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Leegstaande sociale woningen  –  Opeising door
burgemeester

In Beringen is reeds geruime tijd een discussie
gaande tussen de burgemeester enerzijds en het
bestuur van de sociale woningmaatschappij Kan-
tonnale Bouwmaatschappij van Beringen ander-
zijds over bevoegdheden inzake het toewijzen van
woningen aan personen of gezinnen die door
omstandigheden dakloos werden.

Zeer recentelijk heeft de burgemeester van Berin-
gen een woning gekraakt die eigendom is van de
Kantonnale Bouwmaatschappij. Er werd een slo-
tenmaker gevorderd om de woning te openen en
nieuwe sloten te plaatsen. De woning werd dan
door de burgemeester toegewezen aan een gezin
dat door een faling dakloos was.

1. Bestaat er voor de woningen van maatschappij-
en aangesloten bij de Vlaamse Huisvestings-
maatschappij een regelgeving die zulke ingre-
pen al dan niet toelaat ?

2. Naar verluidt beschikte de stad Beringen, o p
het moment van de inbeslagname van deze
woning, over minstens twee leegstaande wonin-
gen.

Kan een burgemeester in dat geval andere
woningen opeisen ?

3. Indien de burgemeester van Beringen terzake
een niet toegelaten beslissing heeft genomen,
welke maatregelen heeft de minister dan geno-
men om de burgemeester terecht te wijzen ?

4. Welke maatregelen zijn er genomen om de
Kantonnale Bouwmaatschappij eventueel te
vergoeden voor de aangerichte schade en het
verlies aan huur ? 

Antwoord

1. Er bestaat geen specifieke regelgeving voor
woningen van sociale huisvestingsmaatschappij-
en die de door de Vlaamse volksvertegenwoor-
diger aangehaalde handelingen van de burge-
meester toelaat. De toewijzing van sociale
woningen wordt beheerst door het besluit van
de Vlaamse regering van 29 september 1994 tot
reglementering van het sociale huurstelsel.

Deze reglementering bevat geen bepalingen ter-
zake.

Artikel 134bis van de Nieuwe Gemeentewet en
het koninklijk besluit van 6 december 1993
betreffende het opeisingsrecht van verlaten
g e b o u w e n , bedoeld in artikel 134bis van de
Nieuwe Gemeentewet, zijn ook van toepassing
op sociale woningen, zodat sociale woningen
kunnen worden opgeëist, mits de gestelde voor-
waarden en procedures voor de uitoefening van
het opeisingsrecht worden nageleefd.

2. Artikel 4 § 1, tweede lid, van voornoemd
koninklijk besluit stelt dat het opeisingsrecht
niet mag worden uitgeoefend indien de
gemeente of het openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn zelf over voldoende verlaten
gebouwen beschikt die dienstig kunnen zijn als
woning zonder voorafgaande belangrijke wer-
ken.

3. Na de officiële klacht van de betreffende huis-
vestingsmaatschappij heb ik, in mijn hoedanig-
heid van minister bevoegd voor Binnenlandse
A a n g e l e g e n h e d e n , de provinciegouverneur
opgedragen bij de gemeente een afschrift van
de aangevochten beslissing van de burgemees-
ter, evenals van alle stukken die tot deze beslis-
sing hebben bijgedragen, op te vragen en alle
noodzakelijke maatregelen terzake te treffen.

4. Volgens telefonisch verstrekte inlichtingen door
de Kantonnale Bouwmaatschappij van Berin-
gen werden de nodige stappen ondernomen om
deze kwestie aanhangig te maken bij de bevoeg-
de rechtbank.


