan ook broodnodig.

GEEN
ARMOEDE
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Hoger investeringsvolume in sociaal wonen
De groep woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden in Vlaanderen groeit nog elk jaar onrustwekkend snel. En als gevolg
daarvan uiteraard ook de wachtlijsten voor een sociale woning.
Sociaal wonen is een van de meest structurele – en bewezen
– instrumenten tegen armoede en kansarmoede. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het de beste oplossing is om de
woonmarkt te versterken. Het is dan ook broodnodig dat onze
sector verder groeit om de grote behoefte aan kwalitatieve en
betaalbare woningen structureel in te vullen. Dit wil zeggen een
aangehouden en zelfs hoger investeringsvolume in sociaal wonen. Minstens moeten de voorziene afbouw van het groeipad
en de tijdelijke extra renovatiebudgetten opgevangen worden.
Nood om te groeien
Louter marktwerking lost de woonbehoefte voor vele gezinnen
en alleenstaanden onvoldoende op. We denken dan natuurlijk in
de eerste plaats aan betaalbaarheidsproblemen, maar ook op
vele andere – minder zichtbare – terreinen speelt dit. Naast de
grote impact op betaalbaarheid, biedt sociaal wonen een heel
gamma aan bijkomende effecten die in een marktmodel niet of
nauwelijks ontwikkeld worden.
Het is de taak van de Vlaamse overheid om de nodige correcties
aan te brengen daar waar de woonmarkt onvoldoende antwoorden biedt. Wonen is een grondrecht en de Vlaamse Wooncode
vertaalt dit in concrete doelstellingen. Sociaal wonen is bij uitstek het instrument om dit grondrecht vorm te geven. De sociale
huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) voorzien een maandelijkse
korting op de huurprijs van gemiddeld 300 euro. Dat is in totaal
een sociale correctie van jaarlijks meer dan een half miljard euro.
Het aanbod van 155.000 huurwoningen, beheerd door de SHM’s,
volstaat niet. De 130.000 gezinnen en alleenstaanden op de wachtlijst illustreren dat elke dag opnieuw. Dat aantal stijgt ook al jaren.
De effectieve woonbehoeftige doelgroep wordt nog eens dubbel zo
groot geschat. Vaak kent die doelgroep ook andere noden.
Wat een sociale huurder effectief maandelijks betaalt voor zijn
sociale woning is gemiddeld de helft van wat een gelijkaardige
woning op de private markt aan huur kost. En dit in combinatie
met een betere kwaliteit en aangepastheid aan de gezinssituatie.

Groeien als dam tegen armoede

Ruimte om te groeien door innovatie en creativiteit
Een duurzaam financieringsmodel en een regelluw kader zijn
voor onze sector essentiële speerpunten om armoede tegen
te gaan. We bekijken dit in twee aparte beschouwingen (zie p.
21-27). Via innovatie en creativiteit kunnen we daarnaast extra
mogelijkheden verkennen en nieuwe initiatieven op poten zetten. Zo is het split-incentive model dat werd ingevoerd voor
hernieuwbare energie een interessante stap om bijkomende investeringen mogelijk te maken vanuit een terugverdienmodel.
Ook is het nodig om te bekijken of we via beleidsoverschrijdende
opportuniteiten (vb. klimaat, energie en ruimtelijke ordening)
sociaal wonen kunnen versterken. Het Klimaatfonds is daar een
goed voorbeeld van. Ook de Europese financieringsmogelijkheden moeten in dat licht zeker bekeken worden. Uiteraard met de
nodige flexibiliteit voor de sector.
Eenheidsworst fnuikt creativiteit en innovatie
Ook ons eigen model kan nog creatiever en innovatiever. We
moeten verder durven inzetten op onder andere digitalisering,
het transparant maar beperkt aflijnen van de doelgroepen, het
nog verder wegwerken van drempels voor de toegang tot sociaal wonen. De sociale projectontwikkeling heeft ook nood aan
innovatie en creativiteit, dit vanuit een inclusieve en globale
aanpak. Sociaal wonen maakt integraal deel uit van de Vlaamse
woonruimte. Om te komen tot duurzame wijken is het essentieel
dat het hierin verweven wordt.
Eenvoudige en transparante procedures
Een eenvoudige en transparante procedure kan ook zeker een
steentje bijdragen aan nog meer en betere sociale woningen.
Het is logisch dat deze investeringen op Vlaams niveau worden
opgevolgd. Maar ook daar is nood aan een werkbaar en eenvoudig kader dat projecten beter en haalbaar maakt en deze niet
vertraagt. Vooral op het vlak van doorlooptijden valt veel winst
te boeken. De vereenvoudiging van de procedure voor sociale
koopwoningen is hiervan alvast een interessant voorbeeld. Ook
creatieve en innovatieve oplossingen via groepsaankopen en
raamcontracten kunnen daar een significante bijdrage in leveren.
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Aanwenden beschikbaar, ruimtelijk en rendabel potentieel
Het beschikbare, ruimtelijk ‘rendabele’ potentieel moet ten volle
aangewend kunnen worden. Dit vergt ook oplossingen daar waar
(grootschalige) ontwikkelingen niet meer wenselijk zijn. Ideeën
als verhandelbare bouwrechten, grondruil en planschade zijn
hulpmiddelen om sociaal wonen inclusief te benaderen vanuit
ruimtelijke ordening. Alle betrokken actoren moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het ruimtelijke potentieel voor sociaal wonen dat onze voorgangers opbouwden, mag niet verloren
gaan.
Nood aan sterke ambassadeurs
Lokale besturen zijn de regisseurs van het woonbeleid. Samen
met SHM’s en andere lokale (woon)actoren bouwen ze aan een
globale visie over wonen en ruimte. Soms vergen bepaalde keuzes moed. Sowieso hebben ze nood aan sterke ambassadeurs.
We worden meer en meer geconfronteerd met tegenkanting bij
nieuwe projecten. Daarom is het nodig dat gefundeerde keuzes
vanuit een globale visie door alle betrokkenen worden uitgedragen.
Update van sociale objectieven
Om de grote nood in te vullen zijn de sociale objectieven – die
uiteindelijk al tien jaar oud zijn – toe aan een update met als
uitgangspunt de lokale inhaalbewegingen en een globaal groeipad. Onze sector moet inspelen op de huidige maatschappelijke
tendensen waaronder vergrijzing, gezinsverdunning, groeiende
betaalbaarheidsproblemen op de eigendoms- en huurmarkt en
de klimaatdoelstellingen. Een effectief sociaal woonobjectief in
overeenstemming met de werkelijke woonbehoefte (van minimaal 9 percent) is daarbij een minimum. Voor heel wat Vlaamse
steden en gemeenten zal dit percentage niet volstaan om een
gepast antwoord te bieden op de reële woonnood en de extra uitdagingen. Daar waar de nood hoger is, is het logisch dat
de objectieven flexibel kunnen afgestemd worden op de lokale
woon- en andere behoeften. Op veel plaatsen is een hoger aanbod aan sociale woningen nodig om de effectieve woonbehoefte
op te vangen. Dit gaat vaak samen met andere uitdagingen. Om
daarop te kunnen inspelen is voor elke gemeente een eenduidig groeipad nodig, zodat de SHM haar werking hierop kan afstemmen. De diverse instrumenten van het sociaal woonbeleid
moeten worden opgenomen in dit lokale groeipad en gemonitord

binnen een kader dat gebaseerd is op lokaal maatwerk. Zo kunnen we de nodige inhaalbeweging vormgeven.
Lokale ontwikkelingen: nood aan een flexibel instrument
om het aanbod te bepalen
Om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen realiseren, is
het van belang dat voldoende beschikbare ontwikkelingsmogelijkheden voor de SHM voorradig zijn. Een belangrijk instrument
om dat te verwezenlijken, is de mogelijkheid om te bepalen welk
aandeel sociale en bescheiden woningen er dient voorzien te
worden bij lokale ontwikkelingen. De lokalen besturen hebben
nood aan een flexibel instrument om fijnmazig dwingende bepalingen over een aanbod sociaal wonen te kunnen voorzien in
lokale ontwikkelingen.
In dit kader is duidelijk dat een ‘one size fits all’ oplossing niet
wenselijk is. Geïntegreerde oplossingen zijn nodig, met een
combinatie van de verschillende instrumenten in het (sociaal)
woonbeleid. Dit moet gebeuren vanuit een eigendomsneutrale
benadering. De stiefmoederlijke behandeling – op het vlak van
middelen, subsidies, penaliserende in plaats van stimulerende
kwaliteitseisen – van de (sociale) huurmarkt moet verdwijnen
om het Vlaams woonbeleid op een hoger niveau te tillen.
Eigendomsverwerving
Binnen de doelgroep van sociaal wonen is ook eigendomsverwerving, net als bescheiden huren, een belangrijk instrument.
Sociaal wonen helpt ook een groep van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden die dit niet op eigen kracht kan, de weg
naar eigendomsverwerving te vinden. Het is uitermate belangrijk
dat de verschillende modellen voor sociale koop ondersteund
blijven en dat die in een globale aanpak worden vorm gegeven.
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Ruimte voor welzijn en
zorg (UN SDG 3)
Naast de algemene voordelen van een stabiele woonsituatie (betaalbaarheid en kwaliteit), heeft sociaal wonen een positief effect op de fysieke
en psychische gezondheid. Diverse combinaties van wonen, welzijn en
zorg maken vanuit een inclusieve benadering een essentieel deel uit van
onze sector. Vaak hangt woonbehoefte samen met andere noden. Werkbare versnelde toewijzingen, bindende begeleidingsovereenkomsten en
ruimte voor maatwerk zijn belangrijke aandachtspunten om dat mogelijk
te maken.

GOEDE
GEZONDHEID
EN WELZIJN
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‘Passende’ toewijzingen
Passend toewijzen binnen het kluwen van de voorrangsregels is
essentieel. Effectieve voorrangstoewijzingen waarbij de chronologie niet wordt gevolgd, worden best beperkt tot die situaties waar geen ‘passend’ toewijzen mogelijk is. Denk daarbij aan
typologie, aangepastheid, ligging en aanbod van een zorgverstrekker. Niet altijd is een versnelde toewijzing gekoppeld aan
een ‘passende’ woning. De typologie van de woning is daar minder relevant dan de versnelde toewijzing van de doelgroep. We
denken dan aan daklozen, mensen met psychische problemen,
bijzondere jeugdzorg of diverse vormen van woonbegeleiding.
Globale benadering – lokale context
De benadering van dergelijke doelgroepen met specifieke noden
gebeurt best globaal, bij voorkeur vanuit het werkgebied van de
SHM. Maar ook een logische regionale samenwerking vanuit de
sector, lokale besturen en welzijnsorganisaties is mogelijk. Deze
samenwerkingsverbanden zouden best duidelijk verankerd worden in de regelgeving. Uiteraard moet de nodige flexibiliteit om
maatwerk mogelijk te maken behouden blijven. De lokale context – en de beschikbaarheid van dienstverlening van de welzijnspartners – is een noodzakelijke voorwaarde voor succes.
Bindende begeleidingsovereenkomst
Voor voorrangen met een versnelde toewijzing zijn een duidelijke koppeling aan begeleiding een must waarbij vanuit de welzijnssector voldoende begeleidingsbudgetten voorzien worden.
Het kan niet de bedoeling zijn dat voorrangen verleend worden
zonder dat er begeleiding voorzien is. Het is niet wenselijk, en
ook niet haalbaar, dat onze sector dergelijke gespecialiseerde
begeleidingstaken opneemt. De begeleidingsovereenkomst tussen de welzijnspartner en de sociale huurder moet bindend zijn,
ook na toewijzing. Dit is tevens een bijkomend instrument om
uitzettingen tegen te gaan. Een goede terugkoppeling vanuit de
welzijnspartner naar de SHM is daarbij essentieel.
Experimenten met proefwonen tonen aan dat in complexe situaties soms blijkt dat de huurder (nog) niet in staat is om zelfstandig te wonen. Zelfstandig wonen is en blijft het einddoel van
een woonoplossing. Momenteel is dit vaak te vrijblijvend. Een

Ruimte voor welzijn en zorg

evaluatiemoment na de proefwoonovereenkomst lijkt ons geen
overbodige luxe. Daarbij wordt met alle betrokkenen de nood
voor bijkomende begeleiding of andere zorg onderzocht. Begeleiding zou structureel in de regelgeving moeten verankerd zijn.
Als het ‘proefwonen’ niet succesvol is, is het in ieders belang om
naar andere oplossingen te zoeken om zo een uitzetting te voorkomen. Het uitgangspunt blijft uiteraard een heldere en transparante aanpak met de nodige bescherming van de huurder of de
(kandidaat-)huurder.
Groeien in Housing First
VVH ondersteunt expliciet ‘Housing First’ voor de aanpak van
dak- en thuisloosheid. Deze doelgroep wordt minder strikt gevat
door de hierboven beschreven welzijns- en zorgnood. Daklozen
hebben, zeker binnen sociaal wonen, veel baat bij het ‘Housing
First’-principe omdat de woonzekerheid voor de sociale huurder
veel groter is dan op de private huurmarkt.
Hoewel het uitgangspunt bij Housing First niet de effectieve
woonbegeleiding is, blijft het van uitermate groot belang dat
voldoende flankerende ondersteuningscapaciteit aanwezig is. En
dat de projecten in nauw overleg met alle betrokkenen worden
gemonitord en waar nodig bijgestuurd. De aanpak vertrek vanuit
de woonoplossing, maar het is cruciaal dat de welzijnssector de
nodige capaciteit voorziet.
Ruimte voor maatwerk om te groeien - groeiplatform
Het is wenselijk dat er in het kader van ‘wonen-welzijn-zorg’
ruimte is voor experimenten. Deze experimenteerruimte mag
niet beperkt blijven tot projectoproepen. Veel van de voorstellen die we hierboven formuleerden zijn voortgekomen uit experimenten, soms binnen een projectoproep, maar even vaak
als uitvloeisel van lokale praktijken. Naar analogie met de kwaliteitskamer voor sociale woonprojecten zou een ‘groeiplatform’
op poten kunnen worden gezet. Dit platform kan gemotiveerde
voorstellen tot afwijkingen in het kader van ‘wonen-welzijnzorg’ beoordelen en toestaan. Goede voorbeelden kunnen hier
ook leiden tot beleidsinzichten om de regelgeving te wijzigen.
En dit zowel voor projecten in het kader van ‘passend’ toewijzen
als de effectieve voorrangstoewijzingen in het kader van wel-
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zijn en zorg. Ten slotte is het zinvol om het percentage verhuringen buiten het sociaal huurstelsel op te trekken tot 2,5%. In een
globale herdenking van de regelgeving sociaal wonen zal deze
aanpak waarschijnlijk niet meer nodig zijn, maar die oefening is
nog niet gebeurd. Vergeet niet dat deze verhuringen buiten stel-

sel grotendeels in lijn liggen met de globale regelgeving op vlak
van voorwaarden en huurprijs. Een verhoging tot 2,5% creëert in
afwachting van een grondige herdenking de nodige ruimte voor
maatwerk.
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Groeien voor klimaat en
betaalbare energie (UN SDG 7)
Doorgedreven investeringen in duurzaamheid zijn een ‘win-win-win’ voor
de sociale huurder, de sociale verhuurder en de samenleving. Gesubsidieerde leningen moeten zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Met het
beschikbare investeringsvolume zouden zoveel mogelijk sociale woningen
op een duurzaam niveau gebracht moeten worden. Daarnaast kan ruimte
gecreëerd worden voor maatwerk dat innovatie en creativiteit stimuleert
om nog meer te doen.

BETAALBARE
DUURZAME
ENERGIE
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Structurele verhoging van middelen
Uiteraard heeft het geen zin een beperkt aantal woningen energieneutraal te renoveren, als daardoor vele andere woningen het
zonder dubbel glas of dakisolatie moeten stellen. Een structurele
verhoging van de middelen vanuit Vlaanderen voor de investering in meer en betere sociale woningen is nodig. Daarnaast
moeten we ook durven creatief en innovatief andere pistes te
bekijken, zeker op het vlak van duurzaamheid.
Vlaams Klimaatfonds
Essentieel vanuit dat oogpunt, is dat de middelen vanuit het
Vlaams Klimaatfonds blijvend ingezet worden voor duurzame
investeringen in sociaal wonen. Na de aanpassing van de regelgeving – op vraag van onze sector – blijkt dat de jaarlijkse
budgetten benut worden en er zeker nog ruimte is om een stap
vooruit te zetten. Het blijkt vanuit deze directe subsidiëring dat
Vlaanderen belangrijke globale doelstellingen van haar beleid via
sociaal wonen kan vormgeven. Het aanhouden en zelfs uitbreiden van deze subsidies is cruciaal.
Return on investment
Er moet ook op andere vlakken nagegaan worden in hoeverre dat
investerings- of subsidiëringsprogramma’s in duurzame energie
een rol kunnen spelen in sociaal wonen. Op het vlak van de mogelijke ‘return on investment’ zijn we ervan overtuigd dat sociaal
wonen de sector bij uitstek is om een grote stap voorwaarts te
zetten. Door de schaalvoordelen, de professionele actoren en de
vele partners levert een geïnvesteerde of gesubsidieerde euro in
duurzaamheid binnen sociaal wonen een veelvoud op.
Split-incentivemodel
Ook additionele mogelijkheden moeten verkend worden. Nietgesubsidieerde investeringen in verregaande duurzame renovatie moeten zeker onderzocht worden. Diverse partners benaderen de sector daarvoor. Dit vergt creativiteit en innovatie en
ook de nodige ruimte vanuit het Vlaamse beleid en het regelgevend kader. Maar de terugverdieneffecten zijn enorm. Het splitincentivemodel dat vorig jaar in het Vlaamse Parlement werd
goedgekeurd is een eerste stap in die richting. Dit model vult de

Groeien voor klimaat en betaalbare energie

bestaande renovaties aan en tilt ze op een hoger niveau, zonder
gesubsidieerde leningen. Concreet: de renovatie wordt gefinancierd met de aantoonbare besparing op de energiefactuur van
de huurder. Natuurlijk dient dit altijd als een aanvullende benadering worden gezien. Het kan niet de bedoeling zijn dat creatieve
en innovatieve oplossingen de investeringen in sociaal wonen
doen dalen. Een stijging van die investeringen is sowieso nodig.
ASTER-project
De SHM’s hanteren dit split-incentive principe voor de installatie van zonnepanelen. De Europese Commissie heeft via de Europese Investeringsbank ‘H2020’-middelen vrijgemaakt binnen
het ELENA-programma. VVH krijgt binnen het ASTER-project
(Acces to Sustainability for Tenants throught Energy effective
Retrofit) de volgende drie jaar financiële ondersteuning om investeringen in zonnepanelen mogelijk te maken. In dit project
zal ook onderzocht worden welke andere aanvullende investeringen mogelijk zijn, zowel in duurzaamheid (zoals warmtepompen, warmtekrachtkoppelingen of windturbines), als op het vlak
van bescheiden woningen. De kennis die dergelijke aanpak biedt,
vraagt ruimte van het beleid om te experimenteren. We zijn in
elk geval zeker dat zich dat vele malen terugverdient.
Sociale koopwoningen – sociale leningen
Ook op de eigendomsmarkt is duurzaamheid een speerpunt van
sociaal wonen. Sociale koopwoningen kunnen daarin een belangrijke rol spelen. De kwaliteit – en duurzaamheid – van sociale koopwoningen is altijd een sterkte geweest van de sector. De
ondersteuning van sociale koopwoningen in nieuwbouw zorgt
sowieso voor een instroom van kwalitatieve woningen, met een
duurzaamheid die vaak de productie op de private nieuwbouwmarkt overtreft, zeker in de verhouding prijs/kwaliteit.
Ook sociale leningen kunnen hierin bijdragen. Het is onlogisch
– zoals in het huidige model – dat bepaalde duurzame investeringen niet worden gedaan omdat de drempelbedragen van
de sociale lening worden overschreven. We vragen om hier ook
rekening mee te houden in de bepaling van de sociale lening. De
sociale koper zal immers de iets hogere leninglast gecompenseerd zien door een lagere energiefactuur.
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Er kan tenslotte onderzocht worden in hoeverre ook in de sociale
eigendomssector prefinancieringsmodellen met gegarandeerde
besparing – naar analogie met het ASTER-project – kunnen
ontwikkeld worden. Uiteraard is dit ook een optie voor diverse
nieuwe en hybride woonmodellen waar we mee aan de kar trekken (CLT, huurkoop) en de bescheiden woningen.
Zorg voor een extra ondersteuning van de zwaksten
Door de invoering van de slimme meter (vanaf 1 januari 2020)
zullen huurders met een sociaal tarief in verhouding een minder
groot voordeel krijgen dan nu het geval is. Deze groep betaalt

immers geen prosumententarief voor de opbrengst van zonnepanelen. Om energiearmoede echt terug te dringen is het van
belang dat de volgende Vlaamse Regering werk maakt van een
alternatief om de zwakste inkomensprofielen extra te ondersteunen om hun energiefactuur onder controle te krijgen. Het
wegvallen van het prosumententarief noopt tot een nieuwe ondersteuning voor deze groep. Ook voor andere duurzame energietoepassingen moet bijkomende ondersteuning mogelijk gemaakt worden voor de woonbehoeftige doelgroep, en zeker de
zwakste inkomensgroepen onder de sociale huurders.
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doelstelling

Ruimte voor duurzame
wijken (UN SDG 11)
Een sociale huisvestingsmaatschappij is onderdeel van een globaal en inclusief woon- en ruimtebeleid op Vlaams, regionaal, lokaal en wijkniveau.
Groei uit zich in de inclusieve ontwikkeling van wijken, in meer betrokkenheid en in de evolutie naar brede woonmaatschappijen.

DUURZAME STEDEN
EN
GEMEENSCHAPPEN
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Groeien van wijken, met de sector als motor
De SHM heeft – naast de investeringsmogelijkheden in meer en
betere sociale huurwoningen – ook andere instrumenten. Ze is
zelf ook onderdeel van een globaal en inclusief woon- en ruimtebeleid op Vlaams, regionaal, lokaal en wijkniveau. Zo blijft de
realisatie van sociale koopwoningen een belangrijk speerpunt
van dat Vlaams beleid. De sociale lening die hieraan gekoppeld
wordt, houdt dit systeem haalbaar voor wie een duwtje nodig
heeft om te kunnen kopen op eigen kracht. Door onze schaalgrootte, de lagere btw en het ontbreken van een loutere winstdoelstelling, kennen de sociale koopwoningen een heel interessante prijs/kwaliteitsverhouding. In gemengde projecten is
subsidie voor de infrastructuur nog mogelijk. Deze instrumenten
blijven onze aandacht vragen om maatwerk mogelijk te maken
en lokale woonoplossingen te bieden.
Samenwerking met welzijnspartners
Daarnaast kunnen SHM’s ook sociale assistentiewoningen ontwikkelen. Deze zijn te vergelijken met de assistentiewoningen
van de private markt, maar met de garantie van een sociale
huurprijs en gelijke toegang. Daarnaast ontwikkelen we samen
met welzijnspartners – ook weer afhankelijk van de lokale behoeften en mogelijkheden – nog allerlei andere projecten.
Financiële samenwerkingsformules
Ook bieden SHM’s sociale woningen aan via Community Land
Trust, in samenhuizen-formules en in erfpacht. Ook onderzoeken we pistes zoals huurkoop en recht van opstal. En als kers
op de taart ontwikkelen SHM’s projecten die het louter sociaal
wonen overstijgen, in samenwerking met andere publieke en private organisaties.
Lokale ontwikkelingen
SHM’s hebben binnen hun instrumentarium dus veel mogelijkheden, waardoor ze flexibiel kunnen inspelen op beleidskeuzes. Lokale besturen die hiervan op de hoogte zijn, betrekken ons bij de
diverse initiatieven waar betaalbaar wonen wordt overwogen.
Het is de kerntaak van SHM’s om bouwprojecten te ontwikkelen
en vastgoed te beheren. We kunnen die expertise ook aanwenden in gemengde projecten voor méér dan louter sociaal wonen.
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Denk maar aan de herontwikkeling van een school, een oude fabriek, een jeugdlokaal of een rusthuis. In combinatie met sociale
woningen zijn dit interessante sporen waar SHM’s een belangrijke rol kunnen spelen. Het is dus ook logisch dat eerst aan de
lokale sociale huisvestingsmaatschappij gedacht wordt om beleidsoplossingen voor lokale ontwikkelingen vorm te geven.
Flexibele en brede invulling van bescheiden woningen
Ook het instrument van de bescheiden woningen bestaat al langer, maar het kende weinig succes omdat het eerder onduidelijk
was. Dit lijkt opgelost sinds de wijziging van het besluit in 2018.
Bescheiden woningen zijn geen alternatief voor gesubsidieerde
sociale huurwoningen. Wel zien we hier een aanvullende mogelijkheid. Het lijkt ons wel nodig om de invulling van bescheiden
woningen breed genoeg te benaderen. Het aanvullende karakter
is een belangrijk uitgangspunt, zeker ook als dit met niet-gesubsidieerde financiering gebeurt. Net daarom is het nodig om
voldoende flexibel om te gaan met dit instrument, zodat de lokale context een cruciale rol kan spelen in het opzetten van een
fijnmazige toepassing.
Brede betrokkenheid
SHM’s maken deel uit van het sociale weefsel van een wijk, een
gemeente en een stad. Het zijn geen eilanden. Heel wat mensen
zijn betrokken, op de eerste plaats natuurlijk (kandidaat)huurders. Maar het gaat verder dan dat. Ook de eigen bestuurders
en medewerkers, andere wijkbewoners, het gemeentebestuur,
zorgverstrekkers, welzijnsinstellingen, politie en vrederechters…
zijn elk op hun manier betrokken bij sociaal wonen. Vandaar dat
we willen inzetten op een brede betrokkenheid van al deze actoren.
De invulling van ‘brede betrokkenheid’ zal voor elke SHM anders
zijn. Betrokkenheid is maatwerk dat zich niet laat vatten in strikte regels en nood heeft aan lokale en bovenlokale ondersteuning
om een kans op slagen te hebben. We kiezen bewust voor een
brede betrokkenheid, om zoveel mogelijk (kandidaat-)huurders
te betrekken. We spreken mensen aan over zaken die hen direct aanbelangen: hun eigen woning, hun eigen blok, hun eigen
wijk en die projecten die een directe impact op hun woonsituatie
hebben (o.a. nieuwbouwprojecten, geplande renovatiewerken

20

21
en samenlevingsinitiatieven in de wijk). Ook andere buurtbewoners worden hierbij betrokken.
Om sociale huurders en kopers zo ruim en zo goed mogelijk te
betrekken bij sociaal wonen willen de SHM’s maximaal inzetten
op een transparante communicatie in een klare taal met al haar
bewoners. Communiceren is veel meer dan informeren. Het is de
taak van alle medewerkers en andere actoren. Ook onderschrijft
onze sector de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Betrokkenheid van ‘stakeholders’ is daarin een kerngedachte.
Groeien naar een brede woonmaatschappij
Een rode draad in dit memorandum is vereenvoudiging, met een
beschouwing op p.27. De sociale woonactoren en wooninitiatieven zijn onvoldoende transparant. Voor woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden is dit kluwen vaak niet te ontwarren. We
pleiten dan ook – zoals in 2014 – voor brede sociale woonmaatschappijen, waar sociale woonoplossingen gestroomlijnd worden
en, waar nodig, geoptimaliseerd en eventueel geïntegreerd kunnen worden. Zelfs zonder een integratie van structuren kunnen

hierin eerste stappen gezet worden, in het belang van de (kandidaat)huurder.
Het huidige Vlaamse sociaal woonmodel is doelgericht en doelmatig. De evolutie naar een brede woonmaatschappij kan dit
enkel nog vergroten. De doelgerichtheid zal toenemen als de
verschillende sociale woonoplossingen samen overlopen kunnen worden. Dit garandeert een meer gerichte communicatie en
gebundelde inspanningen. Resultaat: de beste oplossing voor de
beste situatie.
De brede woonmaatschappij pakt samen met de andere betrokkenen het woonbeleid integraal aan. Zo kan bijvoorbeeld inclusief
gewerkt worden rond de draagkracht van wijken en kunnen kleinere, vaak anekdotische initiatieven zich bezig houden met hun
rol als incubator en niet met het opzetten van o.a. structuren en
administratie. Zo kunnen de vele initiatieven die lokale besturen
en andere actoren nemen rond betaalbaar wonen hun sterktes
uitspelen, terwijl de middelen maximaal resultaat kunnen opleveren binnen professionele en ervaren structuren. Via lokaal
maatwerk kan dit ingebed worden in een globale en inclusieve
aanpak van het lokaal woon- en ruimtebeleid.

speerpunten

➤ Groeien door duurzame
financiering
Voor een echte inhaalbeweging en de aanpak van de uitdagingen van sociaal wonen
is een stabiel financieel kader nodig, waar investeringen geen hellend vlak vormen op
weg naar een structureel verlies. Een stabiel financieringsmodel op poten zetten, is de
uitdaging voor de volgende Vlaamse regering.

➤ Ruimte voor vereenvoudiging
Innovatie en creativiteit kunnen enkel vorm krijgen binnen een regelluw kader. Ook en
vooral in de doelgroepenbenadering is het cruciaal om het complexe regelgevend kluwen
te vereenvoudigen. Het onderzoek van het Steunpunt Wonen rond de vereenvoudiging
van onze sector is een belangrijke basis. Dit vergt ook voldoende lokale autonomie. Autonomie houdt ook in dat de Vlaamse overheid zuurstof geeft aan het lokale niveau. Ook de
rol van de VMSW moet in dat kader worden uitgeklaard.
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Duurzaam financieringsmodel om te groeien
De alsmaar groeiende behoefte aan sociale woningen kan enkel
verminderd worden met een structurele inhaalbeweging. Het financiële model van de sector, gebaseerd op ‘continue’ werking, is
bij een (verder) volgehouden investering in meer en betere sociale woningen niet langer houdbaar. Het groeipad dat in 2009 geïntroduceerd werd, bewijst dat extra inspanningen tot een grote
productieversnelling leidden, maar financieel niet houdbaar was.
Bovendien was dat groeipad niet toereikend in functie van de
behoefte.
Een verhoging van de investeringen vanuit de overheid in meer en
betere sociale woningen blijft nodig. Bijkomende middelen moeten voorzien worden op basis van de wachtlijst én op basis van
de conditiemeting. Er is nood aan een duurzaam financieringsmodel. Het investeringsvolume is zodanig groot dat de beperkte
financiële buffer die nodig is voor een stabiel sociaal woonmodel
verdwijnt. De sector heeft ook geen andere opties. Het verkopen
van delen van het bestaand patrimonium of andere activa is uiteraard te vermijden. Investeren blijft een must.
Op een aantal jaren tijd is de schuldenlast van de sector verdubbeld. In een uitgebreide situatieschets spraken we eerder van
een hellend vlak. Als we het kantelmoment de komende jaren
passeren, lijkt enkel symptoombestrijding nog een optie, terwijl
dit een gezonde en robuuste sociale woonsector in de weg staat.
Creativiteit en innovatie zullen worden beknot. Van autonome
vennootschappen die hun eigen beleid ontwikkelen, worden de
SHM’s in dergelijk scenario volledig afhankelijk van financiële reddingsboeien. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. De volgende
Vlaamse regering moet dan ook prioritair het financieringsmodel
van de sector bijstellen.
Ook vanuit een investeringslogica is het huidige model niet houdbaar. De grote productie leidt tot een groeiende afbetalingslast
en ook op projectniveau wordt nooit een terugverdienmoment
bereikt. Het systeem is dus niet globaal én niet op projectniveau
voorzien op het grote volume aan nieuwbouw en renovatie waar
de sector voor staat. De situatie wordt nog meer urgent als je
weet dat verschillende SHM’s veel lagere huurinkomsten hebben
dan het gemiddelde én slechts beschikken over zeer beperkte
reserves. Het hellend vlak waarvan eerder sprake was, heeft
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voor hen het kantelmoment al bereikt.
Samengevat: de uitgangspunten van een duurzaam financieringsmodel om structurele inspanningen te leveren voor meer
en betere woningen zijn dus dubbel. Enerzijds moet op korte
termijn de inkomstenstroom stijgen om de alsmaar groeiende
leninglast te dekken. Het investeringsvolume en de nood is te
groot om dit binnen het bestaande model op te vangen. Anderzijds moeten projecten gedurende de levenscyclus een terugverdienmodel kennen, anders schuiven we de problemen op de
lange baan.
Ruimte zoeken om te groeien
Oplossingen voor deze uitdaging zijn te vinden aan de inkomsten- én aan de uitgavenkant.
Aan de uitgavenkant zijn er drie grote kostendrijvers: werkingskosten, afbetalingen en directe en indirecte belastingen. De
sector werkt al vele jaren aan de professionalisering en optimalisering van haar werking. Visitatiecommissies, de afdeling Toezicht en de VMSW houden een oogje in het zeil. Kritisch blijven
kijken naar de werkingskosten blijft voor de sector een belangrijk speerpunt, maar de financiële situatie waarin de sector zich
bevindt, kan niet opgevangen worden door een rationalisering
van de werkingskosten. De afbetaling van de investeringen zijn
de grootste kost voor de sector. Ook is het de voornaamste tussenkomst van de overheid in sociaal wonen, via gesubsidieerde
leningen. Projecten mogen de liquiditeit niet onder druk zetten
en moeten op termijn rendabel zijn. De afbetalingsmodaliteiten
van gesubsidieerde leningen zijn een instrument om die doelstellingen te bereiken. Met een open blik kijken naar dat financieringsmodel is nodig. Het louter schuiven met parameters in
de gesubsidieerde lening is echter ook geen wondermiddel zoals
het nieuwe model bewezen heeft.
Afschaffing onroerende voorheffing sociale woningen
Concreet stellen we, wat belastingen en vergoedingen betreft,
de afschaffing van de onroerende voorheffing voor sociale woningen voor. Recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof
interpreteert de voorziene vrijstelling voor sociale doelstellingen
al zeer breed. Sociaal wonen is bij uitstek een sociaal (woon)instrument.
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Inkomsten uit huur en GSC
Via een duurzame financiering kunnen we ook werken aan onze
inkomsten: huurinkomsten en in veel mindere mate de gewestelijke sociale correctie (GSC). Deze GSC lijkt niet het meest
duurzame middel om het financieringsmodel van de SHM’s – die
uiteindelijk vanuit een economische logica functioneren – vorm
te geven. Aan de andere kant is dit model op korte termijn een
correctiemechanisme voor een dreigende negatieve liquiditeit.
Hoewel dit geen structurele oplossing is, vragen we om dit model ook toe te passen, gebaseerd op de effectieve kosten van de
SHM en niet op een theoretische en forfaitaire benadering. Bovendien moet de volledige werking in rekening worden gebracht.
De GSC gaat momenteel uit van het louter beheren en verhuren van het bestaand patrimonium, terwijl de grote uitdaging
net meer en betere sociale woningen zijn – dus de ontwikkeling
van projecten. De GSC biedt geen structurele oplossingen en ze
druist in tegen het model van de sector. Aan inkomstenkant lijkt
de belangrijkste structurele oplossing zich dan ook te bevinden
bij de huurinkomsten.
Berekening huurprijs
Het uitgangspunt van een uniforme berekening van de sociale
huurprijs, gebaseerd op een deel van het inkomen van de sociale huurder, blijft voor de sector een essentieel uitgangspunt.
Bovendien is het de sterkte van ons sociaal woonmodel dat de
grootste tegemoetkoming naar de zwakste huurders gaat. Deze
uitgangpunten moeten behouden blijven als we huurinkomsten
benaderen. Toch zijn er mogelijkheden tot verbetering aan het
huurprijsmodel die deze uitgangspunten garanderen en een eerlijkere benadering mogelijk maken. Hierdoor kan het totaalvolume aan huurinkomsten iets stijgen, echter niet pro rata, maar
rekening houdend met de draagkracht van de sociale huurder
enerzijds en met de kwaliteit, het comfort en de duurzaamheid
van de woning. Dit zal ook sociale verdringing van de zwakste
huurders naar de slechtere woningen tegengaan, de solidariteit
tussen de huurders versterken en globaal een groter deel van
de doelgroep kunnen bedienen. En dit zonder een deel van het
patrimonium onbereikbaar te maken voor de zwakste inkomensprofielen. We kunnen bekijken of de basis van de huurprijsberekeningsformule ruimte voor aanpassing heeft. Daarnaast lijkt het
interessant de patrimoniumkorting af te schaffen. Verschillende
elementen in de huurprijs houden al rekening met de staat en

het comfort van de woning (bijvoorbeeld de marktwaarde, de
energiecorrectie, het split-incentivemodel). Hier bovenop nog
extra kortingen toestaan, lijkt een stap te ver en blijkt ook vooral
de middeninkomens onder de huurders te bevoordelen. Ook de
gezinskorting is voor ons niet zinvol, tenzij het kindergeld – waar
effectief een component huisvesting inzit – meegeteld wordt bij
het gezinsinkomen.
We stellen ook voor om minstens een derde van de marktwaarde
als minimumhuur te hanteren, afgetopt op een maximumgrens.
Tenslotte vragen we om te onderzoeken of via directe subsidiering een minimale exploitatiekost gegarandeerd kan worden.
We pleiten in dit memorandum ook vaak voor een globale en
inclusieve aanpak van het woon- en ruimtebeleid, met de mogelijkheid voor lokaal maatwerk. Omdat hiervoor een vermenging
van (sociale) wooninstrumenten belangrijk is, lijkt het aangewezen dat de overheid dergelijke modellen verder ondersteunt.
Infrastructuursubsidie
De mogelijkheid voor infrastructuursubsidie in gemengde projecten moet meer realistisch worden. Concreet stellen we een
groter aandeel aan sociale koopwoningen of bescheiden huurwoningen voor in projecten waar sociale huurwoningen gecombineerd worden met sociale koopwoningen, met bescheiden
huurwoningen of met beide.
Sociale koopwoningen maximaal beleenbaar
Ook de sociale lening die voor een sociale koopwoning kan gebruikt worden, is hierbij een belangrijk aandachtspunt. De SHM
zal sowieso haar producten ontwikkelen die binnen de mogelijkheden van de doelgroep vallen. Omdat deze vaak in het kader
van globale duurzame kernversterkende wijkontwikkeling passen, lijkt het logisch dat sociale koopwoningen ook maximaal
beleenbaar zijn voor de doelgroep. We vragen dan ook met aandrang om de koppeling tussen een sociale koopwoning en een
sociale lening blijvend te garanderen en de beleenbaarheid niet
te plafonneren. Een sociale koopwoning is niet ontwikkeld vanuit
winstmaximalisatie. De solvabiliteit van de sociale koper wordt al
in het kader van de lening in kaart gebracht. De lokale autonomie
en het fijnmazig maatwerk waar we al vaak over spraken is ook
noodzakelijk om ten volle het potentieel van onze sector te laten
ontplooien. Het is ook hier niet mogelijk om dit allemaal in algemene Vlaamse regeltjes te gieten.
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Doelgroepen
We moeten verder durven inzetten op digitalisering, het transparant
maar beperkt aflijnen van de doelgroep, het nog verder wegwerken
van drempels voor de toegang tot sociaal wonen. Er zijn al stappen gezet, maar een doorgedreven vereenvoudiging kan ruimte creëren voor
SHM’s om op andere vlakken de werking nog te verbreden en te verdiepen. Vooral om de meest kwetsbaren, sociale huurders met een extra
zorg-, welzijns- of andere nood, nog beter te ondersteunen en om het
aantal potentiële rechthebbenden dat door de mazen van het net glipt
zoveel mogelijk te reduceren. Het onderzoek van het Steunpunt Wonen rond de vereenvoudiging van onze sector samen met onze input via
diverse kanalen is een belangrijke basis voor het vormgeven van deze
vereenvoudiging door de volgende Vlaamse Regering.
Ook in de doelgroepenbenadering is het essentieel om het complexe regelgevende kluwen te vereenvoudigen. Er zijn grote positieve effecten
te verwachten van een vereenvoudiging op het vlak van de combinatie
‘wonen, welzijn en zorg’. Een sterke lokale autonomie hangt daar onlosmakelijk mee samen. Want binnen de lokale context is maatwerk nodig
om de uitdagingen van sociaal wonen samen met alle betrokken vorm te
geven. Ook en vooral binnen wonen, welzijn en zorg. De betrokken welzijnsactoren zijn verschillend en divers georganiseerd. Het samenspel
met lokale besturen en regionale samenwerkingsverbanden is ook heel
complex. Die complexiteit is niet te vatten in een stringent regelgevend
model. Vandaar de nood aan een algemeen kader waarbinnen maatwerk een fijnmazige aanpak van wonen, welzijn en zorg kan uitbouwen.
Voor veel doelgroepen kunnen we wat dat betreft vanuit het passend
toewijzen vertrekken. Het is logisch dat woningen waarin investeringen
zijn gedaan om ze aangepast te maken voor een fysieke beperking, ook
worden toegewezen aan personen met een fysieke beperking. Dit lijkt
sterk op de rationele bezetting als criterium voor toewijzing, maar vertrekt niet van de gezinsgrootte, maar van bepaalde aanpassingen. Deze
benadering is op zich al een verregaande vereenvoudiging.
Ook de doelgroep ‘ouderen’ kan vanuit deze optiek benaderd worden.
Hoewel het hier niet altijd over effectieve verregaande investeringen
gaat, wordt voor deze doelgroep ook rekening gehouden met de typologie van de woning. Dit kan bijvoorbeeld ook de ligging zijn of doordat er geen trappen moeten genomen worden. In het kader van de
lokale context en de groeiende vergrijzing – die zich niet overal even
snel doorzet – is het belangrijk dat er voldoende flexibiliteit is om de
doelgroep ouderen te benaderen vanuit voorbehouden woningen. De
al te stringente regelgeving die hier momenteel voor geldt – hoge verwachtingen inzake effectieve investeringen, rigide procedures om het

Ruimte voor vereenvoudiging

patrimonium te wijzigen – dienen dan ook vereenvoudigd te worden
zodat maatwerk mogelijk is. De effectieve voorrangstoewijzingen voor
doelgroepen kunnen we met concrete voorstellen tot maatwerk en flexibiliteit in dat kader beperken tot deze waar omwille van de aard van de
(kandidaat-)huurder een welzijns- of zorgnood bestaat. Ook om diverse
andere uitdagingen op vlak van wonen lokaal waar te maken – fijnmazig,
oplossingsgericht en lokaal gedragen – is er nood aan maatwerk.

Nood aan autonomie
Autonomie houdt ook in dat de Vlaamse overheid zuurstof geeft aan
het lokale niveau. Het beleidskader sociaal wonen moet dan ook eerder
uitgaan van controle op algemene principes, toezicht op wat wettelijk
kan, de (rechts)bescherming van (kandidaat-)huurders en andere betrokken actoren. Het is zinloos en contraproductief om nog langer te
trachten om elke situatie te vatten in regelgeving. Regelneverij verstikt
de sector. Gras groeit niet door eraan te trekken. Een sociale woonsector kan pas ten volle zijn potentieel ontwikkelen als er vertrouwen is.
De taak van de afdeling Toezicht, de VMSW en de Visitatiecommissie is
dan ook om de SHM’s te helpen om hun toevertrouwde taak nog beter
in te vullen. Deze autonomie is de basis voor een volwassen sociaal
woonmodel.
Tenslotte is autonomie nodig om het potentieel van duurzame stadsontwikkeling en wijkopbouw mogelijk te maken.
Dit geldt voor sociale huur, maar ook voor de diverse wooninstrumenten die beschikbaar zijn voor de realisatie van fijnmazige oplossingen.
De aanvullende financieringsmodellen zijn daar een illustratie van.
Ook in dat kader moet de rol van de afdeling Toezicht en de Visitatiecommissie heruitgevonden worden. Een terugtrekkende overheid – die
de basis vormt voor innovatie, creativiteit en flexibiliteit – heeft nood
aan andere vormen van zowel toezicht als prestatiemonitoring. Ook de
rol van de VMSW moet in dat kader worden uitgeklaard. De inspraakmogelijkheden die de sector heeft om de VMSW mee aan te sturen op vlak
van opleiding, ondersteuning en programmatie maken een goede wisselwerking mogelijk. Ruimte om te groeien is nodig om al deze aspecten
optimaal vorm te geven. En ruimte komt enkel met vertrouwen.
Samenwerkingsmogelijkheden
De overheid moet de nodige flexibiliteit voorzien zodat SHM’s bestaande, maar ook nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen uitbouwen met als doel de eigen werking te versterken door enerzijds het uitwisselen van kennis en ervaring en anderzijds het delen van personeel
en middelen, daar waar dit in de lokale context zinvol is.
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Gebald in duizend woorden…
Groeien als dam tegen armoede
De sociale huisvestingssector moet verder groeien om de grote
behoefte aan kwalitatieve en betaalbare woningen structureel in
te vullen. Dit wil zeggen: een aangehouden en zelfs hoger investeringsvolume in sociaal wonen.
Een duurzaam financieringsmodel en een regelluw kader zijn voor
onze sector essentiële speerpunten om armoede en kansarmoede
tegen te gaan. Via innovatie en creativiteit kunnen we additionele
mogelijkheden verkennen en op poten zetten. Een eenvoudige en
transparante procedure kan ook zeker een steentje bijdragen. Het
beschikbare, ruimtelijk ‘rendabele’ potentieel moet ten volle aangewend worden. Lokale besturen zijn de regisseur van het beleid om
– samen met SHM’s en andere lokale (woon)actoren – een globale
visie te vormen over wonen en ruimte. Er is nood aan sterke ambassadeurs.
De sociale objectieven hebben nood aan een update. De diverse instrumenten van het (sociaal) woonbeleid worden opgenomen in een
lokaal groeipad. Daar waar de nood hoger is, moeten de objectieven
op maat kunnen afgestemd worden.
De lokale besturen hebben nood aan een flexibel instrument om
fijnmazig dwingende bepalingen over een aanbod sociaal wonen te
kunnen voorzien in lokale ontwikkelingen. In dit kader is een ‘one
size fits all’ oplossing niet wenselijk. Geïntegreerde oplossingen zijn
nodig, met een combinatie van de verschillende instrumenten in het
(sociaal) woonbeleid vanuit een eigendomsneutrale benadering.
Binnen de doelgroep sociaal wonen blijft eigendomsverwerving een
belangrijk instrument.
Ruimte voor welzijn en zorg
In de doelgroepenbenadering is er nood aan een vereenvoudiging
van het regelgevend kader sociale huur. Het ‘passend’ toewijzen binnen het kluwen van de voorrangsregels kan daarin een cruciale stap
zijn. Effectieve voorrangstoewijzingen worden best beperkt tot gevallen waar geen ‘passend’ toewijzen mogelijk is.
De benadering van de doelgroepen met eventueel nood aan een
versnelde toewijzing gebeurt best globaal, bij voorkeur vanuit het
werkgebied van de SHM. De nodige flexibiliteit is voorzien om maatwerk mogelijk te maken. De lokale context – en de beschikbaarheid
van dienstverlening van de welzijnspartners – is een noodzakelijke

voorwaarde om dit te laten slagen.
Een duidelijke koppeling aan begeleiding voor dergelijke voorrangstoewijzingen is nodig. De begeleidingsovereenkomst tussen de welzijnspartner en de huurder moet bindend zijn, ook na toewijzing. Het is in
het belang van alle betrokkenen dat andere oplossingen gezocht worden als het ‘proefwonen’ niet succesvol blijkt.
VVH trekt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid de kaart van
‘Housing First’. We koppelen dit expliciet aan de voorwaarde dat voldoende flankerende begeleidingscapaciteit gegarandeerd is vanuit de
welzijnssector.
Een permanente mogelijkheid om experimenten in het kader van wonen-welzijn-zorg mogelijk te maken is wenselijk. We pleiten voor een
‘groeiplatform’ dat permanent gemotiveerde voorstellen tot afwijkingen in het kader van wonen-welzijn-zorg beoordeelt.
Ten slotte is het zinvol om het percentage verhuring buiten het sociaal
huurstelsel in afwachting van een globale doorlichting van de aanpak
op te trekken tot 2,5%.
Groeien voor klimaat en betaalbare energie
Naast een structurele verhoging van de middelen vanuit Vlaanderen
voor de investering in meer en betere sociale woningen moeten we
creatief en innovatief andere pistes durven bekijken, zeker op het vlak
van duurzaamheid. Daarbij is het belangrijk dat de middelen vanuit
het Vlaams Klimaatfonds blijvend ingezet worden voor duurzame investeringen in sociaal wonen. Er moet ook op andere vlakken worden
nagegaan in hoeverre investerings- of subsidiëringsprogramma’s in
duurzame energie een rol kunnen spelen in sociaal wonen. Ook andere
mogelijkheden moeten verkend worden. Hier kunnen we veel leren
door het ASTER-project, gebaseerd op het split-incentive model voor
de installatie van zonnepanelen. Ook op de eigendomsmarkt is duurzaamheid een belangrijk speerpunt van sociaal wonen. De kwaliteit en
duurzaamheid van sociale koopwoningen is altijd een sterkte geweest
van de sector. Ook sociale leningen kunnen hierin een belangrijke rol
spelen. Het is onlogisch duurzame langetermijninvesteringen niet te
voorzien in de sociale lening.
Ruimte voor duurzame wijken
Het is logisch dat aan de lokale SHM gedacht wordt om beleidsoplossingen voor het lokale woon- en ruimtebeleid (mee) vorm te geven.
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Het instrument van bescheiden woningen bestaat al langer en kan
daarin een aanvullende troef zijn. De invulling van bescheiden woningen moet breed genoeg benaderd worden, net om voldoende
flexibel te zijn, zodat de lokale context een essentiële rol kan spelen
in het opzetten van een fijnmazige toepassing. Betrokkenheid op
wijkniveau is maatwerk dat zich niet laat vatten in strikte regels en
nood heeft aan lokale en bovenlokale ondersteuning om een kans
op slagen te hebben. We kiezen bewust voor een brede betrokkenheid. Ten slotte pleiten we ook – zoals in 2014 – om te streven naar
brede sociale woonmaatschappijen, waar sociale woonoplossingen
gestroomlijnd worden en, waar nodig, geoptimaliseerd en eventueel
geïntegreerd kunnen worden.
Het kader om dit mogelijk te maken: de speerpunten
Groeien door duurzame financiering
Het schuiven met parameters in de gesubsidieerde lening is geen
wondermiddel. We moeten andere opties overwegen. Op vlak van
belastingen en vergoedingen stellen we voor om de onroerende
voorheffing voor sociale woningen af te schaffen. De GSC is niet
het meest duurzame middel om het financieringsmodel van de SHM
vorm te geven. Op korte termijn blijft het wel nodig en vragen we
om dit model dan ook toe te passen, gebaseerd op de effectieve
kosten van de SHM. Bovendien moet de volledige werking in rekening gebracht worden.

Voor de huurprijs kunnen we bekijken of de basis voor de formule
ruimte voor aanpassing heeft. Daarnaast lijkt het interessant om
de patrimoniumkorting af te schaffen. Ook de gezinskorting is volgens ons niet zinvol. We stellen voor om minstens een derde van de
marktwaarde als minimumhuur te hanteren, afgetopt op een maximumgrens. Ten slotte vragen we om te onderzoeken of via directe
subsidiëring een minimaal rendement in functie van de exploitatiekost gegarandeerd kan worden.
De mogelijkheid voor infrastructuursubsidie in gemengde projecten
moet meer realistisch worden. Onze concrete voorwaarde: een minimum aandeel aan sociale huurwoningen van 50%. We vragen ten
slotte ook met aandrang om de koppeling tussen een sociale koopwoning en sociale lening blijvend te garanderen en de beleenbaarheid niet te plafonneren.
Ruimte voor vereenvoudiging
Innovatie en creativiteit kunnen enkel vorm krijgen binnen een regelluw kader. Een tweede speerpunt is dan ook een sterke vereenvoudiging van de regelgeving. Ook en vooral in de doelgroepenbenadering is het essentieel om het complexe regelgevend kluwen te
vereenvoudigen. Het onderzoek van het Steunpunt Wonen rond de
vereenvoudiging van onze sector is een belangrijke basis. Dit vergt
ook voldoende lokale autonomie. Autonomie houdt ook in dat de
Vlaamse overheid zuurstof geeft aan het lokale niveau. Ook de rol
van de VMSW moet in dat kader worden uitgeklaard.
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