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INLEIDING
N

aar aanleiding van het Vlaamse regeerakkoord voor de legislatuur 2019-2024
stelden we vanuit HUURpunt voor de eerste keer een impactanalyse op.
Met cijfers uit het jaarverslagen van 2018 brachten we in kaart welke impact de uitvoering van dit
regeerakkoord zou kunnen hebben voor de huisvestingskansen van kwetsbare huishoudens in hoge
woonnood. De cijfers van 2020 zijn op dit moment nog maar ten dele beschikbaar. De analyse
maakte in hoofdzaak duidelijk dat een ondoordachte afschaffing van het SVK-puntensysteem en een
strikte toepassing van strenge regels voor lokale binding nefast is voor de doelgroep van de sociale
verhuurkantoren.
Met deze update bouwen we voort op de vorige impactanalyse. We actualiseerden de
cijfers op basis van de jaarverslagen van 2019, en verfijnden de analyse in functie van
actuele beleidsdiscussies. We schetsen hiermee een duidelijker beeld van de sterktes
en de meerwaarde van een sector in volle ontwikkeling en professionalisering.
De nota is voor onze leden een bevestiging van hun meerwaarde en impact.
Voor het beleid geeft hij invulling aan het behoud van expertise in het toekomstig
sociaal woonbeleid.

I

n het fusietraject van sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren
pleit HUURpunt voor de vorming van slagkrachtige woonmaatschappijen met
stevige expertise en competenties.
De sterktes van de sector moeten daarom decretaal verankerd zijn:
• Ontzorgen van particuliere verhuurders zodat deze woningen voor
verhuur beschikbaar blijven (administratie, huurders zoeken, technische
opvolging,…).
• Huurders ondersteunen om de voorwaarden te vervullen en
omstandigheden te creëren zodat ze zo veel mogelijk zelfstandig
kunnen blijven huren.
• Inzetten

op

uit-

en

doorstroom

zodat

het

aantal

toewijzingen hoog is. (de huursubsidie kan echter niet
meer meegenomen worden naar de private huurmarkt,
de huurpremie zal in de woonmaatschappij ook geen
optie meer zijn voor uitstromers)

E

ngagementen van lokale besturen en provinciale
overheden moeten worden behouden:
• Realiseren van voldoende aanbod,
•

© SVK Regio Roeselare

Verhogen

van

de

algemene

woningkwaliteit, meer specifiek het
stimuleren van energetische ingrepen
in huurwoningen. (in 2019 werden in
totaal in 181 woningen energetische
ingrepen gefaciliteerd).
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W

e
willen
verder
inzetten
op
professionalisering van het SVK-model,
en dat kan enkel in sterke woonregio’s waar
eerder SVK’s worden samengevoegd, dan wel
opgesplitst.
•

Vlaanderen telt 48 VTE voor prospectie,
renovatiebegeleiding en renovatie van
woningen,

•

56 VTE voor onderhoud- en kluswerken,
aangevuld met karweidiensten van de lokale
diensteneconomie en maatwerkbedrijven,

•

55 VTE voor onthaal woningzoekers en
toewijzen,

•

111 voor begeleiding van huurders

K

walitatieve en betaalbare huisvesting voor
de meest kwetsbare doelgroep met hoge
woonnood moet gegarandeerd kunnen blijven:
•

Drukken van de huurprijs door verrekening
van garanties (dekking normaal risico, 20%
onder geschatte huurprijs van de gewone
huurschatter), getoetst aan betaalbare
huurprijs voor de doelgroep.

•

Renovatiebegeleiding:
ondersteunen
van particuliere eigenaars bij renovatie
of
aanpassingen
aan
de
woning.
(renovatiewerken aan woningen in beheer
in 2019: 218 huizen, 151 appartementen, 15
studio’s)

•

Eisen stellen op vlak van kwaliteit die verder
gaan dan de minimale eisen van de Vlaamse
wooncode.

Dankzij de SVK’s vinden dus nog steeds
heel wat mensen met beperkt inkomen
snel een woning op het ogenblik dat ze
die meest nodig hebben. Een opvallende
doorstroom naar andere segmenten van
de woningmarkt zorgt voorlopig ook
nog dat er meer plaats is voor wie het
echt nodig heeft. De SVK’s zijn er voor
iedereen en maken enkel onderscheid
op basis van inkomen en woonnood.
Ze vormen de noodzakelijke schakel
die uitstroom uit opvang van daklozen
mogelijk maakt zolang de wachtlijsten
voor sociale woningen te lang zijn.
Enkel als er duidelijkheid is voor de
huisvestingskansen van de SVK-doelgroep
kunnen we definitief meestappen in het
traject naar woonmaatschappijen.
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E

en woonmaatschappij moet de ambitie
hebben om de wachtlijsten voor sociale
huur weg te werken. De sociale verhuurkantoren
spelen een belangrijke rol in het beheren van de
wooncrisis op de onderste segmenten van de
huurmarkt:
•

Verlichten van de druk op de wachtlijst:
76% van alle externe SVK-toewijzingen
(excl. mutaties) of 1860 toewijzingen aan
kandidaten in dreigende of effectieve
dakloosheid in 2019. Zij krijgen relatief
snel een woonoplossing waardoor minder
kandidaten in acute nood verkeren.

•

Aanmoedigen van uitstroom om woningen
beschikbaar te krijgen voor toewijzing.

D

e sector ontstond vanuit welzijnsorganisaties en behoudt tot op vandaag ook
een sterke link met dat welzijnsveld:
•

Samenwerking met initiatieven van opvang,
begeleiding, preventieve woonbegeleiding,
psychiatrische zorg, gezinshulp, jeugdzorg,…

•

Welzijnsorganisaties zijn vertegenwoordigd
in besturen van sociale verhuurkantoren
en staan zo in voor een goede afstemming
van sociaal wonen op het ruimer woon- en
opvangaanbod.

D

e
sociale
verhuurkantoren
creëren
huisvestingskansen voor de meest
kwetsbare woningzoekers en wijzen de weg
naar andere oplossingen. Ze willen dit kunnen
blijven doen, los van de richting waarin de sector
verder evolueert:
•

Onthaal woningzoekers: dienstverlening gaat
breder dan hen inschrijven op de wachtlijst.
Adviseren voor oplossingen van de huidige
huur- of woonsituatie, doorverwijzen voor
juridische ondersteuning, gericht en op
maat doorverwijzen naar andere diensten
(noodopvang, andere woonorganisaties,…).

•

Relatief snel een oplossing bieden aan
gezinnen en alleenstaanden in hoge nood die
geen alternatief hebben (85% van de externe
toewijzingen heeft inkomen leefloon, meer
dan voor 90% van de nieuwe huurders is het
erg moeilijk tot onmogelijk om zelfstandig
een woning te vinden omwille van een laag
inkomen.
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EXPERTISE VAN DE SOCIALE
VERHUURKANTOREN
Beschikbaarheid van woningen

E

r is een stijgende interesse van grotere spelers op de vastgoedmarkt en investeerders zijn
bereid om nieuwbouwprojecten te ontwikkelen specifiek om via sociale verhuurkantoren te
verhuren. Via de SVK Pro procedure wil het Vlaams beleid hier met de sector nog meer op inzetten.
Toch is het grootste deel van het SVK-patrimonium vandaag in handen van particuliere eigenaarverhuurders. Voor particuliere verhuurders is vooral ontzorging een sterke troef van de SVK-werking.
De sector ontwikkelde zich tot een professionele partner en beschikt over een unieke expertise op vlak
van ondersteuning, begeleiding en advies voor eigenaar-verhuurders en investeerders.
Naast professionele ondersteuning bij administratieve
verplichtingen
vangt
huurderbegeleiding
veel
dagdagelijkse vragen en verwachtingen van huurders op.
Het SVK bemiddelt bovendien bij discussies over onderhoudsen herstellingsverplichtingen van huurder en eigenaar.
Indien juridische procedures nodig zijn zet het sociaal
verhuurkantoor de nodige stappen, na altijd eerst pogingen
tot minnelijke oplossingen te hebben ondernomen.
Een
specifieke
vorm
van
bemiddelen
en
begeleiden bij de SVK’s is gericht op verbetering
van de woningkwaliteit. Oudere huurwoningen vragen
vaker aanpassingen om te voldoen aan hedendaagse
kwaliteitsverwachtingen. Zeker op vlak van energiezuinigheid
vraagt het armer publiek op de (private) huurmarkt
investeringen zonder dat daar voor de eigenaar directe
voordelen aan verbonden zijn. Sociale verhuurkantoren
zetten met verschillende intensiteit in op kwaliteitsverbetering
van woningen in beheer. In functie van betaalbaarheid voor
© SVK Meetjesland
de doelgroep hanteren SVK’s extra kwaliteitsverwachtingen,
maar bieden ze ook hulp bij het aanvragen van premies en
zetten sommige organisaties in op verschillende vormen van renovatiebegeleiding.
Doordat particuliere eigenaars relatief zorgeloos kunnen verhuren blijven hun bescheiden
woningen dankzij de dienstverlening van sociale verhuurkantoren beschikbaar op de huurmarkt.
De aanhoudende groei van de sector, met 11.707 woningen in beheer op 31/12/19, toont dat er nog steeds
potentieel is om te blijven groeien. De netto-groei van het patrimonium in 2019 is met 717 woningen goed
voor ¼ van alle SVK-toewijzingen in 2019. In totaal werden 1.317 nieuwe woningen in beheer genomen.
Een 600-tal woningen gingen dus in de loop van 2019 uit beheer.
Als we kijken naar de woningen die uit beheer gegaan zijn in 2019 zien we dat dit in 270 van
de 607 gevallen op initiatief van de eigenaar gebeurde. In 92 contracten ging het om het niet
verlengen van het contract na afloop van de 9-jarige periode of van een 3-jarige verlenging.
In
nog
eens
92
gevallen
werd
het
contract
beëindigd
voor
eigen
gebruik.
De andere 86 contracten werden beëindigd zonder reden, voor renovatie of om ‘andere redenen’.
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EXPERTISE VAN DE SOCIALE
VERHUURKANTOREN

Kwaliteit van de woningen en de woonomgeving

D

e SVK’s hebben beperkte mogelijkheden om actief in te zetten op kwaliteitsverbetering van
het patrimonium in beheer. De belangrijkste stap voor kwaliteitsverbetering is een ambitieus
inhuurbeleid, met kwaliteitseisen die de minimale normen van de wooncode overstijgen.
Het woningkwaliteitscharter is een neerslag van de ambitie van de sector om te streven naar meer
kwaliteit.
Naast de kwaliteit van nieuw ingehuurde woningen is echter ook de kwaliteit van het huidig patrimonium
belangrijk. De normen van de Vlaamse wooncode zijn de voorbije jaren strenger geworden op vlak
van energiezuinigheid, maar ook de verwachtingen van
huurders en kandidaat-huurders evolueren naarmate
steeds meer verouderde woningen verbeterd en
opgeknapt worden of vervangen door nieuwbouw.
Veranderde opvattingen over comfort en hogere
energieprijzen, maar ook slijtage en ouderdom zorgen
dat woningen die langer in beheer zijn van een SVK
ondertussen een opknapbeurt of renovatie nodig hebben.
Waar nodig stimuleren de SVK’s eigenaars om verbeteringen
te doen.
Zowel bij nieuw in te huren woningen, woningen
met een renovatiehuurcontract en woningen in
beheer zetten SVK’s in op kwaliteitsverbetering.
In 2019 leidde dit tot renovatiewerken aan 218
huizen, 151 appartementen en 15 studio’s in beheer.
Daarnaast worden heel wat ingrepen die kandidaatverhuurders doen vóór ze met een SVK in zee gaan of
verbeteringen waarbij de hoofdhuurovereenkomst niet
doorloopt niet geregistreerd.
Jammer genoeg zijn er naast woningen die gerenoveerd worden, ook woningen in beheer
bij de SVK’s waar de eigenaar de investering niet kan of wil doen. Voor de SVK’s zit er in die
situaties niet veel anders op dan de woningen uit beheer te laten gaan. Door op deze manier
een goede kwaliteit van het patrimonium te bewaken, gingen 212 woningen uit beheer.
Bij een 22-tal woningen daarvan werd een vervroegde beëindiging ingeroepen door de eigenaar
omwille van renovatiewerken. Mogelijk komt een deel van deze woningen later opnieuw in beheer
van het SVK of zal de eigenaar deze woning opnieuw beschikbaar stellen voor verhuur op de
private huurmarkt. We moeten er echter ook rekening mee houden dat dit één van de weinige
mogelijkheden is voor een eigenaar-verhuurder om het contract vroegtijdig te beëindigen.
187 contracten werden door het SVK beëindigd omwille van ontoereikende kwaliteit.
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EXPERTISE VAN DE SOCIALE
VERHUURKANTOREN
Betaalbaarheid

I

n 2020 werkte HUURpunt verder op een oefening van het kabinet om betaalbaarheidsgrenzen
te berekenen voor de verschillende inkomsenscategorieën op basis van het SVK-puntensysteem.
De grenzen komen tegemoet aan een woonquote van 25%. Deze lage woonquote biedt marge om een
eventueel verschil van 5% tussen hoofd- en onderhuurprijs te bufferen, maar is vooral bedoeld om ruimte
te laten voor extra woonlasten in functie van gemene delen, brandverzekering, onderhoudscontracten,…
Het zijn richtbedragen waarin geen rekening gehouden wordt met lokale marktwerking, energetische
kenmerken van de gehuurde woning,…
Sociale verhuurkantoren verhuren aan mensen en gezinnen die dringend een betaalbare woning nodig
hebben en het meest problemen ondervinden om zelfstandig een huurwoning te vinden. Hun inkomen
is heel beperkt (82% van alle toegewezen kandidaten heeft een inkomen van het niveau leefloon).
Het gaat dus over groepen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden. Rekening houdend met hun
inkomen en recht op huursubsidie zijn onderstaande huurprijzen voor hen betaalbaar.

De vraag naar woningen die voor deze groep betaalbaar is ligt hoog. Van alle kandidaten op de wachtlijsten
in dringende nood heeft meer dan de helft een inkomen dat niet hoger is dan het leefloon. Om de jaarlijkse
stroom van aanmeldingen met hoge woonnood en laag inkomen te kunnen opvangen zijn een 7000-tal
toewijzingen nodig, terwijl de SVK’s er momenteel slechts 3000 kunnen doen. Verdere sterke groei op dit
segment is noodzakelijk.
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U

it een globale analyse van de wachtlijst blijkt hiernaast nog een groep kandidaten ook
geconfronteerd met hoge woonnood en te weinig inkomen om zelfstandig een woning te vinden.
Vandaag komen die door het hoge aantal kandidaten met lager inkomen niet aan bod. Voor deze
groep zijn woningen betaalbaar tot een hoger maximum dan voor de meest kwetsbare woningzoekers.
Naast betaalbare woningen voor die meest kwetsbare huurders kan een SVK ook duurdere woningen in
beheer nemen en gericht toewijzen aan die groep die nu weinig tot geen kans maakt.
Met deze oefening werd ook een aanvaardbaar kader uitgewerkt voor de toepassing van een
solvabiliteitstoets. De kerngroep sprak zijn bezorgdheid uit over een aantal mogelijke negatieve gevolgen
van een solvabiliteitstoets voor het woningaanbod voor de meest kwetsbare woningzoekers:
-

Er moet voldoende aanbod blijven voor de meest kwetsbaren;
Te vermijden dat betere woningen enkel voor de ‘beter verdienende’ huurders zijn;
Rekening houden met impact op onderhandelingspositie;
Mag geen verplichting zijn;
Groei moet beheersbaar zijn;

Met dit kader kunnen SVK’s bewust kiezen om ook iets duurdere woningen in te huren en voor te behouden
aan kandidaten met iets hoger inkomen. De wachtlijsten tonen aan dat daarmee ook erg kwetsbare
woningzoekers zouden kunnen geholpen worden die nu niet of amper aan bod kunnen komen. Zo lang
een SVK bewaakt dat er ook voldoende aanbod blijft voor de meest kwetsbare woningzoekers kan dit
kansen bieden om meer aanbod te realiseren en meer kandidaat-huurders te helpen.
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EXPERTISE VAN DE SOCIALE
VERHUURKANTOREN
Sociaal beleid

Sterk onthaal woningzoekers

I

n de basisbegeleidingstaken van de sociale verhuurkantoren is specifieke aandacht voor het onthaal
van woningzoekers. Naast het inschrijven van kandidaat-huurders moeten sociale verhuurkantoren
kwetsbare personen en burgers ook gericht doorverwijzen naar andere instanties die kunnen instaan
voor (een deel van) de oplossing voor hun woonprobleem. SVK’s verwijzen door naar huurdersbonden en
lokale besturen voor problemen met woningkwaliteit of naar nachtopvang en noodwoningen als eerste
hulp bij dakloosheid.
Wat betreft inschrijvingen leidden de vele aanmeldingen van woningzoekers gedurende 2019 in 18.954
gevallen tot een inschrijving op de SVK-wachtlijst. 5819 daarvan met de hoogste woonnood (17 of 20
punten) en dus in acute nood. De helft van alle kandidaat-huurders had een inkomen van het niveau
leefloon.
Doorheen het jaar zien we dat het aantal aanmeldingen niet elke maand even hoog zijn. Onderstaande
tabel toont een piek in oktober (net voor de winter) en een piek in het vroege voorjaar (net na de winter).
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Behoud van de woning

Doorstroom

H

N

uurbegeleiding
of
huurderbegeleiding
onderscheid zich van woonbegeleiding
omdat het direct op het huren gericht is.
De kern zijn de rechten en plichten van huurder
en verhuurder. De begeleider ondersteunt de
huurder op weg naar zelfredzaamheid, maar is
ook de huisbaas. Deze rol zorgt ervoor dat de
begeleider duidelijke verwachtingen kan stellen
en kan optreden als het gewenste resultaat
niet gehaald wordt. Ook in die rol zal echter
nog steeds ingezet worden op het behoud van
de woning. Het SVK zal de hulp inroepen van
welzijnsorganisaties of doorverwijzen en stelt
duidelijke verwachtingen.
Het komt ondanks alle inspanningen toch soms
voor dat een huurcontract wordt opgezegd
omwille van tekortkomingen of een einde
neemt door een gerechtelijke ontbinding en
uithuiszetting. In sommige gevallen kunnen
we ook spreken van terugval, als een huurder
bijvoorbeeld terug in opname gaat en zijn
huurcontract daarom beëindigt. Beide groepen
van vertrekkende huurders rekenen we samen als
negatieve uitstroom. Deze ex-huurders kunnen
zich steeds weer kandidaat stellen, maar zullen
in bepaalde gevallen een toewijzing geweigerd
worden of een begeleidingsovereenkomst
opgelegd krijgen.
In 2019 werden 142 huurcontracten beëindigd
omwille van huurachterstand, problemen met
onderhoud of andere ernstige of blijvende
tekortkomingen. Daarnaast vertrokken 259
huurders door een gerechtelijke uitdrijving.
Slechts in 24 situaties was een opname in een
instelling de aanleiding om te vertrekken uit de
SVK-woning.
Een buitenbeentje in dit onderdeel zijn de
huurders die hun SVK-woning moeten verlaten
door beëindiging van het hoofdhuurcontract.
212 huurders moesten hierdoor in 2019 buiten
het SVK-patrimonium een andere woning
zoeken. Slechts 100 huurders verhuisden omwille
van een opzeg naar een andere SVK-woning.
Dankzij punten voor mutatie in combinatie met
hoge woonnood konden zij tijdig een aanbod
krijgen.
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aast negatieve uitstroom is er ook
doorstroom. Hieronder vatten we de
huurders die vrijwillig doorstromen naar
een sociale woning bij een SHM, de private
huurmarkt of een aangekochte woning.
Dit is de positieve uitstroom. Ook huurders die
overlijden beschouwen we als doorstroom.
Zij konden de woning huren zolang ze deze
nodig hadden.
Onder de positieve uitstroom tellen we 380
huurders die vertrokken om een woning te
huren op de private huurmarkt. 83 huurders
kochten zelf een woning. De doorstroom van
een SVK- naar een SHM-woning bedroeg 497.
Naast de huurders die vrijwillig naar de private
huurmarkt doorstromen zijn er nog huurders
die vertrekken naar de private huurmarkt. Als
de hoofdhuurovereenkomst eindigt wordt
ook de onderhuurovereenkomst opgezegd.
Zoals hiervoor al beschreven bood een mutatie
naar een andere SVK-woning een oplossing
voor een 100-tal huurders. In meer dan 200
gevallen kon echter geen alternatief geboden
worden. Deze huurders vertrokken in de loop
van 2019, en een deel van hen zal daardoor
op de private huurmarkt terecht gekomen zijn.
Deze laatste tellen dus niet mee in wat we als
doorstroom benoemen, maar huurbegeleiding
draagt wel bij aan hun zelfredzaamheid op de
private huurmarkt.
De doorstroom is de directe aanleiding
voor
1.023
vrijgekomen
SVK-woningen.
Dit is meer dan een derde van alle woningen
die in 2019 werden toegewezen. Inzetten op
stabiele huisvesting en begeleiding die huurders
ondersteunt om zelfredzamer te worden heeft
een positief effect op de uitstroom en draagt zo
bij aan een groter aantal toewijzingen.
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Effectiviteit van het
SVK-puntensysteem
H

et SVK-puntensysteem is in feite een uitgebreid doelgroepenplan. Bijna alle mogelijke situaties van
woonnood worden erin gewogen op dringendheid. Een score voor het inkomen zorgt dat er rekening
gehouden wordt met de middelen van kandidaat-huurders om zelf een oplossing te vinden. Voor elke
toewijzing worden alle actieve kandidaten gewogen op deze 2 parameters. In tegenstelling tot een
systeem met vastgelegde aandelen per doelgroep biedt het puntensysteem het voordeel dat de uitkomst
verschillend zal zijn volgens de lokale noden. Als er veel daklozen zijn zal je dit zien in de toewijzingen.
Als er minder zijn, zal er sneller en vaker toegewezen worden aan de volgende groep met woonnood.
Een zelfde woonprobleem krijgt zo overal hetzelfde gewicht, terwijl de toewijzingen op maat van de
lokale nood gebeuren. De effectieve kans op toewijzing hangt samen met het aanbod aan woningen en
het aantal kandidaten met hoge woonnood.
Ten opzichte van 2018 krijgen we op basis van de jaarverslagen van 2019 een gelijkaardig beeld van
de effectiviteit van het systeem om huishoudens in hoge nood snel een kwalitatieve en betaalbare
woonoplossing te bieden.

Profiel huurderspopulatie SVK’s
Alle SVK’s samen telden op 31 december 2019 11.333 actieve huurders. Net als voorgaande jaren behoorde:
• ruim 80% op moment van inschrijving tot de categorieën met de laagste inkomsten.
• 81% scoorde het maximum van 20 punten,
• 86% had een score van minstens 17 punten,
• en als we de categorie van 14 punten meetellen komen we aan 90% van alle huidige huurders.
De vorige analyse berekende de wachttijd op basis van de punten voor anciënniteit.
Zeker bij oudere dossiers blijken die gegevens niet erg betrouwbaar. Voor deze analyse werd de wachttijd
berekend op basis van de inschrijvingsdatum (via dossiernummer) en de datum van het onderhuurcontract.
Deze gegevens zijn voor 10.822 huurders beschikbaar. 64% van hen kreeg een toewijzing binnen het
jaar. Nog eens 21% moest tussen 1 en 2 jaar wachten. Slechts 7% moest langer dan 3 jaar wachten.
Een belangrijke aanvulling hier is dat we enkel weten hoeveel tijd tussen inschrijving en toewijzing zit.
In de realiteit komt het regelmatig voor dat een kandidaat inschrijft met relatief lage woonnood, of zelf
een snelle oplossing vindt, en later pas een hoge woonnood meldt. De tijd tussen melding van acute nood
en toewijzing kunnen we niet berekenen.
Op vlak van woonnood scoorde 71% van alle huurders minstens 14 punten. Deze afbakening sluit het best
aan bij de ETHOS-typologie. Het gaat om huurders die op moment van toewijzing meer dan de helft van
hun inkomen aan huur moesten betalen, huishoudens die in woningen van slechte kwaliteit verbleven,
gezinnen en alleenstaanden die hun woning moesten verlaten door opzeg of ontbinding, en al wie in
informele of formele opvang verbleef en dringend een woning nodig had.
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Profiel kandidaat-huurders SVK’s
Groeiende wachtlijsten
In totaal stonden op 31 december 2019 57.230 kandidaten op de wachtlijst bij de SVK’s.
Ten opzichte van 2019 is dit een lichte daling, wat normaal is voor een actualisatiejaar.
Ten opzichte van 2018 zet de stijgende langetermijntrend zich wel verder. Voor deze stijging zijn
verschillende oorzaken denkbaar:
Stijging armoede;
Daling betaalbaar aanbod op private huurmarkt;
Uitbreiding SVK-aanbod in gemeenten waar activiteit vroeger beperkt was;
Verdere groei van het SVK-aanbod leidt tot meer bekendheid;
Professionalisering van de SVK’s leidt tot betere samenwerking met doorverwijzers;
…
Waarschijnlijk spelen verschillende van deze evoluties een rol in het stijgend aantal kandidaat-huurders.
In elk geval is duidelijk dat heel wat woningzoekers zich aanmelden bij de SVK’s en dat verdere groei van
aanbod en werkingsgebied nodig is.

Vooral laagste inkomens en alleenstaanden
Onderstaande tabel geeft een verdeling weer van de kandidaten volgens gezinssamenstelling en
score voor inkomen. Ruim de helft van alle kandidaten behoort tot de categorie met laagste inkomen
(niveau leefloon). Daarnaast is ook de groep met 14 punten goed vertegenwoordigd en behoren vrij veel
kandidaten tot de categorie met de laagste score voor inkomen. Vooral de 14 punten zijn van belang om
verder op in te gaan (zie verder).
Een tweede belangrijke vaststelling is dat de wachtlijst vooral
Zij zijn goed voor bijna de helft van de ingeschreven kandidaten (27.825).

veel alleenstaanden

telt.

De verdeling van alleenstaanden over de inkomenscategorieën volgt die van andere gezinssamenstellingen:
• ongeveer de helft in de categorie met laagste inkomen, in de categorieën met 14 en 5 punten een
relatief groter aantal kandidaat-huurders.
• Bij de gezinnen met kinderen zien we vooral veel gezinnen met 1 of 2 kinderen.
Nochtans is er vaak het aanvoelen dat er vooral nood is aan woningen voor grote gezinnen.
Een deel van de verklaring hiervoor wordt duidelijk in een volgende tabel.
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12.855 kandidaten met acute woonnood

E

erder verwezen we naar een afbakening van kandidaat huurders die ongeveer overeenkomt met
de Europese classificatie in de ETHOS-typologie van dak- en thuisloosheid. Daarvoor tellen we alle
kandidaten die minstens 14 punten scoren voor woonnood. Uit voorgaande analyses blijkt echter dat
de SVK’s bijna exclusief toewijzen aan die kandidaat-huurders met 17 of 20 punten voor woonnood.
Wie 50% van zijn inkomen aan huisvesting spendeert komt niet aan bod. Wie zijn woonrecht verliest pas
in de laatste 3 maanden voor einde woonrecht of nog later. In situaties met kwaliteitsproblemen worden
ofwel die problemen aangepakt, of wordt het contract beëindigd. Daarom focust onderstaande tabel
enkel op acute woonnood. Dat zijn kandidaten met minstens 17 punten voor Woonnood. Zij zijn dakloos,
verblijven in formele of informele noodopvang, moeten een instelling of gevangenis verlaten of moeten
hun woning op korte termijn verlaten.
12.855 van alle kandidaat-huurders is aangemeld met een acute woonnood. Dit komt overeen met globaal
22% van de wachtlijst. Ook in deze groep blijken meer dan de helft van die kandidaten te behoren tot de
categorie met laagste inkomen, iets minder dan de helft zijn alleenstaanden.

Twee opvallende vaststellingen hier:
Grote gezinnen op de wachtlijst hebben vaker ook een acute woonnood
De inkomenscategorieën met 14 en 11 punten hebben vaker ook een acute woonnood
Het relatief hoge aantal kandidaten met acute nood bij de grote gezinnen (36% bij de groep met 4
kinderen ten laste) verklaart waarschijnlijk waarom vooral een nood aan grote woningen zich laat voelen.
Terwijl ze opvallend vaak in hoge nood verkeren zijn er tegelijk ook minder alternatieven.
Opvang, zowel formeel als informeel, is makkelijker voor alleenstaanden dan voor gezinnen met kinderen.
Het aanbod op de private huurmarkt is beperkter, zeker als het dan ook nog betaalbaar moet zijn voor
huishoudens met beperkt inkomen. Vanuit het perspectief van de kinderen is verhuizen naar een andere
gemeente, of zelfs een andere wijk in een centrumstad ook vaker verhuizen naar een andere school en
afscheid nemen van vrienden en vriendinnen.
In de inkomensgroepen met 14 en 11 punten valt ook een hoger aandeel kandidaten met acute
woonnood op. Terwijl bij de iets hogere inkomens de totale aanmeldingen en het aandeel dringende
dossiers (18%) lager zijn, zien we bij 14 en 11 punten een hoger aandeel (24%) acute dossiers.
Dit kan erop wijzen dat deze huishoudens op de private huurmarkt moeilijk aan bod komen.
Tegelijk vallen ze ook in het SVK-puntensysteem steeds net uit de boot.
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Analyse toewijzingen 2019

W

e tellen 2437 nieuwe huurders onder de 2780 toewijzingen in 2019 bij SVK’s. 85% van hen
had op moment van toewijzing een inkomen van het niveau leefloon of gelijkwaardig.
76% was dakloos of dreigend dakloos (noodwoningen, crisisopvang, einde opzeg,…) en scoorde
minstens 17 punten voor woonnood. 58% van de toewijzingen gebeurde binnen het jaar na
inschrijving.
De toewijzingen zijn verdeeld over:
•
717 of ¼ in uitbreiding aanbod private woningen (netto-groei)
•
960 of 1/3 dankzij doorstroom van huidige huurders
Doorstroom was verdeeld over:
•
83 mensen naar een eigen woning
•
380 mensen een andere passende woning op private woonmarkt
•
497 naar een SHM woning (na lang wachten ifv chronologie)
Toewijzingen gebeuren hiermee in 24% van het patrimonium.
Er staan nog 7870 kandidaten op de wachtlijst (eind 2019) met de combinatie laag inkomen en
hoge woonnood. Nog eens 4985 kandidaten dreigen dakloos te worden, maar hebben een te
hoog inkomen voor onmiddellijke toewijzing. In totaal staan dus +/- 13 000 kandidaat-huurders
geregistreerd die op moment van inschrijven of bij actualisatie volgens de ETHOS-typologie dakof thuisloos zijn.
MEER toewijzingen met puntensysteem helpt mensen die niet terecht kunnen op de private
huurmarkt en waarvoor toewijzing volgens chronologie in een SHM-woning te lang duurt.
Op de volgende pagina geven de tabellen nog een overzicht van de toewijzingen per
woonnoodcategorie.
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Wat meer gegroepeerd geeft dit:

De SVK’s staan hiermee in voor in totaal 25% van alle nieuwe toewijzingen binnen het sociaal
wonen. Daarvoor rekenen we met de 2430 toewijzingen als we mutaties niet meetellen. Het
totaal aantal toewijzingen zonder mutaties bedraagt 9918. Dit zijn de 7978 toewijzingen door de
SHM’s, de 2430 toewijzingen door de SVK’s en dit totaal verminderd met de 497 toewijzingen die
een mutatie van SVK naar SHM zijn.
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Integratie in een nieuw toewijzingsmodel?
De SVK’s realiseerden in 2019 opnieuw een 2500-tal nieuwe toewijzingen als we de interne mutaties niet
meetellen. Dit komt neer op 25% van alle nieuwe toewijzingen in het geheel van de sociale huur. Ongeveer
4/5 daarvan zijn toewijzingen op basis van een zeer acuut probleem. Dit is door het puntensysteem ook
steeds in combinatie met een beperkt inkomen.
De wachtlijsten tellen eind 2019 bijna 60.000 actieve kandidaat-huurders. 13.000 daarvan schreef zich in
met een acute nood. Daarvan hebben 7000 kandidaten een inkomen dat niet hoger is dan het leefloon.
Minder dan 13% van de kandidaat-huurders in deze situaties voldoet aan de nieuwe voorrang voor
lokale binding (zie verder). De nood aan kwaliteitsvolle en betaalbare woonoplossingen voor kwetsbare
huishoudens in acute nood is daarmee nog een veelvoud van wat de SVK’s vandaag realiseren aan
toewijzingen.
Een nieuw toewijzingsmodel dat de huidige slagkracht van de SVK-sector en die van de SHM’s op dit vlak
combineert moet 30% van de toewijzingen kunnen garanderen voor kandidaten in precaire woonsituaties
en acute nood in combinatie met zeer laag inkomen. Idealiter heeft lokale binding voor deze toewijzingen
minder gewicht. De nood is echter nog een stuk groter. Zonder aanzienlijke groei van het patrimonium is
een groter percentage toewijzingen nodig om dakloosheid effectief te voorkomen en bestrijden.
Niet passend omwille van gezinsgrootte (en fysieke gesteldheid) vraagt een passend aanbod: grote
woningen, aangepaste woningen. Dit kan passen in een doelgroepenplan waarbij het aantal toewijzingen
dan afhangt van het aanbod aan woningen, met een streven om minstens 2% van de toewijzingen te
realiseren. De vraag naar grote woningen is niet enorm groot, maar de gevolgen van het ontbreken van
een aanbod zijn wel opvallend: opzeg, uithuiszetting, schade door overbezetting,…
Zelfstandig wonen met begeleiding is maar voor een heel beperkt deel van de toewijzingen bij SVK’s
van toepassing. Ook deze toewijzingen kunnen eventueel opgevangen worden in een doelgroepenplan.
De beschikbare plaatsen hangen immers af van de begeleidingscapaciteit bij welzijnsdiensten. In een
doelgroepenplan kunnen afspraken over beschikbare begeleidingscapaciteit gemaakt worden, liefst
gekoppeld aan een goede monitoring van de noden. De impact van lokale binding is hier ook een
aandachtspunt.
Te duur wonen leidt ook tot behoorlijk wat toewijzingen. Een huurpremie kan in deze gevallen ook een
oplossing bieden, in afwachting van een toewijzing via chronologie.

Wat leren we uit onze cijfers over de woontrajecten van de doelgroep?
Doordat in de ruwe data soms de oorspronkelijke registratie zat, is van een aantal gewijzigde
dossiers de historiek gekend. Opvallend is dat een overschrijding van de bezettingsnorm,
ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van de woning of te duur wonen vaak aanleiding
zijn tot een opzeg en zelfs uithuiszetting als de huurder niet tijdig een andere woning vindt.
Uithuiszettingen zijn op hun beurt vaak de aanleiding tot opvang in een informeel netwerk
(familie, vrienden, kennissen).
Bij de cijfers van uithuiszettingen, opzeg en opvang zitten dus veel toewijzingen waar te
klein wonen de initiële aanleiding was voor hun acute woonnood. Het is belangrijk om
flexibiliteit te behouden in de verhouding tussen toewijzingen aan deze doelgroepen. Het
aantal huishoudens in acute nood is vandaag immers groter omdat iets minder acute
problemen niet snel genoeg een antwoord krijgen. Als in de toekomst meer aanboden
mogelijk zijn zou het kunnen dat in verhouding minder huishoudens in de meest acute
situatie terecht komen. Meer toewijzen aan kwetsbare groepen in acute nood kan dus op
termijn zorgen dat de acute nood daalt en er meer ruimte is voor ‘gewone’ toewijzingen.
Mutaties komen in hoofdzaak door een opzeg van het SVK-huurcontract (110, of 1/3 van
de opzeggen omwille van opzeg HHC (= hoofdhuurcontract) en te klein wonen (130) na
gezinsuitbreiding.
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Impact verstrenging
lokale binding
D

e SVK-sector heeft begrip voor de wens van lokale besturen dat hun investeringen in
sociaal wonen toekomen aan de inwoners van hun gemeente. De optionele punten voor
lokale binding in het SVK-puntensysteem bieden volgens ons voldoende mogelijkheden om
te vermijden dat kandidaten bij verschillende gemeenten gaan ‘shoppen’ voor een woning.
De strengere puntentoekenning via lokale toewijsreglementen is voor ons echter een stap te ver.
Dit heeft gevolgen voor de kansen op een woning voor wie het nodig heeft, en het treft daarbij net
de meest kwetsbare woningzoekers onevenredig hard.

“

Net de meest kwetsbare
woningzoekers blijken
minder kans te maken om
een woning te vinden.
Tegelijk zal een
kandidaat-huurder
die een jobaanbieding
in naburige of verder
gelegen gemeente
aanvaardt, moeilijker
naar die gemeente
kunnen verhuizen.

Kandidaten vragen bijna uitsluitend een
woning aan in de gemeenten waar ze wonen,
werken, een netwerk van familie en/of vrienden
hebben of kinderen naar school hebben gaan.
Uit een analyse van het effect van de absolute
voorrang die het Vlaams regeerakkoord voorziet
merken we dat de impact groot is. Wanneer deze
te weinig doordacht ingevoerd wordt kan het
grote gevolgen hebben voor de toewijzingen.
Net de meest kwetsbare woningzoekers blijken
minder kans te maken om een woning te vinden.
Tegelijk zal een kandidaat-huurder die een
jobaanbieding in naburige of verder gelegen
gemeente aanvaardt, moeilijker naar die gemeente
kunnen verhuizen.

Elke kandidaat op de wachtlijst van de SVK’s
voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor sociaal
wonen. Ze hebben een hoger armoederisico
en een sociale woning kan dat risico verlagen.
De vraag of ze een woning nodig hebben
is daarmee beantwoord, maar het SVKpuntensysteem is er steeds op gericht geweest
om snel te helpen bij hoge nood. Sommige
kandidaten bevinden zich in een stabiele
woonsituatie terwijl andere slechts een heel
precaire of onzekere tijdelijke oplossing hebben.
De absolute voorrang voor kandidaten met lokale binding vergroot de kans op dak- en thuisloosheid.
Het profiel van woningzoekers die zich door langer wachten tot de private huurmarkt moeten richten
verzwakt en voor opvanginitiatieven vertraagt de doorstroom.
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Effect van de absolute voorrang voor kandidaten
met lokale binding

Z

oals het nu in de beleidsnota omschreven is zal een absolute voorrang gelden voor kandidaten die in
de 10 jaar voorafgaand aan de toewijzing minstens 5 jaar ononderbroken in de gemeente verbleven
hebben.
Dat de lat hoog ligt blijkt uit een toepassing van de maatregel op de kandidaten op de wachtlijst van de
SVK’s. Slechts 19% van hen voldoet aan deze voorrangsregel. Aangezien de SVK’s jaarlijks slechts aan
5% van hun wachtlijst kunnen toewijzen betekent dit dat 81% van de wachtlijsten de facto zo goed als
uitgesloten is van een toewijzing. Ze zijn niet uitgesloten omdat ze een andere duurzame woonoplossing
gevonden hebben, maar omdat ze de laatste jaren te vaak of te ver verhuisd zijn.
Om na te gaan of de absolute voorrang voor kandidaten met lokale binding een effect heeft op het
voorkomen van dak- en thuisloosheid moeten we kijken naar het profiel van de kandidaten die wel of niet
voldoen. Onderstaande tabel geeft een overzicht.

Lokale binding OK

Woonnood 20, inkomen 20
Woonnood 17, inkomen 20
Woonnood 14, inkomen 20
Woonnood 20, inkomen 17
Woonnood 17, inkomen 17
Woonnood 14, inkomen 17
Woonnood 0
Woonnood 11
Woonnood 14
Inkomen 20
Inkomen 17
Inkomen 14
Inkomen 11
Inkomen 8
Inkomen 5
Meest kwetsbare

11059
62
825
687
22
195
151
5824
1646
1229
4155
1096
1858
1398
727
1823
887

100%
0,56%
7,46%
6,21%
0,20%
1,76%
1,37%
52,66%
14,88%
11,11%
37,57%
9,91%
16,80%
12,64%
6,57%
16,48%
8,02%

Totaal 2019
19,32%
11,19%
13,17%
11,33%
19,82%
20,72%
26,54%
21,18%
18,62%
15,30%
14,11%
23,80%
27,26%
26,36%
26,22%
21,99%
13,01%

57230
554
6264
6062
111
941
569
27501
8841
8033
29442
4605
6817
5303
2773
8290
6818

100%
0,97%
10,95%
10,59%
0,19%
1,64%
0,99%
48,05%
15,45%
14,04%
51,45%
8,05%
11,91%
9,27%
4,85%
14,49%
11,91%

In de groep in effectieve of dreigende dakloosheid in combinatie met een inkomen op het niveau van
het leefloon, zien we dat slechts 11-13% van de kandidaten voldoet aan de voorwaarde voor absolute
voorrang. Bij de kandidaten zonder woonnood is dit 21%.
Opvallendst is echter dat in de groep met iets hoger inkomen dan leefloon (17 punten) en net geen
dreigende dakloosheid (14 punten woonnood), 26% voldoet aan de voorrangsregel lokale binding.
Een verklaring kan zijn dat zij bij het SVK-puntensysteem vaak net uit de boot vallen en langer moeten
wachten, terwijl ze er wel in slagen om langer op dezelfde plaats te blijven wonen: ze huren te duur,
wonen in een huis van slechte kwaliteit,… Een deel van deze kandidaten kan door langer wachten een
hogere woonnood krijgen (bij opzeg) of door punten voor anciënniteit toch in aanmerking komen voor
een toewijzing. Het is de groep die bij een verdere groei van de SVK-sector ook meer kans op toewijzing
zal krijgen.
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HUURpunt pleit ervoor
om de toegang tot sociaal wonen
op basis van noden te regelen
in plaats van de doelgroep te
verengen.
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Besluit absolute voorrang
In een recent landenrapport van de Europese commissie lezen we het volgende:

“Social housing remains a concern, in particular for those on the private rental market. About
8.6%
the population
40% orin
more
of its household
housing,
which
is below
“Socialof housing
remainsspends
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for those income
on the on
private
rental
market.
the
EU
average
of
10.4%.
However,
there
are
large
differences
between
regions
and
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About 8.6% of the population spends 40% or more of its household income on housing, which is
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The
cost
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higher
for those
on the
private
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There
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waiting
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even
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the actual available social housing stock. The government agreements of all federated entities
the actual
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social housing
government
agreements
of all federated
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have
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socialThe
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In Brussels,
for example,
a ’Housing
Emergency
announced investments in social housing. In Brussels, for example, a ’Housing Emergency plan‘ will
plan‘ will be drawn up in 2020. This plan aims to provide effective housing solutions for 15,000
be drawn up in 2020. This plan aims to provide effective housing solutions for 15,000 households. It
households.
It will consist of additional investments in social housing as well as extending the
will consist of additional investments in social housing as well as extending the social rental agencies
social
rental agencies
and providing
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allowances.
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as refugees,
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impact onand
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mobility.”
Uit onze gegevens blijkt effectief dat de meest kwetsbare groepen dreigen te worden uitgesloten
van sociaal wonen. Maatregelen voor lokale binding blijken daarmee maatregelen te zijn die de
druk op noodopvang en het risico voor particuliere verhuurders verhogen. Ze faciliteren daarmee
misbruik op die huurmarkt en vergroten de overlast van precaire woonvormen zoals kraakpanden.
Het recht op wonen zal door deze maatregel net voor de meest kwetsbare huishoudens problematisch
blijven en een drempel voor succesvolle integratie in onze samenleving en op de arbeidsmarkt.
HUURpunt pleit ervoor om de toegang tot sociaal wonen op basis van noden te regelen in plaats van
de doelgroep te verengen. Het voornemen van de Vlaamse Regering dreigt te veel mensen in nood te
treffen als het begrip lokale binding niet ruimer ingevuld wordt. We dringen aan op het schrappen van het
woord ‘ononderbroken’ en een koppeling met het werkingsgebied ipv de gemeente waar de toe te wijzen
woning gelegen is.
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PERSONEEL IN DIENST BIJ DE
SVK’S
Functies

Uit de jaarrapportering die de SVK’s indienden bij VMSW kunnen we een aantal overzichten
samenstellen die een inkijk geven in de personeelsbezetting van de sociale verhuurkantoren.
Opvallend, maar niet verrassend is het grootste deel van de personeelsinzet te vinden bij huurbegeleiding.
Samengeteld met inschrijven en toewijzen werkt 39% van de 434 VTE’s in dienst rechtstreeks voor
kandidaat—huurders en huurders. Daarna zijn respectievelijk administratie (15%) en onderhoud en klussen
(13%) de grootste personeelsgroepen.
Een interessante vaststelling is ook dat elk personeelslid gemiddeld 1,84 functies uitoefent.
Een technisch medewerker doet bijvoorbeeld ook renovatieondersteuning of prospectie, inschrijvers
nemen ook andere administratieve taken op zich. Het kan interessant zijn om de betekenis en de evolutie
van dit cijfer verder te onderzoeken. Voor sommige functies is een combinatie logisch, maar voor andere
kan de mate waarin uiteenlopende specialisaties moeten gecombineerd worden ook iets zeggen over
de mate waarin medewerkers specialist, dan wel eerder generalist zijn. In het kader van veranderingen
in de sector is het ene belangrijk voor het borgen van expertise en kan het tweede iets zeggen over de
flexibiliteit om medewerkers anders in te zetten.

Aantal personeelsleden
7,46 (2%)
21
11,47 (3%)
34
10,49 (2%)

renovatie uitvoering
andere
renovatieondersteuning

52
42,62 (10%)
61
30,81 (7%)

leidinggevenden
prospectie en inhuren

79

40,48 (9%)

boekhouding

81
56,46 (13%)

onderhoud en klussen

96

55,8 (13%)

inschrijven en toewijzen

134

64,88 (15%)

administratie

175
111,66 (26%)
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Totaal aantal personeel SVK’s contracten: 498
Totaal aantal personeel SVK’s VTE: 434,12 (100%)
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PERSONEEL IN DIENST BIJ DE
SVK’S

Financiering

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de financiering van de SVK-medewerkers. Uiteraard is
vooral de gewestelijke subsidie van belang (78,5%). Een deel van de werkgeversbijdragen die de sector
betaalt stroomt bovendien terug via de Sociale-Maribelfondsen. 8,77% van het personeel wordt op
deze wijze gefinancierd, waarbij het ook belangrijk is om aan te stippen dat de publiekrechtelijke en de
privaatrechtelijke SVK’s uit verschillende Sociale-Maribelfondsen gefinancierd worden.
Volgende in rij van belangrijkheid voor de financiering zijn de lokale, provinciale en Europese
subsidiekanalen. Deze subsidieregelingen zijn divers en moeilijk volledig in kaart te brengen. In grote lijnen
kan wel gesteld worden dat provinciale subsidies vaak gekoppeld zijn aan reglementen gericht op renovatie
en kwaliteitsverbetering, en dat Europese subsidiëring vaker samengaat met tewerkstellingsprogramma’s.
Aansluitend bij het laatste zien we wel dat sociale tewerkstellingsmaatregelen beperkt gebruikt worden.
68 medewerkers worden geheel of gedeeltelijk gefinancierd door externe middelen, naast de Vlaamse
SVK-subsidiëring en sectorale tewerkstellingsmaatregelen. In totaal gaat het om 33,7 VTE of 7,76% van de
loonkost.
41 medewerkers ten slotte, worden geheel of gedeeltelijk gefinancierd met eigen middelen. Dit gaat
hoofdzakelijk om inkomsten uit herstellings- en renovatiewerken door SVK-medewerkers voor rekening
van derden. In totaal gaat het over ruim 21 VTE’s of 4,94% van de loonkost.

Financiering personeelsleden
Financiering personeel:
Contracten
Gewestelijke SVK-middelen
431
0,29 (0,07%)
DAC-middelen
6
soc. Tewerkstellingsmaatregelen (art. 60, IBO,…)
2
Gesco
4
3,32 (0,76%)
Sociale Maribel
78
Gesco
4
soc. Tewerkstellingsmaatregelen (art. 60, IBO,…) 2
Andere subsidies (lokaal, provinciaal,
Europees,…)
56
2,4 (0,55%)
DAC-middelen
6
Eigen middelen
41

VTE
340,88
2,40
3,32
38,08
0,29
27,69
21,45

78,52%
0,55%
0,76%
8,77%
0,07%
6,38%
4,94%

21,45 (4,94%)
41

Eigen middelen

27,69 (6,38%)

Andere subsidies (lokaal, provinciaal, Europees,…)

56

38,08 (8,77%)
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