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Waarnemend voorzitter: Liesbeth Homans

Vraag om uitleg van mevrouw Griet Coppé tot mevrouw Freya Van den Bossche,
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de stand van
zaken betreffende het invoeren van de huursubsidie
- 1599 (2011-2012)

Vraag om uitleg van mevrouw Liesbeth Homans tot mevrouw Freya Van den Bossche,
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de
inwerkingtreding van het uitgebreide huursubsidiesysteem
- 1629 (2011-2012)

De voorzitter: Mevrouw Coppé heeft het woord.

Mevrouw Griet Coppé: In deze commissie hebben we al vaker naar de stand van zaken van
het invoeren van de huursubsidie gevraagd. Minister, in een recente commissievergadering
hebt u erop gewezen dat er informaticaproblemen waren. Ik citeer u: “Ik heb uit mijn
ervaringen geleerd dat het soms wat vroeger kan als informatici wat worden opgejaagd. We
zullen zien of dat werkelijk het geval is. Ik blijf in elk geval het been stijf houden en vragen
dat het systeem op 1 april 2012 in werking kan treden.”

Intussen is 1 april voorbij en we naderen 1 mei, voor sommigen een heel belangrijke datum.
Aanvullend op deze vraag wil ik ook opnieuw de problematiek ter sprake brengen. Minister,
waarom werd de timing niet gehaald? Wordt een nieuwe timing naar voren geschoven? Wat
met kandidaat-huurders die na enkele jaren aanschuiven op de wachtlijst van een sociale
huisvestingsmaatschappij (SHM), zonder fout of nalatigheid van hun kant, werden geschrapt
bij de actualisatie? Zal men vijf jaar na eerste inschrijving toch een beroep kunnen doen op
een huursubsidie, of moeten ze herbeginnen van nul, wetende dat het om de minst talentrijke
en meest kansarme mensen gaat, die bij actualisatie wat nalatig zijn geweest? Wat zal er met
die mensen gebeuren? Wat is de conclusie uit het onderzoek dat u naar aanleiding van mijn
vraag om uitleg op 11 maart 2010 voerde? Zult u maatregelen nemen zodat huurders niet
ongewenst en onbewust bij actualisatie worden geschrapt?

Ik heb hier ooit een vraag gesteld over actualisatie omdat ik ondervond dat mensen van de
lijst worden geschrapt. Doen ze dat moedwillig? Absoluut niet. Ze verhuizen en zijn vergeten
het nieuwe adres door te geven, en dan stellen ze vast dat ze worden geschrapt. Wat zal er in
de toekomst met hen gebeuren, vooral in het kader van de huursubsidies?

Mevrouw Liesbeth Homans: Ik zal niet ingaan op de kern van de huursubsidie, mevrouw
Coppé heeft dat voldoende belicht. Ik heb enkele bijkomende vragen: is het systeem
inderdaad op 1 april 2012 in werking getreden, zoals aangekondigd? Zo neen, waarom niet?

Minister, niet zo lang geleden heb ik in de krant gelezen dat u zei dat het over ongeveer 7000
mensen gaat, die langer dan vijf jaar op een wachtlijst staan voor een sociale woning. Zijn
alle parameters vandaag voldoende gekend om de subsidies correct te kunnen berekenen? Het
gaat bijvoorbeeld om de stand van zaken van de wachtlijsten. Hoe zal de subsidietoekenning
concreet verlopen?

De voorzitter: Minister Van den Bossche heeft het woord.

Minister Freya Van den Bossche: Op 30 september heeft de Vlaamse Regering mijn
voorstel tot invoering van de huurpremie goedgekeurd. Het plan is om dat automatisch toe te
kennen, en niet enkel het recht toe te kennen aan degene die erom vraagt. We hebben de
ervaring dat mensen die het meeste nood hebben aan zo’n premie, het minst goed hun weg
kennen. Daarom was die automatische rechtentoekenning heel belangrijk.

Op dat moment heeft de regering duidelijk afgesproken dat het van belang was dat het
systeem en de uitbetalingen, de goedkeuringen van de dossiers, pas in werking konden treden
op het moment dat ik kon aantonen dat het informaticasysteem performant was. Dat zat mee
in dat besluit. Met de uitbetaling van de huursubsidies heeft het agentschap Wonen-
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Vlaanderen het een tijdje moeilijk gehad. U herinnert zich de vragen daarover. We wilden
absoluut voorkomen dat de start van deze premie-uitbetaling chaotisch zou verlopen.

Bij de beslissing van de regering is de datum van inwerkingtreding afhankelijk gemaakt van
het succesvol afronden van een test van een toepassing via het referentiebestand van
kandidaat-huurders. Het klopt dat ik de boel ben blijven opjagen. Laten we zeggen dat we
daardoor ergens in het midden zijn geland, tussen wat administratie en informatici zeiden dat
de deadline zou zijn en wat ik zelf naar voren heb geschoven.

Dat informaticasysteem bestaat uit drie delen. Een: er is een centraal referentiebestand bij de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) waarin de kandidaat-huurders zijn
opgenomen die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarde. Twee: er is een dossier-
behandelingstoepassing bij het agentschap Wonen-Vlaanderen die moest worden gemaakt.
Drie: er was nood aan een geautomatiseerde interface met de SHM’s.

Wij hebben zo snel gehandeld als enigszins kon. Op het moment dat het dossier door de
regering is goedgekeurd, was er al een advies van de Inspectie van Financiën waardoor we
zeer snel konden gunnen. Na onderhandelingen met de softwareleverancier is de prijsofferte
van de leverancier effectief goedgekeurd in december 2011. Toen is ook een plan
opgenomen, waarin de leverancier zei het systeem te kunnen opleveren op 25 mei 2012. Ik
heb van in het begin laten weten niet akkoord te gaan met die timing en laten weten dat die
zou moeten worden vervroegd.

Nu is het zo dat we met fase 1, namelijk het aanschrijven van de rechthebbenden, dezer dagen
– lees: eerste helft van mei – kunnen starten. Dan zullen de eerste rechthebbenden of mensen
van wie wij denken dat ze rechthebbend zijn, aangeschreven worden. In het oorspronkelijke
scenario zou die eerste brief ten vroegste midden of eind juni de deur uitgegaan zijn.

Waarom is er zoveel werk aan het centraal wachtregister? Idealiter wordt het dag op dag
geactualiseerd. Als men iemand aanschrijft die rechthebbende is, moet men weten of die op
het moment van aanschrijven, nog steeds rechthebbend is. De situatie van mensen kan al eens
wijzigen, waardoor het belangrijk is dat we geen valse verwachtingen scheppen. Dat is
natuurlijk onvermijdelijk. Hier en daar zullen mensen een brief ontvangen die zullen
ontdekken, na alles goed bekeken te hebben, dat ze toch niet in aanmerking komen. We
willen natuurlijk zo weinig mogelijk mismatches tussen de mensen die de brief krijgen en de
mensen die effectief die premie zullen kunnen ontvangen.

Er is lijst van kandidaat-huurders die op 31 december 2011 al vijf jaar ingeschreven waren en
toen in aanmerking kwamen. Ik heb gevraagd om die mensen al sneller aan te schrijven.
Tijdens de dossierbehandeling kan er op basis van dat centrale systeem nog gekeken worden
of de situatie van die mensen niet is veranderd tijdens de afgelopen weken. De eerste keer dat
we het systeem gaan toepassen – later zal het veel eenvoudiger zijn – zal er nog redelijk wat
geactualiseerd moeten worden. De bedoeling van dat informaticasysteem is specifiek dat we
dag op dag informatie hebben waardoor er geen fouten in het systeem zouden mogen sluipen.

We hebben het systeem laten proefdraaien met fictieve cases. Dat proefdraaien is feilloos
verlopen. Nu draait het met het werkelijke potentieel rechthebbenden. Men heeft me beloofd
deze week nog, dus ten laatste morgen, ook die resultaten door te geven. Als ook uit die
resultaten blijkt dat het systeem prima werkt, dan zal ik onmiddellijk op de eerste
bijeenkomst van de regering wanneer het mag worden geagendeerd, alles opnieuw agenderen
om onmiddellijk daarna opnieuw de opdracht te kunnen geven aan Wonen-Vlaanderen om de
mensen effectief aan te schrijven met de zegen van de regering. Maar vooraleer dat kan
gebeuren, moet natuurlijk eerst aangetoond worden dat dat informaticasysteem werkt.

Zeer concreet is het zo dat wanneer de mensen worden aangeschreven, ze een invulformulier
krijgen. Er wordt gevraagd een kopie van hun huurovereenkomst te bezorgen, want er moet
natuurlijk wel gehuurd worden. Zodra het agentschap heeft kunnen nagaan of aan alle
voorwaarden voldaan is, wordt de kandidaat-huurder die recht heeft op de huurpremie, in
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kennis gesteld van het precieze bedrag dat de huurder zal ontvangen en van de
betalingsmodaliteiten, waaronder de officiële melding van de datum waarop de huurpremie
ingaat. Volgens de huidige inschattingen van Wonen-Vlaanderen – ik kan u dat definitief
zeggen nadat het dossier besproken is op de ministerraad – is het zo dat als men vanaf mei de
mensen begint aan te schrijven, men de eerste dossiers controleert in de periode juni-juli en
dat 1 augustus de startdatum is van de betalingen. Dan wordt het recht op betaling geopend.
Vanzelfsprekend zal het wellicht zo zijn dat Oracle Financials (OraFin) een aantal weken
daaropvolgend uitbetaalt, retroactief vanaf de datum waarop het recht is geopend. Dit zou de
huidige timing precies moeten zijn.

Voor kandidaat-huurders die ten onrechte geschrapt werden uit het inschrijvingsregister,
bevat het kaderbesluit Sociale Huur een aantal garanties. In dergelijke gevallen wordt de
schrapping ongedaan gemaakt en kunnen de betrokkenen, uiteraard mits ze ook aan de andere
voorwaarden voldoen, toch in aanmerking komen voor de huurpremie op basis van de al
gelopen wachttijd. Dat probleem wordt opgevangen. Ze moeten dus niet van nul herbeginnen.
Hoogstens kan er in die gevallen een beetje vertraging optreden voor de start van het stelsel,
maar er wordt voor de uitbetaling altijd teruggekeerd naar wat in het stelsel de ‘startdatum’
wordt genoemd, retroactief als dat nodig is.

Mevrouw Homans, het aantal rechthebbenden is een inschatting. Die is nog niet gemaakt op
basis van het systeem zelf. Wij denken dat er in eerste instantie ongeveer 5000
rechthebbenden zijn. Op kruissnelheid zouden dat er om en bij de 7000 worden.

De voorzitter: Mevrouw Coppé heeft het woord.

Mevrouw Griet Coppé: Minister, ik dank u voor het antwoord. Ik heb vooral onthouden dat
het recht op betaling geopend wordt op 1 augustus en dat er ondertussen 5000 kandidaten op
de lijst staan die kunnen genieten van de huursubsidie. Voor mij is dat belangrijk omdat wij
in Roeselare reeds een subsidiesysteem lopen hebben. Wij hebben altijd gezegd dat als
Vlaanderen start, wij zouden stoppen. Daarom is het heel belangrijk de datum te kennen
wanneer het recht op betaling wordt geopend.

Mijn ervaring is dat we dit doen in samenspraak met de SHM’s. Hier zal dit ook zo zijn. Het
belangrijkste is dat een bijkomend aanbod aan sociale woningen gebouwd wordt, hetzij bij de
SHM’s hetzij via de sociale verhuurkantoren (SVK’s), anders blijft het een grote put. Als
men inzet op bouwen en bijkomend huuraanbod via de SVK’s bijvoorbeeld, dan is het goed
te doen en blijft het aantal mensen dat rechten heeft geopend op de huursubsidie, beperkt. Ik
kan zeggen uit mijn eigen ervaring van enkele jaren die ik heb, dat dit aantal niet stijgt. De
voorwaarde is wel dat men inzet op bijkomend aanbod.

Mevrouw Liesbeth Homans: Ik heb er alle begrip voor dat een en ander niet volgens de
opgestelde timing is verlopen. Samen met u kijk ik uit naar de datum van 1 augustus. Dan
kunnen wij nagaan of het systeem al dan niet succesvol is, al ga ik er wel van uit dat dit het
geval zal zijn.

Minister Freya Van den Bossche: Mevrouw Coppé, wat zult u met dat geld doen? Blijft dat
ter beschikking voor Wonen?

Mevrouw Griet Coppé: Zeker en vast. Dat geld komt uit het Stedenfonds, onder het luik
‘Strategische uitdaging: wonen’. Er is een grote nood aan nood- en doorgangswoningen. Dat
geld zal daaraan worden besteed. Het geld wordt zeker aan Wonen besteed.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 
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Vraag om uitleg van mevrouw Veerle Heeren tot mevrouw Freya Van den Bossche,
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de funding en
toekomst van de sector van de sociale kredietmaatschappijen
- 1619 (2011-2012)

De voorzitter: Mevrouw Heeren heeft het woord.

Mevrouw Veerle Heeren: Voorzitter, minister, collega's, misschien denkt u dat mijn vraag
om uitleg zonder voorwerp is geworden, maar toch wil ik enkele van mijn vragen hier op
tafel leggen. Mevrouw Smaers heeft gisteren in de commissie Financiën aan minister
Muyters gevraagd hoe het komt dat het besluit ter ondersteuning van de sociale
kredietmaatschappijen nog niet is ondertekend. Blijkbaar is het besluit eergisteren dan toch
ondertekend, dus vier maanden nadat het voorlag. Toch wens ik hier de problemen van de
sociale kredietmaatschappijen aan te kaarten.

In september 2009, bij het begin van de legislatuur, ontstond er in de media commotie over
malversaties die door het intern verzelfstandigd agentschap (IVA) Inspectie waren
vastgesteld bij diverse sociale kredietmaatschappijen. Toen was iedereen het erover eens dat
deze sector op korte termijn moet worden geprofessionaliseerd en gerationaliseerd. Hiertoe
zouden het erkennings- en het leningenbesluit worden aangepast. De vraag is waar wij 2,5
jaar later staan.

De sector is voor funding aangewezen op een gewestwaarborg. De sector is belangrijk voor
de bouw in Vlaanderen, en dat is nog meer het geval sinds de turbulenties in de financiële
sector, waardoor mensen niet meer terechtkunnen bij een huisbankier en op een sociaal
krediet zijn aangewezen. Ik heb altijd gezegd dat de sociale kredietmaatschappijen meer
activiteiten zouden kunnen ontwikkelen wanneer de interestvoeten bij de privébankiers
zouden stijgen. Vandaag is dat het geval, met als gevolg dat veel mensen bij de sociale
kredietmaatschappijen aankloppen.

Eind vorig jaar organiseerde de koepelorganisatie een offertevraag voor de funding 2012
waarop op 15 december uiteindelijk slechts één bank bleek ingeschreven te hebben: Dexia,
tegenwoordig Belfius geheten. Volgens mijn informatie hebt u het dossier op 23 januari met
gunstig advies ter ondertekening overgemaakt aan de minister voor Financiën. U speelde zo
heel kort op de bal, zo vlak na het kerstreces. Ik dank u daarvoor. Maar het kan toch niet dat
dit dossier vier maanden op het kabinet van minister Muyters blijft liggen, met zware
gevolgen voor de consumenten.

De sector heeft nog altijd geen weet van de goedkeuring. Gisteren heb ik zelf rondgebeld om
het antwoord van minister Muyters mee te delen. Heel wat maatschappijen kunnen op dit
ogenblik geen leningsaanvragen behandelen omdat de nodige kredieten voor 2012 nog altijd
niet kunnen worden opgenomen. Ik vind het onverantwoord – en u mag dat zo aan minister
Muyters overmaken – dat de overheid er vier maanden over doet om die tweede handtekening
te plaatsen. Het had gekund dat u wat had gewacht om uw handtekening te plaatsen indien er
inhoudelijke argumenten waren, maar dat was niet het geval. In dit geval is de ene minister –
u – het slachtoffer van het gedrag van een andere, want de mensen kijken voor de afhandeling
van dit dossier naar de minister van Wonen.

Minister Muyters heeft gezegd dat hij eergisteren zijn handtekening heeft geplaatst. Ik
vermoed dat onze vragen om uitleg daar wel een rol in hebben gespeeld. Maar de volgende
vragen wil ik u toch voorleggen. Is het normaal dat het eerste kwartaal al is verstreken
alvorens het fundingsbesluit 2012 wordt ondertekend? Zo ja, waarom is getalmd met de
ondertekening? Had dat te maken met de begrotingsproblemen en de 500 miljoen euro die in
februari werden gezocht? Minister Muyters gaf daarover geen duidelijk antwoord. Ik ga ervan
uit dat u hem geregeld de vraag hebt gesteld. Mogen er dit jaar nog wijzigingen worden
verwacht aan het leningen- en erkenningsbesluit van de sociale kredietmaatschappijen? Zo ja,
wanneer? Is het juist dat al medio vorig jaar ontwerpbesluiten circuleerden waarover was
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overlegd met de sector? Werden die ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering?
Zo neen, waarom niet?

Ik stel deze vragen omdat we 2,5 jaar later zijn, ik wil vermijden dat dit nog gebeurt. We
moeten iets doen met de vermeende malversaties die door de inspectie van het IVA zijn
vastgesteld. De vraag is wat we ermee doen. Hoe kunnen we vermijden dat dit in de toekomst
opnieuw gebeurt? De professionalisering en rationalisering werden destijds in deze
commissie unaniem gedragen. Wij steunen u daarin.

De voorzitter: Minister Van den Bossche heeft het woord.

Minister Freya Van den Bossche: Mevrouw Heeren, een van de redenen voor de vertraging
is dat er maar één inschrijver was. En bij banken bestaat er na de financiële crisis van 2008
een zekere terughoudendheid om langetermijnkredieten te verstrekken. Aangezien de nieuwe
offerte in vergelijking met de vorige een belangrijke verslechtering van de
fundingvoorwaarden tot gevolg had, is nagegaan of het zinvol zou zijn om een nieuwe
procedure op te starten. Financiën en Begroting heeft mij uitgelegd dat dit weinig zinvol zou
zijn. De kans dat we op de markt betere fundingvoorwaarden zouden vinden, is erg klein. Dat
is wellicht de voornaamste reden voor de vertraging.

Er is nog een tweede luik aan het dossier, waardoor de vertraging groter is: het voorstel tot
optimalisatiebesluit, het besluit om de erkende kredietmaatschappijen (EKM’s) performanter
te maken. Dat voorstel werd in juli 2011 aan minister Muyters voorgelegd, of minstens aan
de medewerkers van minister Muyters. Er is nog steeds geen beslissing over genomen. Ook
daar beslissen we met twee. De krachtlijnen van het voorstel zijn: de bijsturing van de
productienorm van 12 naar minimaal 24 leningen per jaar; de invoering van een code voor
behoorlijk bestuur; de schatting van de marktwaarde van de woning door een onafhankelijke
instantie; een correcte regeling van de aanbrengvergoedingen; de aanzet tot de oprichting van
een digitale databank om gemakkelijk gegevens over toegekende leningen te kunnen
uitwisselen; duidelijkheid verschaffen over wat toegestaan is inzake verzekeringsactiviteiten
en kruisparticipaties tussen EKM’s en SHM’s – daarover bestaat vandaag onduidelijkheid,
wat tot misverstanden en tot onwenselijke toestanden leidt; duidelijkheid verschaffen over
wat niet toegestaan is, zoals verzekeringsactiviteiten ten persoonlijke titel door de directeur of
een rechtstreekse verwant van de directeur, of het doorverkopen van een deel van de
fundingmachtiging.

Die bijsturingen zijn in hoofdzaak gericht op het beheersen van het risico dat is verbonden
aan het verlenen van de gewestwaarborg, maar ook op een verdere rationalisering en
professionalisering van de sector van het gewaarborgd sociaal woonkrediet. Zo kunnen we
ervoor zorgen dat de sector efficiënter en krachtiger wordt.

Het kabinet van minister Muyters heeft de afgelopen maanden heel wat vragen om meer
informatie, duiding en achtergrond gesteld. Ik hoop dat wij duidelijkheid zullen kunnen
creëren over dat nieuwe kader voor de sector, en dat er gesprekken zullen kunnen
plaatsvinden met mijn collega om dit besluit op de regeringsagenda te brengen.

De voorzitter: Mevrouw Heeren heeft het woord.

Mevrouw Veerle Heeren: Is het normaal dat men daar een jaar over doet? Voorzitter, met
alle respect, maar ik vind dat onverantwoord. Iedereen in Vlaanderen is verbouwereerd. De
kranten staan er vol van. De bevoegde minister neemt haar verantwoordelijkheid. In overleg
met de sector worden voorstellen uitgewerkt, die gedragen worden door de sector. Iedereen
zit te brullen dat er meer leningen moeten worden afgesloten, dat mensen die willen
investeren in de bouw moeten worden gestimuleerd. Want we zijn een investeringsregering.
Diegenen die de leningen geven, moeten eerst vier maanden wachten. De sector kan er niets
aan doen dat er maar één bank inschrijft. Dat zegt veel. Maar wat ik nog veel erger vind, is
dat, als we dan iets willen doen vanuit Wonen, we van een collega-minister een ‘njet’ krijgen.
Ik vind dit onverantwoord en niet aanvaardbaar. Dit is geen behoorlijk bestuur.
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Men heeft dikwijls kritiek op het parlement en op de meerderheid. De meerderheid moet de
regering volgen en steunen, wel, ik zeg u in alle eerlijkheid en persoonlijk, maar ik durf dit
ook te zeggen in naam van mijn fractie: het is onverantwoord dat de dingen zolang blijven
liggen. Dat je vragen hebt, geen probleem. Maar, minister, het kan niet dat daar een jaar over
gaat. Uiteindelijk begin ik te denken dat er daar mensen echt te kwader trouw zijn en willen
dat die sector verdwijnt. Ik blijf er een grote voorstander van omdat niet iedereen terecht kan
bij zijn private bankier. De sociale kredietvennootschappen hebben er alle belang bij om die
mensen te houden. De Vlaamse Regering geeft het signaal dat als ze morgen in vereffening
gaan, 33 procent van de reservepot van die mensen naar de Federale Regering gaat. Waar
staan we dan? Is dat het opzet van de Vlaamse Regering? Ik veronderstel dat dit niet uw
bedoeling is. Ik krijg dergelijke signalen toch niet. Maar is het minister Muyters die de sector
in de vernieling wil rijden? Ik zal hem daarover persoonlijk ondervragen, als dat de zaak
vooruit kan helpen. Ik vind dat onbehoorlijk bestuur.

De voorzitter: Minister Van den Bossche heeft het woord.

Minister Freya Van den Bossche: Ik wil zeer zeker het geld in de sector houden. Het klopt
dat als instellingen in vereffening zouden gaan, het geld niet meer beschikbaar zou zijn om er
leningen mee af te sluiten. Ik geloof, zeker naarmate traditionele banken minder geneigd zijn
om mensen die kredieten toe te staan, dat de maatschappelijke zinvolheid van de EKM’s heel
groot is. Maar als zij hun maatschappelijke rol ten volle willen spelen, moeten zij wat
krachtiger worden. Zo’n optimalisatiebesluit moet enerzijds zorgen voor krachtigere, grotere
en performantere organisaties, anderzijds voor duidelijkheid inzake regels daaromtrent, ook
als het gaat om samenwerkingsvormen tussen SHM’s en zo’n EKM. Dat kan ervoor zorgen
dat die sector een groei kent.

Ik geloof echt wel dat zij een maatschappelijke rol te vervullen hebben. Gisteren heb ik
minister Muyters aangesproken naar aanleiding van uw vraag. Hijzelf heeft me verzekerd dat
hij rond de tafel wil gaan zitten om het besluit te bespreken. Ik ben daar blij om. Ik geloof
oprecht dat minister Muyters weinig bij dat dossier betrokken is geweest gedurende de
afgelopen tien maanden. Er moet wellicht iets fout zijn gelopen, neem ik aan. Minister
Muyters heeft me echter verzekerd dat hij dit dossier ernstig zal nemen nu hij weet dat het op
zijn kabinet ligt.

De voorzitter: Mevrouw Heeren heef het woord.

Mevrouw Veerle Heeren: Ik stel me vragen bij de werking van die kabinetten. Ik weet ook
wel dat een minister niet alles kan weten, maar het is aan zijn adviseurs en kabinetschef om
hem van alles op de hoogte te brengen. Het is goed dat hij morgen aan de tafel wil gaan
zitten. Ik hoop echter dat dit geen voorbeeld is voor andere dossiers, want dan maak ik me
echt wel grote zorgen, zowel op het vlak van ruimtelijke ordening als op het vlak van
financiën.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Veerle Heeren tot mevrouw Freya Van den Bossche,
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de
aangekondigde verhoging van de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen en de
impact op de huurpremie
- 1651 (2011-2012)

De voorzitter: Mevrouw Heeren heeft het woord.

Mevrouw Veerle Heeren: Minister, u hebt daarnet al een tipje van de sluier gelicht in dit
dossier. U hebt een aantal aankondigingen gedaan over inkomensgrenzen die zouden kunnen
stijgen. Daar worden dan ook heel wat vragen over gesteld. U krijgt die vragen, maar ook wij
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krijgen die. Een van die vragen is of dat verstandig is met die lange wachtlijsten die nu nog
langer zullen worden. Er is de problematiek van sociale vermenging. Het moet het opzet zijn
om een normale wijk te kunnen creëren waar ook mensen wonen die wel gaan werken en niet
alleen moeten leven van een vervangingsinkomen.

Een van de voornaamste hinderpalen bij het invoeren van de huurpremie voor kandidaat-
huurders die langer dan vijf jaar op een wachtlijst voor een sociale huurwoning staan, is
precies die budgettaire beheersbaarheid van het stelsel. Minister, ik wil vragen naar uw
mening daarover. Het is interessant om elke dag de krant te lezen, maar het is ook een
opdracht van het parlement om de minister daarover te horen.

Minister, welke concrete verhogingen hebt u voor ogen wanneer het gaat over
inkomensgrenzen? Gaat het over een algemene lineaire verhoging voor heel Vlaanderen of
over een selectieve verhoging voor bepaalde regio’s, al dan niet gekoppeld aan de reële
leefbaarheidsproblematiek? In welke grootteorde ziet u die verhoging? Antwerpen en Gent
zijn niet de rest van Vlaanderen. Zij hebben een eigen thematiek. Dat betekent echter niet dat
kleinere steden daar niet ook mee worden geconfronteerd.

Welk effect verwacht u van die verhoging van die verschillende scenario’s? Zal dat een
impact hebben op de toename van de wachtlijsten?

Wat is het te voorspellen effect op de toename van de uitkomst van de huurpremies? Ik
vermoed dat daar al simulaties zijn gemaakt, ook op middellange termijn: 2015-2020. Blijft
men binnen de gestelde budgettaire afspraken? Als dat niet zo is, op welke manier wenst u
daar dan iets aan te doen?

Zullen de kandidaat-huurders met een verhoogd inkomen onder bepaalde voorwaarden
voorrang genieten? Zo ja, in welke gevallen? Indien dat niet het geval is, is het argument van
de sociale mix of leerbaarheid dan relevant? De eerste instroom van die ‘corrigerende’
huurders zal immers pas over enkele jaren zichtbaar zijn. Ik maak even de zijsprong naar de
starterswoningen. Ook daar gaat het om een hulpmiddel. Dat is echter niet de oplossing voor
het hele financiële kader, integendeel. De starterswoningen hebben ook pas effecten in de
tijd. Als men de inkomensgrenzen optrekt, zal dat ook het geval zijn.

Voorziet u ook in een verhoging van de inkomensgrenzen voor bijvoorbeeld de sociale
eigendomsverwerving? De vastgoedprijzen waren aan het stijgen, maar sinds een week zijn
ze plots aan het dalen. Hetzelfde geldt voor de huurprijzen. Vandaag komt de Trends uit en
tijdens het weekend is er de Vastgoedgids bij De Tijd. We kijken daarnaar uit. Volgens het
notariaat blijkt in elk geval dat de prijzen aan het dalen zijn. De vraag is dan ook of u zult
differentiëren in de gereglementeerde inkomensgrenzen voor bijvoorbeeld gesubsidieerde
sociale leningen.

De voorzitter: Minister Van den Bossche heeft het woord.

Minister Freya Van den Bossche: Mevrouw Heeren, ik zie een aantal mogelijkheden. De
eerste daarvan is de afspraak uit het regeerakkoord. We hebben het over een stijging met 10
procent in de centrumsteden en in de Vlaamse Rand. U hebt echter gelijk dat de problematiek
zich ook elders voordoet. Wat opvalt, is dat een alleenstaande met een job vandaag niet meer
in aanmerking kan komen voor een sociale woning. Vroeger was dat wel het geval. De
belangrijkste reden daarvan is dat de stijging van de lonen anders is verlopen dan die van de
gezondheidsindex.

De lonen zijn sneller gestegen, waardoor er een kloof is ontstaan. Een eerste mogelijke
ingreep zou erin kunnen bestaan – ik zeg alles voorwaardelijk, omdat ik het graag met de
coalitiepartners bespreek – dat wij de inkomensgrenzen welvaartsvast maken. Daardoor
gebeurt de koppeling niet meer aan de gezondheidsindex, maar wel aan die van de lonen.

U hebt het soms over de beginnende leerkracht of de postbode. Die kon vroeger wel nog in
die sociale woning, en zou er daarmee, zeer eenvoudig, vandaag ook nog in kunnen. Dan zou
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de stijging van de inkomensgrenzen gelijke tred houden met de stijging van de lonen of
minstens van de lage lonen. Dat lijkt me een mogelijke piste, die ik zeker laat onderzoeken.
Zo zouden we op lange termijn de beleidsdoelstelling kunnen bestendigen, namelijk om
mensen met een eenvoudige job toch nog toegang te geven tot die sociale woningen, om
werken niet af te straffen en ook een mix te hebben in die sociale woningen.

We zouden eventueel ook kunnen beslissen om de kloof die de afgelopen jaren is ontstaan,
toe te rijden, en dus een verhoging te doen van de inkomensgrenzen die exact gelijk is aan het
verschil tussen de stijging van de gezondheidsindex en de stijging van die laagste lonen. Dat
zou billijk zijn, in de zin dat we de beleidsdoelstellingen die vroeger al zijn geponeerd,
simpelweg omzetten naar de dag van vandaag. Dat zou een mogelijkheid zijn.

Een andere mogelijkheid is om te zeggen dat we dat niet doen, en dat we die mogelijkheid
selectief toepassen op die gebieden, ook buiten de centrumsteden en de Vlaamse Rand, waar
een minimale aanwezigheid van sociaal woonpatrimonium is. Die grens moet worden
vastgelegd, bijvoorbeeld op 6 procent zoals we nu gebruiken in het kader van het lokale toe-
wijzingsreglement of op 7 procent. Al die gemeenten zouden automatisch ook de verhoging
van de inkomensgrenzen krijgen, omdat er toch een redelijke investering is gebeurd in sociale
woningen. Waarom zouden we die dus niet wat breder maken? Op die manier zorg je ervoor
dat dat in de gemeenten waar weinig sociale woningen voorhanden zijn, niet onmiddellijk tot
onrealistisch lange wachtlijsten leidt. Dat is toch ook een van uw bekommernissen, al was het
maar omdat die wachtlijsten indirect ook een effect kunnen hebben op de huurpremie.

Dat zijn de pistes waar ik momenteel het meeste heil in zie. Vanzelfsprekend, begrijp me niet
verkeerd, als de regering ervoor zou opteren om louter en alleen toe te passen wat in het
regeerakkoord is afgesproken, zal ik dat heel correct doen. Maar ik zie wel andere
mogelijkheden om een en ander wat rechtvaardiger te maken en de toegang ook voor mensen
met een eenvoudig beroep opnieuw te garanderen. Zij zijn er de afgelopen periode uit
gevallen.

Ik wil geen standaardvoorrangsregel voor de hogere inkomens maken. Het is wel zo dat
gemeenten vandaag in het kader van de leefbaarheid via een lokaal toewijzingsreglement
verhoogde inkomensgrenzen kunnen toepassen. Als ze minder dan 6 procent sociale
huurwoningen hebben, kan dat voor specifieke wijken, waar de leefbaarheid is bedreigd. Als
er meer dan 6 procent sociale huurwoningen zijn, kan dat ook worden toegepast op de
volledige gemeente. Daarnaast kunnen afwijkende toewijzingsregels worden toegepast voor
die wijken of gebouwen waar heel specifiek de leefbaarheid is bedreigd.

Dat wordt bijvoorbeeld vandaag toegepast voor werkenden en senioren in Antwerpen. Tot
een bepaald niveau wordt daar een soort voorrang gegeven aan senioren en aan werkenden.
Dat kan een systeem zijn om te zorgen voor een bepaalde mix in je woningen. Mensen die
werken moeten natuurlijk wel nog kunnen voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Daar
blijven we toch stuiten op het gegeven dat een alleenstaande met werk er bijna altijd buiten
valt, ook mensen met een werkelijk zeer eenvoudige job, de allereenvoudigste en
laagbetaalde jobs, zeg maar.

U vraagt of ik ook de andere inkomensgrenzen wil bekijken, bijvoorbeeld voor de koop. Ik
ben zeker bereid om dat te doen. Ik laat al onderzoeken in welke mate de gestegen
vastgoedprijzen nog sporen met de inkomensgrenzen. U hebt het over een ‘afkoeling’ van de
markt, die lijkt er wellicht te zijn op het vlak van kopen. Op het vlak van huur wil ik het nog
even aanzien. De cijfers van Immoweb die vandaag werden verspreid, lijken me nog niet
noodzakelijk de meest betrouwbare. Het zou kunnen – laten we hopen – dat ook op de
huurmarkt zich een soort ‘afkoeling’ voltrekt.

In elk geval weten wij uit onderzoek dat in de laagste segmenten van de huurmarkt die
afkoeling zich helaas tot in het recente verleden niet heeft afgetekend. Die prijzen blijven
toch gevoelig stijgen, omdat het gepercipieerde risico daar vrij hoog is.
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Ik ben zeer zeker bereid om dezelfde oefening te maken voor de koop, vanzelfsprekend weer
in samenspraak met de partners in deze meerderheid. Maar als u mij vraagt of ik vind dat ook
dat moet worden herbekeken, graag ja.

Mevrouw Veerle Heeren: Zijn de effecten al meegenomen in de voorbereidingen in verband
met de huursubsidies? Die twee zullen niet los staan van elkaar. Of is dat te voorbarig?

Minister Freya Van den Bossche: Daar zitten we natuurlijk met zeer moeilijke
inschattingen. Naarmate wachtlijsten korter worden, worden ze weer langer. We zien dat in
de zorg bijvoorbeeld heel duidelijk. Daarmee hebt u zelf wellicht ook ervaring. Als je meer
voorzieningen organiseert, waardoor de wachttijd korter wordt, zijn er meer mensen die zich
inschrijven voor een bepaald recht, omdat de kans reëler wordt dat zij ook werkelijk dat recht
zullen kunnen uitoefenen. Het is zeer moeilijk voorspelbaar wat zich zal voordoen bij sociale
woningen. Zullen, naarmate de kans dichterbij komt dat die sociale woning effectief kan
worden gehuurd, die wachtlijsten weer verlengen? Dat kan gebeuren simpelweg omdat meer
mensen denken dat het de moeite loont om zich in te schrijven, omdat de wachtlijsten zijn
verkort. Dat is een zeer moeilijk gegeven. Wachtlijsten weerspiegelen ook om die reden niet
altijd de werkelijke nood. Daarmee hebt u ook ervaring. Ik probeer via de administratie wel
simulaties te laten maken, over die aanpassing van de inkomensgrenzen.

Hoe het ook zij, we zullen ons moeten afvragen of we het belangrijk vinden dat die mensen
met een eenvoudige job ook buiten de centrumsteden en de Vlaamse Rand nog in die sociale
woningen kunnen geraken. Ik wil dat graag doen. Misschien zorgt dat voor een indirect effect
op de huurpremie. Het zal sowieso geen direct effect zijn, want die mensen met dat hogere
inkomen hebben natuurlijk geen recht op een huurpremie.

Het zou kunnen dat vijf jaar na datum van het breder maken van die wachtlijsten, als we dat
ook doen in gebieden waar er niet voldoende sociale woningen zijn, er een effect is op de
huurpremie. Als je evenwel dat recht zou voorbehouden aan de gemeenten waar een bepaalde
minimumgrens van sociale woningen is bereikt, zal dat effect op de huurpremie eerder
marginaal zijn. Stel dat de gemiddelde wachttijd daar al een flink stuk onder vijf jaar ligt, zal
men, als daar wat bijkomt, niet noodzakelijk allemaal boven die vijf jaar komen. Dat is een
van de redenen dat het toch zinvol is om die minimumgrens te hanteren, indien de regering
ervoor zou opteren om ook buiten de centrumsteden en de Vlaamse Rand meer mensen met
een job recht te geven op die sociale woningen. Daar pleit ik dus wel voor, maar met een
minimumgrens, om de wachtlijsten niet onnoemelijk lang te maken voor mensen die er
vandaag al op staan.

Mevrouw Veerle Heeren: Ik volg u enerzijds wel, als u zegt dat het moeilijk in kaart te
brengen is. Anderzijds hebben we die gegevens al van vele jaren, onder andere van het
Kenniscentrum Wonen. Vandaag staan er ongeveer 75.000 op de wachtlijst. Als iedereen die
in aanmerking komt, zich inschrijft, zitten we tussen 200.000 en 250.000. Dat zijn mensen
die er recht op zouden kunnen hebben. Ik vermoed dat dat cijfer de voorbije jaren alleen maar
gegroeid is.

In welke mate kunnen we werk maken van het voorstel voor de starterswoningen? Kunnen
we dat mee inschakelen, om weer te komen tot een normale wijk? Er zijn verschillende
invalshoeken: financiële draagbaarheid, leefbaarheid en de manier waarop we een antwoord
kunnen bieden op de grote problemen die we vandaag hebben op de huurmarkt en die morgen
niet opgelost zullen zijn.

Minister Freya Van den Bossche: Twee weken geleden is er nog een overleg geweest bij de
VMSW over die bescheiden woningen. De bedoeling is om dit jaar nog aan de
coalitiepartners een uitgewerkt voorstel te kunnen voorleggen, om daarmee van start te gaan.
We zijn daarmee bezig, samen met de VMSW. Als de neuzen in dezelfde richting wijzen, en
ik denk dat dit dossier niet zo moeilijk zal lopen, moeten wij binnen een aantal maanden toch
een voorstel kunnen hebben uitgewerkt.
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De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Ward Kennes tot mevrouw Freya Van den Bossche,
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over het inzetten
van het woonbeleid in de aanpak van de plattelandsarmoede
- 1688 (2011-2012)

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes: De aanleiding voor mijn vraag is een studiedag die vandaag wordt
georganiseerd over plattelandsarmoede. Het gaat onder andere over een aantal onderzoeken
die de afgelopen jaren zijn gebeurd en de link met het woonbeleid in de aanpak van de
plattelandsarmoede en hoe daarbij rekening wordt gehouden met specifieke elementen.

Die specifieke elementen zijn de volgende. Voor mensen met een beperkt budget is er maar
een beperkte huurmarkt, vaak met woningen van lage kwaliteit. Een ander aspect dat speelt,
is de situatie van huiseigenaars die onvoldoende financiële middelen hebben om hun huis te
renoveren of te isoleren, en dus in een woning van slechte kwaliteit blijven wonen. Nog
specifiek voor plattelandsarmoede is de moeilijke bereikbaarheid van publieke en commer-
ciële voorzieningen. Daardoor missen kwetsbare groepen zonder eigen vervoersmiddelen
mogelijk kansen tot opleiding, bijscholing en werk.

Minister, u erkent in uw beleidsnota dat er in het woonbeleid niet mag worden voorbijgegaan
aan de noden van het buitengebied. Als we het hebben over wonen en woonproblemen,
denken we heel vaak aan de verstedelijkte gebieden, aan oude woningen die er een eeuw of
zo staan. Maar op het platteland gaat het vaak om recentere woningen, waarvan de kwaliteit
niet altijd zo goed is. De plattelandsgemeenten hebben vaak geen grote woondiensten of veel
ondersteuning in hun administratie om in te spelen op bepaalde zaken. Zij hebben echt wel
nood aan ondersteuning bij de ontwikkeling van een woonbeleid op maat en een proactieve
kwaliteitsbewaking.

Ook het verlenen van juiste en volledige informatie aan de inwoners over mogelijke premies
en sancties blijkt omwille van personeelsredenen niet vanzelfsprekend voor kleinere
gemeenten, waar men met minder mensen moet werken, die zich dus minder kunnen
specialiseren om zich te richten in het beleid naar bepaalde doelgroepen. De mensen die daar
bijvoorbeeld op de dienst ruimtelijke ordening zitten, moeten dit erbij nemen. Het is een
weerkerende conclusie in verband met deze problematiek dat kleinere gemeenten voldoende
moeten worden ondersteund om hun regisseursrol in het lokale woonbeleid te kunnen
opnemen.

In uw beleidsbrief 2011-2012, minister, zegt u dat u de gemeenten wilt aanmoedigen die
reeds investeren in een woningkwaliteitsbeleid. Waar dat beleid nog in de kinderschoenen
staat, blijft Vlaanderen investeren in vorming en ondersteuning, zowel individueel als via de
intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid. Die zijn er dus wel degelijk en in die zin is
er zeker een beleid dat vorm krijgt. Er werd reeds een open oproep gedaan voor deze
projecten, waarbij de woonkwaliteit als verplichte activiteit werd opgenomen.

Minister, welke specifieke maatregelen hebt u genomen om de woonkwaliteit in
plattelandsgebieden te verbeteren? Hebt u daartoe nog andere instrumenten in het leven
geroepen dan de ondersteuning van de intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid? Zo
ja, welke resultaten hebben deze projecten concreet opgeleverd? Neemt u specifieke
maatregelen voor de eigenaars-bewoners van woningen zonder comfort of goede isolatie, met
een zeer beperkt budget, om hun woningen te kunnen verbeteren? Welke stappen wilt u
zetten om van de bereikbaarheid van voorzieningen en diensten voor de meest kwetsbare
groepen een permanent aandachtspunt te maken bij het plannen van sociale woonprojecten,
specifiek in het buitengebied, op het platteland?
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De voorzitter: Minister Van den Bossche heeft het woord.

Minister Freya Van den Bossche: De intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal
woonbeleid vormen ook voor mij een heel belangrijk instrument dat inspeelt op uw
probleemstelling. Momenteel, dat is de situatie op 1 januari 2012, worden 41 dergelijke
projecten gesubsidieerd, die 202 van de 308 Vlaamse gemeenten dekken. De
intergemeentelijke projectwerking is een goede hefboom voor een lokaal
woningkwaliteitsbeleid in de kleinere gemeenten. Via het besluit van de Vlaamse Regering
van 10 december 2010 werd het subsidiebesluit trouwens in die zin gewijzigd dat de
verbetering van de kwaliteit van het patrimonium een verplichte projectactiviteit is geworden.

Twee tot drie keer per jaar worden de projecten door het agentschap Wonen-Vlaanderen
uitgenodigd voor deelname aan provinciale overlegtafels waarin onder andere de verbetering
van de woonkwaliteit geregeld op de agenda staat. Maar Wonen-Vlaanderen ondersteunt niet
alleen deze initiatieven: de kennis en knowhow van de gemeenten over de toepassing van de
instrumenten ter verbetering van de woonkwaliteit wordt ook bevorderd door het
vormingsaanbod lokaal woonbeleid, dat gericht is naar alle gemeenten. Op de jaarlijkse
basiscursus wordt een volledige sessie gewijd aan woningkwaliteit.

In 2010 en 2011 werden er voor de gemeenten ook thematische vormingssessies
georganiseerd over de technische controleonderzoeken van de woningkwaliteit. Hetzelfde zal
ook nog dit jaar gebeuren. Daarnaast is het Grond- en Pandendecreet een belangrijke
hefboom voor het woonbeleid in plattelandsgemeenten. Via de realisatie van het bindend
sociaal objectief wordt een inhaalbeweging gerealiseerd in gemeenten met vaak een laag
aandeel van sociale huurwoningen. Dat zal zorgen voor een beter aanbod.

Naast de Vlaamse renovatiepremie, die gericht is op een brede groep van eigenaars-
bewoners, is er de verbeterings- en aanpassingspremie (VAP) voor bewoners met een beperkt
budget en de eigenaars-verhuurders die hun woning gedurende minimum negen jaar aan een
erkend sociaal verhuurkantoor verhuren. De VAP is een premie die toestaat prioritaire
werkzaamheden uit te voeren om voor bejaarden een woning te verbeteren, te verbouwen of
aan te passen. De totale renovatie kan op die manier worden gespreid.

Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie voor de verwerving van
gronden voor de realisatie van sociale woonprojecten is net de aanwezigheid van dagelijkse
voorzieningen in de nabijheid van het project. Die voorwaarde is van toepassing voor de
projecten voor sociale koopwoningen en sociale kavels, alsook voor projecten van sociale
huurwoningen van initiatiefnemers die geen SHM’s zijn. Die voorwaarde moet een impuls
geven aan sociale woonorganisaties om maximaal kern- en inbreidingsgericht te werken. Op
het lokaal woonoverleg waken de meeste gemeenten erover dat de geplande sociale
woonprojecten maximaal kernversterkend zijn. Ook Wonen-Vlaanderen benadrukt tijdens het
overleg dat principe.

De heer Ward Kennes: Ik dank u voor het antwoord. U hebt het over het provinciaal overleg
en de thematische vormingssessies. Dat zijn ongetwijfeld goede tools. Ik vraag zeker niet
meer middelen of personeel, maar wel om het beschikbare zo goed mogelijk te ondersteunen.
Er lopen een aantal goede initiatieven. Het lokaal woonoverleg is ook een belangrijke
hefboom. Ik steun dat. Via overleg kunnen de juiste keuzes worden gemaakt.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 
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Vraag om uitleg van de heer Marc Hendrickx tot mevrouw Freya Van den Bossche,
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de
gemeentelijke kamerreglementen
- 1647 (2011-2012)

De voorzitter: De heer Hendrickx heeft het woord.

De heer Marc Hendrickx: Voorzitter, minister, collega's, in een antwoord op een
schriftelijke vraag liet u mij weten dat sinds 1997 een twintigtal gemeenten een eigen
kamerreglement invoerden teneinde strengere normen voor kamers of studentenkoten te
kunnen opleggen dan de normen die op Vlaams niveau gelden. Sinds 1 april 2005, met de
inwerkingtreding van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS), is het sanctie-
instrumentarium een gemeentelijke bevoegdheid. Daarom vroeg ik u ook welke gemeenten
vanaf 2005 een eigen kamerreglement in hun GAS-reglement hebben geïntegreerd. Het
waren er slechts een vijftal. Mijn vraag was dan ook hoe het zat met die andere vijftien. U zei
dat dit een vraag voor de minister van Binnenlands Bestuur is.

Uit het antwoord van minister Bourgeois kon ik opmaken dat een GAS-reglement perfect kan
bestaan naast een kamerreglement, en dat er dus geen verplichting bestaat om het ene in het
andere te integreren. Maar op mijn vraag wat de stand van zaken is, antwoordde hij dat het
toezicht hierop volledig uw bevoegdheid is. U speelt de bal naar elkaar. Ik kan dan alleen
maar concluderen dat er geen controle gebeurt op die gemeentelijke kamerreglementen, tenzij
de gemeentebesturen zelf en spontaan een wijziging melden. Dat lijkt me toch niet wenselijk.
Om te beginnen is er sinds 1997 heel veel geëvolueerd, met de GAS als uitschieter. Ik kan me
inbeelden dat een gemeente in een GAS-reglementering ook zaken met betrekking tot
kamerverhuur heeft ingebracht en dus het kamerreglement niet meer toepast. In dat geval is
minstens de geest van de voorschriften van 1997 niet nageleefd. In andere gevallen kan het
zijn dat die integratie niet is gebeurd, maar zijn er misschien wel wijzigingen aangebracht aan
het reglement. Als wij in Vlaanderen van iets te veel hebben, dan zijn het wel reglementen.
Als de GAS en het kamerreglement elkaar voor de voeten lopen, is dat een gemiste kans op
administratieve vereenvoudiging. Integratie van die twee lijkt mij dus altijd de beste keuze,
maar blijkbaar deed maar één vijfde van de gemeenten dat.

Mijns inziens is het zeker nuttig dat Vlaanderen eens een status quaestionis opmaakt van de
bestaande kamerreglementen en bekijkt of het nog zinvol is die naast de GAS te laten
bestaan. Minister, voorziet u in een controle van de toepassing van de kamerreglementen in
de vijftien gemeenten die deze nog niet in hun GAS-reglement integreerden? Bent u van
mening dat de integratie van het kamerreglement in het GAS-reglement wenselijk is? Zo ja,
hoe wenst u dit aan te moedigen?

De voorzitter: Minister Van den Bossche heeft het woord.

Minister Freya Van den Bossche: Voorzitter, collega's, voor de goede orde citeer ik u
nogmaals letterlijk wat hierover in het Kamerdecreet staat: “De gemeente kan bij verordening
van de gemeenteraad strengere veiligheids- en kwaliteitsnormen voor kamers en
kamerwoningen of studentenkamers en studenten- en studentengemeenschapshuizen
opleggen en het te huur stellen of verhuren van kamers met het oog op de naleving van deze
normen aan een voorafgaande vergunning onderwerpen. Na goedkeuring in de gemeenteraad
wordt de gemeentelijke verordening ter bekrachtiging voorgelegd aan de Vlaamse Regering.
De verordening geldt vanaf de bekrachtiging en tot deze herzien of vervangen wordt met
toepassing van dezelfde procedure.”

Het Kamerdecreet bepaalt niets over de handhaving. Het regelgevend kader voor de hand-
having is enerzijds de Nieuwe Gemeentewet, die het kader bepaalt voor de strafrechtelijke
sancties, en anderzijds de GAS-wet, die het kader bepaalt voor de administratieve sancties.
Gemeenten bepalen zelf hoe ze hun reglementen handhaven. Ze kunnen inderdaad, bij de
opmaak van hun GAS-reglementering en indien ze een kamerreglement hebben, een
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administratieve sanctie verbinden aan de niet-naleving van de normen van hun
kamerreglement. Maar zij hoeven dat niet te doen. Zij kunnen er net zo goed voor kiezen om
op strafrechtelijk vlak te handhaven. In dat geval moeten de voorziene sancties conform zijn
met de bepalingen hieromtrent in de Nieuwe Gemeentewet.

Ik zie dan ook niet in waarom ik de integratie van kamerreglementen in GAS-reglementen
zou moeten controleren. Ik wil mij ook niet uitspreken over de wenselijkheid om
kamerreglementen te integreren in GAS-reglementen, of, meer in het algemeen, over de
manier waarop de gemeenten hun reglementen handhaven. Dat behoort immers tot de
autonomie van de gemeenten, binnen de federaal vastgelegde kaders, en ik vind niet dat ik
daarin moet inbreken.

De heer Marc Hendrickx: Uw antwoord is duidelijk. Uw visie is niet de mijne, maar ik
respecteer die. Als u een ingreep niet nodig acht, dan gebeurt die niet.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Vera Van der Borght tot mevrouw Freya Van den
Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de
nakende wijzigingen aan het besluit inzake sociale verhuurkantoren
- 1572 (2011-2012)

Vraag om uitleg van mevrouw Liesbeth Homans tot mevrouw Freya Van den Bossche,
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de versterking
van de sector van de sociale verhuurkantoren
- 1694 (2011-2012)

De voorzitter: Mevrouw Van der Borght heeft het woord.

Mevrouw Vera Van der Borght: Voorzitter, minister, collega's, u werkt momenteel aan een
nieuw erkennings- en subsidiebesluit voor de sociale verhuurkantoren (SVK’s). Bedoeling is
te komen tot een grotere professionalisering en een schaalvergroting. Op zich is dat uiteraard
een goede zaak. Intussen bereiken ons wel berichten van OCMW-besturen die wijzen op
mogelijke gevaren van een te verregaande schaalvergroting. In een eerste fase zou men willen
gaan naar een minimumaantal van 100 woningen, en nadien zelfs naar een minimum van 150.
Een van hun bedenkingen is dat het streven naar grotere SVK’s het werkterrein van die
SVK’s dusdanig zou vergroten dat men veel minder zal kunnen inspelen op lokale
woonbehoeften.

De kans dat appartementen of woningen die dankzij een lokaal engagement in het SVK
worden ingebracht, aan inwoners uit andere gemeenten zullen worden toegewezen, vergroot
daarbij aanzienlijk. Bovendien laat de extra subsidiëring waarin wordt voorzien niet toe om
de personeelsbezetting van de SVK’s voldoende te laten groeien om de kwaliteit van de
dienstverlening op hetzelfde niveau te handhaven. De leden van de SVK’s die een voldoende
personeelsbezetting willen garanderen, zullen zelf extra middelen moeten inbrengen, en die
zijn voor iedereen schaars.

Minister, hebt u soortgelijke bezorgdheden opgevangen? Deelt u ze? Zo ja, op welke manier
zult u hiermee in de nieuwe regelgeving rekening houden? Indien niet, waarom niet? Tegen
wanneer mogen we de definitieve regelgeving verwachten?

De voorzitter: Mevrouw Homans heeft het woord.

Mevrouw Liesbeth Homans: Minister, collega's, mijn vraag over de SVK’s verschilt toch
wat van die van mevrouw Van der Borght. U weet wellicht dat ik ontzettend veel belang
hecht aan de SVK’s. Ik ben ervan overtuigd dat wij Vlaanderen niet met sociale woningen
kunnen volbouwen, ook al doen wij veel inspanningen via het Grond- en Pandendecreet. De
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SVK’s kunnen zorgen voor meer sociale huurwoningen. Ik ben er wel van overtuigd dat de
SVK’s lijden onder de waarheid dat wat onbekend, ook onbemind is. Zij moeten veel meer
worden gestimuleerd.

Zo is vorige week meegedeeld dat in Antwerpen 444 woningen via de SVK’s worden
verhuurd. Dat is goed, maar dat aantal vertegenwoordigt slechts 0,02 procent van het totale
aantal woningen in de stad, terwijl het aantal sociale woningen goed is voor 11 procent van
het totaal. Omdat er nog een heel groot tekort aan betaalbare woningen is, ben ik van mening
dat de SVK’s een veel grotere rol kunnen spelen dan vandaag het geval is.

Ik heb begrepen dat de Vlaamse Regering die mening min of meer deelt. Op 30 maart heeft
de Vlaamse Regering een nieuw erkennings- en subsidiebesluit principieel goedgekeurd.
Kunt u mij wat meer informatie verschaffen, uiteraard zonder alle geheimen prijs te geven?
Het gaat immers slechts om een principiële goedkeuring. Toch kunt u misschien schetsen in
welke richting men wil gaan, dat zou mij al tevreden stellen. Worden de knelpunten
aangepakt? Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige regelgeving?
Deelt u ook mijn mening dat de SVK’s een belangrijkere rol moeten vervullen? Op welke
manier moet dit besluit de uitbreiding van de werking en het aanbod realiseren? Hoe wil de
Vlaamse Regering het verhuren via SVK’s meer bekendmaken en stimuleren? Moet er meer
promotie worden gemaakt?

De voorzitter: Mevrouw Heeren heeft het woord.

Mevrouw Veerle Heeren: Voorzitter, minister, collega's, Vlaanderen telt vijftig erkende
SVK’s die 5295 woningen verhuren. Op hun wachtlijsten staan inmiddels ongeveer 20.000
namen. Het is duidelijk dat er iets niet klopt. Voor de duidelijkheid: de SVK’s zijn opgericht
om ook te investeren in woonbegeleiding. In het regeerakkoord staat onder meer dat er nog
meer met andere actoren moet worden samengewerkt. Het besluit is een eerste aanzet. Zult u
de activiteiten van de SVK’s uitbreiden? In welke mate zal de subidiëring worden aangepast?
Hoe zal de professionalisering worden gegarandeerd? Want tussen de bestaande SVK’s zijn
er enorme verschillen. Er zijn er erg goede, maar er zijn er ook die van die erg goede nog veel
kunnen leren – ik heb me nu erg zacht uigedrukt. In welke mate wordt gewerkt aan de in het
regeerakkoord afgesproken stimulering van de samenwerking met de SHM’s?

De voorzitter: Minister Van den Bossche heeft het woord.

Minister Freya Van den Bossche: Voorzitter, collega's, zoals mevrouw Homans stelt, is het
inderdaad de bedoeling om met het besluit tot een versterking en professionalisering van de
sector te komen. Daartoe worden in het erkennings- en subsidiebesluit een aantal nieuwe
klemtonen gelegd. Ten eerste is het subsidiemechanisme herzien. De praktijk wees uit dat het
bestaande subsidiemechanisme SVK’s stimuleert om klein te blijven. SVK’s die tot vandaag
doorgroeiden en een aanbod van meer dan honderd woningen realiseerden, deden dat bijna
ondanks de regelgeving, want dat was financieel een nadelige zaak. Ik kan u wel verzekeren dat
het een moeilijke evenwichtsoefening was. Groei is uiteraard een belangrijk aandachtspunt, maar
er moet ook rekening worden gehouden met de bestaande werkingen, en dat is niet eenvoudig.

Voor de erkende SVK’s die nog geen vijftig woningen huren, wordt in een opstartsubsidie voor-
zien. Deze beperkte en tijdelijke subsidie moet hen ondersteunen om op korte termijn te kunnen
doorgroeien naar minstens vijftig woningen om in aanmerking te komen voor een basissubsidie.

Voor SVK’s met een aanbod vanaf vijftig woningen is in een dubbel mechanisme voorzien.
Enerzijds voorzie ik in een substantiële stijging van de middelen voor SVK’s met meer dan
honderd woningen. Dat moet de SVK’s in staat stellen om hun personeelsformatie uit te
breiden en beter af te stemmen op de evoluerende werklast. Voor deze stijging is een extra
budget uitgetrokken. Deze stijging wordt dus niet gecompenseerd door andere SVK’s in de
sector minder te geven. Er is geen zware daling van het budget van de kleinere SVK’s, of
toch minstens niet een daling die te verklaren zou zijn door het extra budget voor de grotere.
Het budget van de kleinere SVK’s stijgt niet, maar het daalt ook niet.
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Anderzijds moeten SVK’s een bepaald groeipad volgen. Ik wil dat 150 woningen het
minimumaanbod wordt per SVK. Daarom bepaalt het nieuwe besluit dat SVK’s met minder
dan 100 woningen die niet binnen de drie jaar doorgroeien tot een aanbod van meer dan 100
woningen, een deel van hun basissubsidie zullen verliezen. Aan SVK’s met een aanbod
tussen de 100 en 150 woningen wordt vier jaar gegeven om door te groeien tot 150 woningen
of meer. Opnieuw zullen de SVK’s die dit tijdspad niet halen binnen een bepaalde termijn
een deel van hun basissubsidie verliezen.

Het komt er voor SVK’s dus op aan zo snel mogelijk – snel is een relatief begrip: men heeft
er jaren de tijd voor – door te groeien naar in eerste instantie 100 woningen en vervolgens
150 woningen. Ik heb er bewust voor gekozen om de manier waarop men dat doet niet te
sturen. Mevrouw Van der Borght, een van de manieren is inderdaad een uitbreiding van het
werkingsgebied. Maar wat mij betreft, is de beste manier om te groeien meer woningen in
huur te kunnen nemen. Dat lijkt mij nog veel fijner voor de kandidaat-huurder. Voor
sommigen zal misschien een fusie aangewezen zijn. Schaal op zich is geen fetisj. Maar een
SVK moet niet een andere SVK in hetzelfde gebied beconcurreren. Dat is nergens voor
nodig. Fusies zijn zeker ook een manier om dit te bewerkstelligen.

Een SVK moet groot genoeg zijn om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. Een
SVK heeft heel wat taken. Die taken zijn heel divers. Een SVK met minder dan 70 woningen
is absoluut te klein om die taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Een SVK moet minstens
150 woningen hebben om die diensten optimaal te kunnen realiseren, om op elke taak met het
aanwezige personeel een zeer kwalitatief antwoord te kunnen bieden. Vandaar dat streefdoel.

Ik wil dat het aanbod van SVK-woningen groeit. Ik geloof heel hard in het model. Er is nog
verschrikkelijk veel groeipotentieel. We moeten manieren zoeken om het aan te boren. Ik stel
echter vast dat er nog altijd OCMW’s zijn die de SVK’s liefst niet te groot zien worden. Deze
OCMW’s zien de SVK’s ook liefst niet als een volwaardige woonactor, maar als een
instrument in hun lokale welzijnsbeleid. Daar wil ik van af. De SVK’s zijn weliswaar
gegroeid vanuit de welzijnssector. Ik respecteer en erken dat zeer duidelijk in het besluit,
maar het wordt tijd dat we de stap kunnen zetten naar de SVK’s als volwaardige woonactor.
Voor alle duidelijkheid, er zijn al verschillende SVK’s die deze stap hebben gezet, maar ik
moet ook vaststellen dat niet alle SVK’s die redenering volgen.

Mevrouw Van der Borght, ik kom hiermee tot de kern van uw vraag. Er is nauw en intensief
overleg geweest met de sector. De bezorgdheden die u hebt opgevangen, zullen wellicht
voornamelijk komen van OCMW-besturen die nog wat bevreesd zijn om die stap te zetten.
De SVK’s die ervoor kiezen om heel klein te blijven, zullen op lange termijn hun middelen
inderdaad zien dalen. Dit is een expliciete beleidskeuze omdat wij geloven dat wij anders
niemand een maatschappelijke dienst bewijzen.

De vraag om te groeien heeft niets te maken met een vermindering van de middelen. Er is in
substantieel meer middelen voorzien voor het nieuwe SVK-besluit. Ik heb daar extra
middelen voor uitgetrokken. Het gaat veeleer om een geloof in de kracht en de mogelijkheden
van die sector, maar er is ook een realiteitszin met betrekking tot minimale schaalgrootte.
Daarmee bedoel ik niet noodzakelijk het werkingsgebied, maar vooral het aantal woningen
dat men in huur neemt. Dat kan op verschillende manieren worden geregeld.

U stelt dat de SVK’s meer inwoners uit andere gemeenten zouden moeten toewijzen. Het
kaderbesluit Sociale Huur biedt de mogelijkheid om voorrang te geven aan inwoners uit de
eigen gemeente. Dat is geen verplichting, maar het kan wel. Er zijn gemeenten die dat doen.

Ik voeg hier nog een klein, maar niet-onbelangrijk aspect van het besluit aan toe. Een beperkt
deel, 5 procent, van de subsidie-enveloppe mag worden aangewend om een reserve aan te
leggen. Die kan worden aangesproken om kosten verbonden aan definitief oninbare
huurderving en niet-recupereerbare huurschade te dekken.
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Er worden niet alleen in de subsidiëring nieuwe klemtonen gelegd. Het nieuwe besluit treedt
minder sturend op in het werkingsgebied. Het bepaalt wel nog dat er geen doublures mogen
zijn in werkingsgebieden en dat er moet worden gestreefd naar aaneensluitende
werkingsgebieden. Dit moet de klantvriendelijkheid vergroten. Doublures zijn niet efficiënt.

Een belangrijk aandachtspunt in het nieuwe besluit is de woningkwaliteit.

Ten slotte voorziet het besluit in een kapstok voor het bepalen van minimale personeels-
competenties. Zo kan men ervoor zorgen dat een zekere competentie meespeelt bij de
aanwerving.

Het ontwerpbesluit werd op 30 maart 2012 principieel goedgekeurd door de Vlaamse
Regering. Het werd voor advies doorgestuurd naar de Vlaamse Woonraad. Zodra ik dit advies
heb ontvangen, zal het worden bezorgd aan de Raad van State. Als iedereen zijn werk naar
behoren doet, kan de Vlaamse Regering het ontwerpbesluit tegen midden juni definitief
goedkeuren.

Mevrouw Homans, u vraagt terecht meer woningen. Het is niet omdat SVK’s groeien dat we
ons potentieel al hebben bereikt – verre van. Ik denk eraan om een gerichte campagne voor
eigenaar-verhuurders op poten te zetten. Deze mensen kennen vandaag misschien nog niet de
voordelen van SVK’s. Daarvoor gebruiken we het best de kanalen die deze eigenaar-
verhuurders gebruiken, bijvoorbeeld eigenaarmagazines of vastgoedsites waar deze mensen
hun woningen te huur aanbieden of al eens kijken hoe dat daar precies gebeurt. Een algemene
mediacampagne is daarvoor niet zinvol. Ik wil die gerichte campagne opzetten om de
eigenaar-verhuurders de voordelen van de SVK’s kenbaar te maken. In die SVK’s kunnen zij
een zekerheid en rust vinden, en ook de administratieve rompslomp is er minder groot. Ik zal
met veel plezier die voordelen in de kijker plaatsen. Ik overleg nu met de administratie en met
de sector over welke promotie-initiatieven het meest zinvol kunnen zijn.

De voorzitter: Mevrouw Van der Borght heeft het woord.

Mevrouw Vera Van der Borght: Minister, dank u voor uw antwoord. Laat er geen twijfel
over bestaan: ik deel uw visie volledig. Ik ben van Aalst. Onze Woonwinkel werkt daar heel
goed. Het OCMW heeft zijn woningen aan de Woonwinkel overgedragen.

Wij zijn echter verkozenen van meer dan één gemeente. Er komen soms vragen van andere
besturen en andere besturen en OCMW’s. Het is dan ook mijn taak om die vragen hier voor
te leggen, vooral ook omdat ik deze werkzaamheden spijtig genoeg niet altijd zeer goed kan
volgen. Ik probeer dat wel te doen via de verslaggeving, maar een verslag lezen is nog altijd
iets anders dan daadwerkelijk hier aanwezig zijn en mee in het debat gaan.

Minister, ik had een bijkomende vraag, maar u hebt die al gedeeltelijk beantwoord: is er
overleg geweest? U zei dat er intensief overleg is geweest met de sector. Wie is de sector
dan? Is dat de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) of de Vlaamse
Woonraad? Ik begreep ook dat het voor SVK’s geen verplichting zou zijn om te fusioneren,
maar dat enkel de mogelijkheid zou worden aangeboden? Zal er vanuit het beleid een
stimulans komen om de kleinere te doen fusioneren, of laat men dat gewoon vrij?

De laatste vraag die ik in mijn hoofd had, zal ik waarschijnlijk schriftelijk moeten stellen: zijn
er op dit ogenblik nog veel kleinere SVK’s in het Vlaamse land?

Mevrouw Liesbeth Homans: Minister, dank u voor uw uitgebreide en duidelijke antwoord.
U geeft zelf aan dat er te weinig eigenaar-verhuurders de voordelen van het verhuren via een
SVK kennen. Ik ben het daar volledig mee eens. U zegt dat u een campagne plant om de
eigenaar-verhuurders beter op de hoogte te brengen van de voordelen. Dat is inderdaad het
grootste probleem van de SVK’s: de eigenaars kennen te weinig de voordelen, ze kampen
met vooroordelen ten opzichte van de SVK’s. Nochtans is het voor allebei een win-
winsituatie. Minister, kunt u met betrekking tot die campagne iets meer zeggen over de
planning en de timing?
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Mevrouw Veerle Heeren: Het antwoord was duidelijk. Mijn collega Coppé wil in mijn
plaats nog iets zeggen.

Mevrouw Griet Coppé: Voorzitter, ik weet dat het niet mag van het reglement, maar u bent
wat soepeler dan de normale voorzitter.

Minister, ik lees in het voorstel dat de SVK’s ingebed moeten zijn in de lokale actoren, en dat
de SVK’s moeten weten wat het bestuur moet doen. Maar in de praktijk zie ik het
bijvoorbeeld gebeuren dat de SVK’s een hangar huren, terwijl de SHM’s er ook een hebben.
Waarom kan er geen betere samenwerking komen? Dat zal de werking toch optimaliseren? Er
zullen minder kosten zijn en het gebruik zal functioneler zijn. Daarover lees ik niets. De ene
zit nu wel in de andere zijn bestuur, maar het blijven twee aparte entiteiten, die bezig zijn met
sociaal wonen. Minister, hebt u plannen om de werking, de kosten en de dagelijkse praktijk te
optimaliseren?

De voorzitter: De heer Hendrickx heeft het woord.

De heer Marc Hendrickx: Ik heb nog een klein vraagje in eigen naam en niet in naam van
een ander. Minister, ik hoop dat u in uw campagne toch ook aandacht zult hebben voor de
regionale verschillen. Zult u dat regionaal accentueren? We hebben hier al meermaals
gesproken over het feit dat bepaalde gebieden ongedekt blijven. We moeten ernaar streven
dat in heel Vlaanderen alle gebieden gedekt worden door de werking van een SVK. Als je de
kleinere SVK’s fusioneert, loop je het gevaar dat er gebieden ongedekt blijven.

De voorzitter: Minister Van den Bossche heeft het woord.

Minister Freya Van den Bossche: In mijn eigen provincie zijn er nog de meeste blinde
plekken. Maar deze blinde vlekken de wereld uit helpen, dat vergt een ander soort campagne.
Ik wil een dergelijke campagne ook doen. Ik vind ook dat die blinde vlekken weg moeten. Ik
zal daarover een gerichte communicatie doen. Ik zal eens samen zitten met de provincie om
te zien hoe we dat het beste aanpakken. Dat is een andere zaak dan de campagne die ik wil
richten tot de potentiële eigenaar-verhuurders via het SVK.

Mevrouw Homans, ik denk die campagne nog dit jaar te kunnen voeren. Het nieuwe
subsidiebesluit zal dan klaar zijn. Ik moet enkel nog weten of ik voldoende communicatie-
budget over heb om de campagne dit jaar te laten plaatsgrijpen. Anders wordt het begin
volgend jaar. Maar ik denk dat er nog voldoende communicatiebudget is om de definitieve
goedkeuring van het besluit een extra push te geven door daarover in de meest geëigende
kanalen, eigenaarmagazines enzovoort, te adverteren. Suggesties voor advertentiekanalen zijn
altijd welkom.

Mevrouw Coppé, ik heb via Stedenbeleid een onderzoek besteld naar de mogelijke
samenwerkingsverbanden in het kader van woonmaatschappijen. Waar kunnen gemeenten,
SHM’s, SVK’s en andere actoren samenwerken? Dat onderzoek gebeurt onder andere in
samenwerking met het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA). Dat is heel
concreet. Ik heb gevraagd waarmee we in de praktijk kunnen starten. Zodra dat onderzoek is
opgeleverd, zou ik heel graag een kader willen maken om daarin, zeker nog tijdens deze
legislatuur, de eerste stappen te kunnen zetten. Ik wil dat minstens starten. (Opmerkingen van
mevrouw Griet Coppé)

Ik ontvang hier de kandidatuur van Roeselare. Zeer interessant, want er zullen zeker
pilootprojecten moeten worden georganiseerd.

Mevrouw Van der Borght, wij stimuleren fusies, want er wordt in een fusiepremie voorzien.
Ik verplicht het niet, maar ik probeer het wel zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Wij hebben
overlegd met het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB). Het VOB heeft ook een aantal
mensen uit de sector meegenomen, uit de SVK-wereld zelf. Zo waren er altijd ook mensen uit
de praktijk bij.
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Mevrouw Van der Borght, ik ken de cijfers niet uit het hoofd. Secretaris, mogen de cijfers als
bijlage aan de handelingen worden toegevoegd? Of laat ik ze publiceren op het intranet? Ik
bezorg u in elk geval de cijfers.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 


