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ADVIES 1501 
Wonen in armoede 
Datum: 7 januari 2015 
Waarnemend Voorzitter: Didier Verachtert 
Aanwezigen: Aernouts Fried, Baetens Jo, Bostoen Arthur, Daniels Hanne, De Ceulaer Niels, De Vos Fatih, De 

Waele Bieke, Dube Nozizwe, Rastelli Simon, Stevens Freek, Van der Elst Derkje, Van Poucke 
Laurens, Van Puymbroeck Jihad, Vandeghinste Nicky, Verhaeghe Isaac  

De Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 7 januari 2015, onder waarnemend voorzitterschap van Didier Verachtert, 
en met bovenvermelde aanwezigen, adviseert met 14 stemmen voor en 1 stem tegen het volgende: 
Inhoud 

1. Zorg dat mensen na betaling van de woonkost genoeg geld overhouden om menswaardig te leven. 2 

2. Bouw systemen van huursubsidies, huurpremies en sociale leningen verder uit, zodat ze toegankelijker 
worden voor (jonge) mensen en gezinnen die het echt nodig hebben. 3 

3. Pak discriminatie hard aan en spoor discriminerende praktijken actief op. 3 

4. Investeer meer in sociale huurwoningen. Zorg dat sociale huisvestingsmaatschappijen en SVK’s hun 
aanbod aan sociale woningen toegankelijk maken voor jongvolwassenen in armoede. 4 

5. Ondersteun private spelers om meer betaalbare (starters)woningen op de private huurmarkt te 
brengen, en bied hen meer zekerheid. 5 

6. Voer een systeem van richthuurprijzen in. 5 

7. Stimuleer samenwonen in plaats van het te bestraffen. 6 

8. Zorg voor een kwaliteitsverbetering van goedkope huurwoningen zonder de prijzen op te drijven. 6 

9. Stimuleer het (energiezuinig) renoveren van een huurwoning. 6 

10. Zorg voor een betere ondersteuning van jongvolwassenen in armoede op zoek naar een woning. 7 

11. Verhelp de kwetsbaarheid van jongeren uit de bijzondere jeugdzorg op de huisvestingmarkt. 8 

12. Pas bestaande opvangvormen aan aan de noden van thuis- en dakloze jongeren en gezinnen. 8 

13. Pak de woonproblemen van zowel Roma als woonwagenbewoners doelgroepgericht aan. 9 
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1 Situering 
De aanpak van armoede is een belangrijke prioriteit voor de Vlaamse Jeugdraad. Meer dan 10 % van de kinderen in 
Vlaanderen leeft onder de armoededrempel. Voor bepaalde categorieën, waaronder kinderen in gezinnen zonder 
arbeidsparticipatie (75,4 %), of met een moeder met herkomst buiten de Europese Unie (58,1 %) ligt het 
armoederisico nog veel hoger1. De Vlaamse Jeugdraad vindt het belangrijk om ook de stem van kinderen en jongeren 
in armoede te vertolken. Dit advies behandelt de problematiek van jongvolwassenen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties op de huisvestingsmarkt. Als starters op de woonmarkt kampen jongvolwassenen in armoede met specifieke, 
structurele en vaak ernstige problemen. Zoals een jongere in armoede het zelf verwoordt: ‘Je loopt tegen 100 000 
muren en je kan er niets aan doen’2. Nochtans is wonen een basisrecht, dat niet enkel is ingeschreven in de 
Belgische grondwet, maar ook als mensenrecht in het internationaal en Europees recht3. 

De zesde staatshervorming voorziet de regionalisering van een aantal belangrijke pijlers van het woonbeleid: in de 
eerste plaats de woonbonus en de huurwetgeving. Dit biedt Vlaanderen volgens ons een unieke kans om de 
woonproblematieken van jongvolwassenen in maatschappelijk kwetsbare situaties aan te pakken en een aantal 
drempels weg te werken. Ook het Vlaamse Regeerakkoord en de nieuwe Beleidsnota Wonen van Minister Homans 
bevatten kansen om jongvolwassenen in armoede in de toekomst een beter perspectief te geven op de woonmarkt4. 

Binnen deze context heeft de Vlaamse Jeugdraad beslist om met jongvolwassenen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties twee participatieve trajecten te doorlopen, als voorbereiding op dit advies. Ten eerste organiseerden we, op 
22 april 2014, met het Netwerk tegen Armoede een woonoverleg rond de ‘woonproblematieken van jongvolwassenen 
in armoede’. Hier gaven verschillende organisaties waarin armen het woord nemen heel wat waardevolle input. Ten 
tweede deden we in de loop van het voorjaar en de zomer van 2014 een kwalitatieve bevraging rond 
contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW, het vroegere begeleid zelfstandig wonen) voor jongeren 
in de bijzondere jeugdzorg. Dit gebeurde in samenwerking met jongeren, medewerkers en ouders van Emmaus 
Antwerpen, Emmaus Mechelen, BZW De Kering/De Oever vzw, Amber vzw, en Project Ouderparticipatie Provincie 
Antwerpen (Popant). Hieruit kwam heel wat informatie over de drempels die jongeren uit de bijzondere jeugdzorg 
ervaren in de overgang naar zelfstandigheid, in de eerste plaats op de woonmarkt. 

2 Advies 

2.1 Evenwicht tussen woonkost en inkomen 

Zorg dat mensen na betaling van de woonkost genoeg geld overhouden om menswaardig te leven.  

Jongvolwassenen in armoede ervaren heel wat problemen op de huisvestingsmarkt, grotendeels als gevolg van een 
onevenwicht tussen inkomen en woonkost. Ze besteden vaak tot de helft (of zelfs twee derde) van hun budget aan 

_________________ 
1 Cijfers voor kinderen onder de 12 jaar, Vlaanderen, 2010. Voor cijfers en definities, zie Kind in Vlaanderen 2013. Brussel, Kind & Gezin, 2014, p. 117 
(http://www.kindengezin.be/img/kind-in-Vlaanderen-2013.pdf). 
2 Zie ook het videomemorandum ‘De shit waar je in zit’, opgesteld door een aantal verenigingen van jongeren in armoede naar aanleiding van de 
verkiezingen 2014 (te raadplegen op http://www.netwerktegenarmoede.be/verkiezingen-2014/jongeren-in-armoede-tonen-videoboodschap-aan-politici--
6-mei-in-gent). 
3 Voor wonen als mensenrecht, zie o.a. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf. Ook het General Comment 
nummer 4 van het VN-comite voor Sociale, Economische en Culturele Rechten geeft uitleg over dit mensenrecht: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4759&Lang=en. Op Europees niveau 
verwijzen we onder meer naar het European Social Charter: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/AboutCharter_en.asp#Les_droits_garantis_par_la_Charte. Voor meer achtergrond over 
het recht op wonen, zie Hubeau, B., 2013. “Recht op wonen als resultaatsverbintenis: over de effectiviteit van sociale grondrechten”. Alert  voor sociaal 
werk en politiek, 1, pp. 21-26. 
4 Volgens de Beleidsnota Armoedebestrijding 2014-2019 (p. 5) wil Minister Liesbeth Homans de overheveling van bevoegdheden in het kader van de 
zesde staatshervorming maximaal benutten in de strijd tegen armoede.  

http://www.kindengezin.be/img/kind-in-Vlaanderen-2013.pdf
http://www.netwerktegenarmoede.be/verkiezingen-2014/jongeren-in-armoede-tonen-videoboodschap-aan-politici--6-mei-in-gent
http://www.netwerktegenarmoede.be/verkiezingen-2014/jongeren-in-armoede-tonen-videoboodschap-aan-politici--6-mei-in-gent
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4759&Lang=en
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/AboutCharter_en.asp#Les_droits_garantis_par_la_Charte
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wonen, waardoor er niet veel meer overblijft voor voedsel, kleding, gezondheid, onderwijs, enz. De oorzaak is 
enerzijds de hoge woonkost, anderzijds de vaak ontoereikende salarissen, werkloosheidsuitkeringen en leeflonen.  
Jongeren die net van school komen, krijgen bijvoorbeeld geen of een zeer beperkte uitkering, waardoor zij geen 
middelen hebben om zelfstandig te gaan wonen5. 

Daarom vraagt de Vlaamse Jeugdraad dat de Vlaamse Regering aan mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties 
garandeert dat zij slechts 1/3 van hun inkomen moeten besteden aan wonen, inclusief de kost voor energie, water en 
verplichte verzekeringen. Dat kan bijvoorbeeld door het leefloon en de werkloosheidsuitkeringen op te trekken tot 
boven de armoedegrens (zonder hierdoor werkloosheidsvallen te creëren), de toegang tot energie en water te 
garanderen ook als men zijn rekening niet kan betalen, of maatregelen te nemen om meer betaalbare kwaliteitsvolle 
woningen op de huurmarkt te brengen (zie verder). De Vlaamse Jeugdraad is dan ook voorstander van het behoud 
van het basisaanbod van 100 kWh elektriciteit en 15 m³ water voor gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties. 

Bouw systemen van huursubsidies, huurpremies en sociale leningen verder uit, zodat ze toegankelijker 
worden voor (jonge) mensen en gezinnen die het echt nodig hebben.  

Ook de uitbreiding van systemen van huursubsidies en huurpremies naar een bredere doelgroep kan het onevenwicht 
tussen woonkost en inkomen doen afnemen. Jongvolwassenen komen, als nieuwkomers op de huisvestingsmarkt, 
bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een huurpremie, omdat ze daarvoor minstens vier jaar op een wachtlijst van een 
sociale huisvestingsmaatschappij moeten staan. Ook de formele vereisten voor huursubsidies zijn niet aangepast aan 
de specifieke situatie van starters op de woonmarkt, waardoor zij vaak uit de boot vallen. Maak huursubsidies en 
huurpremies daarom meer toegankelijk voor jongvolwassenen en jonge gezinnen in armoede. 

Tenslotte is ook het kopen van een woning een manier om zich van huisvesting te verzekeren. Maar voor 
jongvolwassenen in armoede is dat zelden een haalbare optie. Op termijn kan dit misschien wél een valabel 
alternatief worden voor jongvolwassenen in maatschappelijk kwetsbare situaties: door het systeem van sociale 
leningen uit te breiden en afspraken met bestaande kredietverstrekkers over het aanbieden van sociale formules voor 
hypothecaire kredieten? 

Bovenal: zorg als overheid dat alle maatregelen binnen het woonbeleid in de eerste plaats mensen en gezinnen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties ten goede komen. Screen daarom alle beleidsmaatregelen op eventuele 
Mattheüseffecten6.  

2.2 Weg met discriminatie! 

Pak discriminatie hard aan en spoor discriminerende praktijken actief op.  

Discriminatie is één van de grootste problemen voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties op de 
huisvestingsmarkt. Hoewel het wettelijk verboden is, blijkt uit getuigenissen van jongeren in armoede duidelijk dat 
discriminatie op basis van onder meer etnisch-culturele afkomst, leeftijd, taalvaardigheid, inkomen,… nog heel vaak 
voorkomt, in de eerste plaats op de private huurmarkt. Pak discriminatie hard aan en spoor discriminerende praktijken 
actief op door middel van praktijktesten. Zorg dat zulke praktijktesten – uitgevoerd door onafhankelijke instanties – 
erkend worden als geldig bewijsmateriaal. 

_________________ 
5 Vaak weten zij ook niet op welke uitkeringen zij recht hebben. Een automatische rechtentoekenning zoals voorzien in de Beleidsnota 
Armoedebestrijding 2014-2019 kan hier een oplossing bieden. 
6 Het Mattheüseffect verwijst naar het fenomeen dat in een welvaartsstaat de middenklasse meer vruchten plukt van sociale voordelen en diensten 
(zoals gezondheidszorg, degelijk onderwijs) dan de sociaal zwakkeren en armen, voor wie ze van levensbelang zijn. 
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Verhuurders vragen dikwijls naar loonbrieven, wat de zoektocht naar een woning zeer moeilijk maakt voor werkloze 
jongeren. Ze zitten in een vicieuze cirkel, want werk vinden (en zelfs aanspraak maken op een uitkering of leefloon) is 
problematisch zonder domicilie. Ook wie de huurwaarborg betaalt via het OCMW is kwetsbaar voor discriminatie. De 
regionalisering van de huurwetgeving biedt kansen om het systeem van de huurwaarborg te herzien. Maak daar 
gebruik van en bekijk onder andere de mogelijke invoering van een huurwaarborgfonds. De huurwaarborg is namelijk 
een belangrijke drempel voor heel wat jongvolwassenen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Bied verhuurders 
tegelijkertijd betere garanties en betaalzekerheid aan zodat zij minder geneigd zullen zijn om te discrimineren.  

Ook op vlak van talenkennis bestaat er discriminatie. Om aanspraak te maken op een sociale woning moesten 
anderstaligen tot nu toe een inspanningsverbintenis wat betreft kennis van het Nederlands aangaan. Deze nu 
vervangen door een resultaatsverbintenis kan als maatregel voor de Vlaamse Jeugdraad niet door de beugel. Zulke 
vereisten zijn discriminerend en werken bestaande ongelijkheden nog verder in de hand7. 

Pak tenslotte de administratieve overlast aan, en zorg ook dat nieuwe regels niet leiden tot nog meer bewijslast voor 
de (sociale) huurder. Mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties worden vaak sterk geviseerd op vlak van 
regulitis, terwijl dit voor hen net een erg grote drempel is. Voor heel wat jongeren in armoede zijn de bewijslast en de 
administratieve mallemolen voor de aanvraag van een leefloon, huursubsidies, studietoelagen, kindergeld, 
installatiepremies, sociale onderzoeken, domicilie, enz. zo uitgebreid en complex dat de eventuele uitbetaling ervan 
vaak laattijdig gebeurt. Dat zorgt voor nodeloze onzekerheid en frustratie en scheept jongeren van bij de start van hun 
zelfstandige leven op met schulden. Meer vertrouwen en minder of eenvoudiger papierwerk is aangewezen. De 
onzekere huisvestingssituatie maakt bovendien dat mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties vaak verhuizen. 
Ook dit leidt tot heel wat administratieve overlast en eventueel tot betalingsproblemen. 

2.3 Een toegankelijke sociale woonmarkt  

Investeer meer in sociale huurwoningen. Zorg dat sociale huisvestingsmaatschappijen en SVK’s hun aanbod 
aan sociale woningen toegankelijk maken voor jongvolwassenen in armoede.  

De wachtlijsten voor sociale woningen in Vlaanderen zijn erg lang, en nemen nog altijd toe. Dat is niet verwonderlijk, 
want het aanbod aan sociale woningen in België is beduidend lager dan in buurlanden als Nederland, Frankrijk, of het 
Verenigd Koninkrijk8. Bovendien zijn er relatief weinig sociale woningen aangepast aan de behoeften van starters: 
studio’s, woningen voor alleenstaanden,… Werk dus de wachtlijsten weg en zorg voor meer sociale woningen, en in 
de eerste plaats voor meer sociale huurwoningen voor starters in maatschappelijk kwetsbare situaties. Dit kan door 
meer te investeren in nieuwbouw en renovatie van sociale woningen, door de bezettingsgraad te verhogen 
(bijvoorbeeld door projecten rond samenhuizen), en door de reconversie van leegstaande gebouwen naar sociale 
woningen9. Ook het versterken van de rol van sociale verhuurkantoren (SVK’s) en de uitbreiding van hun aanbod kan 
een oplossing bieden. Werk nauw samen met lokale overheden om deze doelstellingen te realiseren, en waak erover 
dat zij hun engagementen nakomen. Betrek ook privépartners, bijvoorbeeld door een minimumpercentage aan sociale 
wooneenheden te verplichten bij grootschalige nieuwbouwprojecten10. 

Jongvolwassenen in armoede zijn vaak acuut op zoek naar een betaalbare woning, en daarom is de sociale 
huurmarkt voor hen geen oplossing: de wachtlijsten zijn lang en de chronologie van de inschrijving bepaalt wanneer 
men een sociale woning toegewezen krijgt. Een aantal categorieën jongeren krijgen voorrang op de wachtlijsten, o.a. 
jongeren uit de bijzondere jeugdzorg in een contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, ontvoogde 
minderjarige kandidaat-huurders,… Maar in de praktijk werkt dit systeem niet omdat er zeer veel categorieën in 

_________________ 
7 Zie bijvoorbeeld het standpunt van Samenlevingsopbouw: http://www.samenlevingsopbouw.be/images/sov/pdf/persberichten/2014-11-
26_standpunt_sector_Samenlevingsopbouw_-_Nederlands_spreken_in_sociale_woningen.pdf.  
8 CECODHAS Housing Europe, 2011. Housing Europe Review 2012. The nuts and bolts of European social housing systems. Brussel, p. 24. 
9 Zie bijvoorbeeld ook het project ‘Leeggoed / Vidange’ van Samenlevingsopbouw Brussel in samenwerking met JES, Pigment en Bij Ons-Chez Nous 
(http://www.samenlevingsopbouw.be/e-dossiers/anders-wonen/leeggoed-bezet-leegstaande-sociale-woningen-in-brussel). 
10 Zoals dit vroeger voorzien was binnen het grond- en pandendecreet. 

http://www.samenlevingsopbouw.be/images/sov/pdf/persberichten/2014-11-26_standpunt_sector_Samenlevingsopbouw_-_Nederlands_spreken_in_sociale_woningen.pdf
http://www.samenlevingsopbouw.be/images/sov/pdf/persberichten/2014-11-26_standpunt_sector_Samenlevingsopbouw_-_Nederlands_spreken_in_sociale_woningen.pdf
http://www.samenlevingsopbouw.be/e-dossiers/anders-wonen/leeggoed-bezet-leegstaande-sociale-woningen-in-brussel
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aanmerking komen voor voorrang. Ook het puntensysteem dat SVK’s hanteren, is nadelig voor jongeren die nieuw 
zijn op de woningmarkt, onder meer omdat jongeren niet in aanmerking komt voor een huurwoning via een SVK als 
ze nog gedomicilieerd zijn bij hun ouders. Nochtans is het voor meerdere jongeren in maatschappelijk kwetsbare 
situaties niet mogelijk om bij hun ouders te blijven wonen. De Vlaamse Jeugdraad vraagt om te zorgen dat 
jongvolwassenen in armoede op korte termijn in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, zonder daarbij 
andere kwetsbare doelgroepen te benadelen of te beconcurreren. De enige duurzame oplossing bestaat erin de 
bestaande wachtlijsten weg te werken. 

De aanpak van leegstand van sociale woningen is hoogst noodzakelijk. Meer dan 6 % van de sociale woningen in 
Vlaanderen staat structureel leeg (voor een periode van meer dan een jaar). In de centrumsteden gaat het vaak zelfs 
om meer dan 10 %. Voer daarom een omkaderend beleid van tijdelijke bezetting van leegstaande sociale woningen 
naar Brussels voorbeeld. Doe dit in samenwerking met gespecialiseerde en geïnteresseerde partners uit de sociale 
sector en jeugdsector. Via tijdelijke bezetting kunnen jongeren betaalbaar wonen, ook al kunnen ze nog geen 
aanspraak maken op een sociale woning en geen woning op de private huurmarkt betalen. Tegelijkertijd wordt ook 
het probleem van leegstand aangepakt, met een veiliger en aangenamer leefomgeving voor de hele buurt tot gevolg. 

2.4 Een groter aanbod op de private woonmarkt 

Ondersteun private spelers om meer betaalbare (starters)woningen op de private huurmarkt te brengen, en 
bied hen meer zekerheid.  

De private huurmarkt in Vlaanderen is erg krap. Vooral in de lagere prijsklassen is de vraag veel groter dan het 
aanbod. Voor een één-persoonswoning (een studio of een klein appartement) in niet bijster goede staat betaal je al 
snel 400 tot 500 € per maand. Met een leefloon van iets meer dan 800 € kom je dan niet ver. Het aanbod aan 
betaalbare starterswoningen (studio’s, kleine appartementen en huizen) is erg klein, waardoor jongvolwassenen in 
armoede heel moeilijk een geschikte woning vinden op de private huurmarkt. Kamers en studio’s zijn bovendien vaak 
voorbehouden voor studenten, waardoor heel wat jongeren in armoede er geen toegang tot hebben. 

Aangezien sociale huur vaak niet toegankelijk is voor jongvolwassenen in armoede (zie hoger), vragen wij aan de 
Vlaamse regering om te zorgen voor voldoende betaalbare alternatieven, met een prijs die maximaal een derde van 
het leefloon is, op de private huurmarkt. Dit zal bovendien de overstap van een sociale huurwoning naar een private 
huurwoning tot een haalbare stap maken. Investeer daarom de middelen die vrijkomen dankzij de hervorming van de 
woonbonus om de (private en sociale) huurmarkt te versterken, zodat huur en koop evenwaardig worden behandeld.  

Neem maatregelen die zorgen voor een toename van het aanbod aan betaalbare starterswoningen op de private 
huurmarkt (zonder daardoor de druk op het aanbod aan grotere gezinswoningen te vergroten), en maak kamers en 
studio’s ook toegankelijk voor niet-studerende jongvolwassenen in armoede. Een beleid dat verhuren aantrekkelijker 
maakt, is van groot belang om de krapte op de huurmarkt op te lossen, bijvoorbeeld via fiscale stimuli of verlaagde 
successierechten voor eigenaars die hun woning verhuren via een SVK. Ook administratieve vereenvoudiging kan 
een deel van de oplossing zijn, uiteraard zonder daarbij te raken aan regelgeving rond woningkwaliteit en -veiligheid.  

Pak tenslotte leegstand en verkrotting aan, en maak leegstaande panden beschikbaar op de private of sociale 
huurmarkt. Hoewel de overheid al meerdere initiatieven heeft ondernomen om leegstand een halt toe te roepen, blijft 
dit een groot probleem dat een meer drastische aanpak vereist.  

Voer een systeem van richthuurprijzen in. 

Bovenstaande maatregelen hebben alleen zin wanneer er een omkadering komt van de huurprijzen. Voer referentie- 
of richthuurprijzen in, die variëren per gemeente of wijk en naargelang de kwaliteit van de woning. Moedig 
verhuurders via fiscale of andere begunstigende maatregelen aan om zich aan deze referentiehuurprijzen te houden. 
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Richthuurprijzen kunnen bovendien vermijden dat de uitbreiding van huurpremies en -subsidies zal leiden tot een 
lineaire stijging van de huurprijzen op de private markt. 

Stimuleer samenwonen in plaats van het te bestraffen. 

De Vlaamse Jeugdraad vraagt tenslotte aan de Vlaamse regering om nieuwe woonvormen zoals samenwonen, 
community land trust11, co-housing,… te ondersteunen en hiermee te experimenteren12. Samenwonen kan een 
goedkoper (en bovendien ruimte-efficiënter) alternatief bieden voor het individueel huren van een woning. Er bestaat 
echter heel wat beperkende regelgeving die samenwonen ontraadt. Zo heeft samenwonen een negatief effect op 
leefloon, werkloosheidsuitkeringen en invaliditeitsuitkeringen, en kan je door tijdelijk te gaan samenwonen je plaats op 
de wachtlijsten voor sociale huisvesting verliezen13. Via projecten solidair wonen14 kunnen mensen nu al 
samenwonen zonder een deel van hun uitkering te verliezen. Volg deze projecten op en breid ze uit, zonder hierdoor 
een werkloosheidsval te creëren. 

2.5 Een betere woonkwaliteit 

Zorg voor een kwaliteitsverbetering van goedkope huurwoningen zonder de prijzen op te drijven.  

De grote schaarste op de lagere segmenten van de huurmarkt dwingt mensen in armoede vaak een woning van 
slechte kwaliteit te huren. Deze woningen zijn dikwijls slechter geïsoleerd of ze hebben oudere en minder zuinige 
verwarmingstoestellen, en daardoor lopen de bijkomende kosten voor energie hoog op. Wonen in een huis van 
slechte kwaliteit houdt bovendien allerhande risico’s in. Zo worden kinderen die een minder kwaliteitsvolle thuis 
hebben vaker ziek of doen het minder goed op school. De druk op de huurmarkt maakt jongvolwassenen in armoede 
ook meer kwetsbaar voor huisjesmelkerij. Soms behandelt de verhuurder hen niet correct, bijvoorbeeld door te 
weigeren een plaatsbeschrijving op te maken, geen inspanningen te doen om gebreken aan de woning op te lossen, 
of de huurwaarborg niet te willen terugbetalen. Het mensenrecht op adequate huisvesting vermeldt expliciet een 
aantal kwaliteitselementen waaraan voldaan moet worden. 

Zet daarom in op meer en betere kwaliteitscontrole en ga, in samenwerking met de lokale overheden, actief op zoek 
naar huisjesmelkerij. Werk een systeem en een wetgevend kader uit voor een meer transparante uitwisseling van 
informatie tussen verhuurders en huurders, zodat potentiële huurders op de hoogte zijn van vaak minder zichtbare 
gebreken zoals vochtproblemen of lekken. Zorg ook voor een betere bemiddeling tussen huurders en verhuurders, 
om zo problemen in der minne te regelen. Dat laatste is des te belangrijker omdat kwaliteitscontroles door de 
wooninspectie of procedures voor de vrederechter kunnen leiden tot onbewoonbaarverklaring, waardoor de huurder 
op straat komt te staan en nog slechter af is. Heel wat mensen in armoede ondernemen daarom geen actie als de 
kwaliteit van hun woning te wensen overlaat. Een betere zorg voor huurders die wegens onbewoonbaarverklaring uit 
hun huis worden gezet, is daarom noodzakelijk.  

Stimuleer het (energiezuinig) renoveren van een huurwoning. 

_________________ 
11 http://www.samenlevingsopbouw.be/e-dossiers/anders-wonen/clt-huisvestingsmodel. 
12 Zie in verband met nieuwe woonvormen ook advies 1306 Woonbeleidsplan Vlaanderen: Visie en doelstellingenkader van de Vlaamse Jeugdraad van 
8 mei 2013.  
13 Jonckheere, L., Kums, R., Maelstaf, H., Maes, T., 2010. Samenhuizen in België: waar staan we, waar gaan we. Vilvoorde, Samenhuizen vzw. Zie ook 
Samenhuizen vzw, 2013. Samenhuizen: Wonen met meer-waarde. Knelpuntennota versie maart 2013. Vilvoorde, Samenhuizen vzw. 
14 http://www.mi-is.be/be-nl/doc/grootstedenbeleid/solidair-wonen-2. 
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Verbeter de kwaliteit en energiezuinigheid van huurwoningen door middel van een uitgebreid systeem van 
renovatiepremies, fiscale stimuli of verlaagde successierechten voor de renovering van een huurhuis. Zorg voor 
aangepaste formules die ook toegankelijk zijn voor minder kapitaalkrachtige verhuurders. Bouw tegelijkertijd garanties 
in om te verhinderen dat de huurprijzen hierdoor stijgen, of dat minder kapitaalkrachtige verhuurders hun woningen 
massaal te koop zetten omdat de kwaliteitsnormen te hoog gemikt zijn. Zet ook in op energiezuinige renovatie van 
sociale woningen, en pas de huurprijzen van sociale woningen aan naargelang ze wel of niet voldoen aan normen 
qua energie en isolatie. Een systeem van richthuurprijzen kan bovendien voorkomen dat huizen van slechte kwaliteit 
voor een te hoge prijs op de markt komen, of dat (met subsidies) gerenoveerde woningen plots onbetaalbaar worden 
voor de bewoners.  

2.6 De moeizame zoektocht naar een woning 

Zorg voor een betere ondersteuning van jongvolwassenen in armoede op zoek naar een woning. 

Bij huisvestingsproblemen vallen jongeren meestal terug op hun ouders. Voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare 
situaties (jongeren uit de bijzondere jeugdzorg,…) is dat vaak moeilijk. Zij hebben dus meer nood aan andere vormen 
van begeleiding en ondersteuning. Maar een goede begeleiding kan ook niet alles oplossen: ondersteunende 
diensten kunnen niet veel doen zolang het aanbod niet verbetert. 

Zorg in de eerste plaats dat jongeren hun rechten op vlak van huisvesting beter kennen, zodat ze minder kwetsbaar 
zijn op de woonmarkt. Onderwijs kan hier een centrale rol spelen, door in het lessenpakket aandacht te besteden aan 
onderwerpen zoals discriminatie, de rechten van huurders en zelfs aan het belang van een goed huurcontract of een 
plaatsbeschrijving. Het is ook belangrijk dat jongeren weten waar zij terecht kunnen wanneer hun recht op huisvesting 
wordt geschonden. Een schoolvak rond maatschappelijke en politieke vorming zou hieraan tegemoet kunnen 
komen15, net als een aanbod van duidelijke en transparante informatie over huursubsidies, premies, diensten waar 
jongeren terecht kunnen,… dat ook en vooral toegankelijk is voor informatie-arme jongeren. 

Er bestaan heel wat ondersteunende diensten voor mensen die een woning zoeken of woonproblemen hebben: JAC, 
CAW, OCMW, samenlevingsopbouw, SVK, huisvestingsmaatschappij, huurdersbond of huurderssyndicaat, woon-
infopunt, woondienst, woonwinkel,… Maar vaak is het onduidelijk waar je naartoe moet met welk probleem. 
Bovendien is de ondersteuning dikwijls te beperkt, of niet aangepast aan mensen in armoede. Zo kan je bij een JAC 
of CAW wel een computer of telefoon gebruiken om op zoek te gaan naar een woning, maar krijg je meestal geen 
persoonlijke begeleiding. Meerdere jongeren in armoede hebben zelfs negatieve ervaringen met CAW’s16. 
Huurdersbonden en huurderssyndicaten leveren vaak goed werk, maar zijn dan weer onderbemand. Geef hen 
daarom meer financiële steun. De ervaringen met woon-infopunten bij jongvolwassenen in armoede variëren van 
gemeente tot gemeente. Stimuleer gemeenten daarom om onderling good practices uit te wisselen rond de 
begeleiding van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties op de woonmarkt. Een dienst die zich specifiek richt 
op jongeren op de woonmarkt kan een oplossing bieden. 

Jongvolwassenen in maatschappelijk kwetsbare situaties komen met hun problemen in de eerste plaats aankloppen 
bij de armoedevereniging waar ze lid van zijn, bij de straathoekwerker, bij de begeleider uit de bijzondere jeugdzorg, 
bij het jeugdwelzijnswerk,… Deze organisaties zijn echter geen specialisten op vlak van huisvesting. Zorg dat zij de 
(financiële) ruimte krijgen om een duurzaam netwerk uit te bouwen met organisaties die actief zijn op de woningmarkt, 
zoals sociale huisvestingsmaatschappijen, SVK’s en immokantoren.  

_________________ 
15 Zie ook advies 1304 Maatschappelijke en politieke vorming op school van de Vlaamse Jeugdraad van 3 april 2013. 
16 Dit kwam aan bod tijdens het woonoverleg van 22 april 2014 met het Netwerk tegen Armoede rond de ‘woonproblematieken van jongvolwassenen in 
armoede’. 
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2.7 Jongeren uit de bijzondere jeugdzorg 

Verhelp de kwetsbaarheid van jongeren uit de bijzondere jeugdzorg op de huisvestingmarkt. 

Jongeren die verblijven in een voorziening bijzondere jeugdbijstand, in een psychiatrische instelling, of in een 
residentiële opvang voor asielzoekers en niet-begeleide buitenlandse minderjarigen, kunnen tussen hun 17de en 
21ste (uitzonderlijk verlengbaar tot 25 jaar) alleen gaan wonen terwijl ze verdere ondersteuning krijgen vanuit de 
jeugdzorg via contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW, het vroegere begeleid zelfstandig wonen). 
Ondanks deze begeleiding vormen jongeren uit de bijzondere jeugdzorg een bijzonder kwetsbare groep op de 
woonmarkt, en krijgen zij de laatste jaren steeds moeilijker toegang tot de private huurmarkt17. 

Tot voor kort hadden jongeren uit de bijzondere jeugdhulp een gunstige voorrangsregeling op vlak van sociale 
huisvesting. Momenteel delen zij deze voorrang met een groot aantal andere kwetsbare categorieën, waardoor ze het 
heel moeilijk krijgen om een geschikte woning te vinden op het moment dat ze de instelling verlaten. De Vlaamse 
Jeugdraad vraagt dan ook om een aantal maatregelen te nemen om de situatie van deze specifieke doelgroep op de 
huisvestingsmarkt te verbeteren, zonder daardoor andere kwetsbare doelgroepen te beconcurreren. 

Zo vragen wij aan de overheid om een gegarandeerde huurpremie of huursubsidie te geven aan jongeren in een 
CBAW-statuut, omdat zij momenteel zeer vaak buiten de formele vereisten voor deze subsidies vallen. Stimuleer ook 
SVK’s, sociale huisvestingsmaatschappijen, lokale besturen, en immokantoren om een aantal wooneenheden 
prioritair ter beschikking te stellen aan instellingen die jongeren begeleiden in een CBAW-statuut. Ook 
doelgroepenplannen en lokale projecten gecoördineerd door gemeentelijke diensten kunnen voorzien in bijkomende 
wooneenheden voor CBAW-jongeren. 

Werk aan administratieve billijkheid (zie hoger). Een vorm van startbudget of voorschot voor elke jongere bij aanvang 
van de CBAW zou het euvel van oplopende kosten of schulden, o.a. door het laattijdig ontvangen van een aantal 
rechtmatige tegemoetkomingen, kunnen verhelpen. 

2.8 Thuisloosheid 

Pas bestaande opvangvormen aan aan de noden van thuis- en dakloze jongeren en gezinnen.  

Voor een aantal jongvolwassenen in maatschappelijk kwetsbare situaties is de woonmarkt zo ontoegankelijk dat ze 
thuisloos of zelfs dakloos worden. Deze jongeren hebben geen vast adres en leven afwisselend op straat, in 
daklozenopvang, bij vrienden,… Voor de Vlaamse Jeugdraad kan het niet dat in een welvarende regio als Vlaanderen 
nog altijd kinderen en jongeren op straat leven. Ook het VN-kinderrechtencomité heeft België op de vingers getikt 
omwille van het groeiend aantal dakloze kinderen, onder wie niet-begeleide minderjarigen. Het comité vraagt de 
Belgische overheid om deze kinderen als prioritaire doelgroep op te nemen in haar armoedestrategie, en dringende 
en duurzame maatregelen te nemen om hen een geschikt onderkomen te bieden18. 

Vele vormen van noodopvang of daklozenopvang zijn te duur of niet aangepast (er zijn te veel beperkende 
voorwaarden aan verbonden), waardoor vele thuisloze armen weigeren hier een beroep op te doen. In sommige 
gevallen drijft noodopvang mensen zelfs nog dieper in armoede. Durf daarom bestaande opvangvormen in vraag te 
stellen, en maak noodopvang toegankelijk, betaalbaar en aangepast aan de noden van thuislozen. Zorg ook dat 
noodopvang thuislozen een springplank biedt naar een meer duurzame oplossing op vlak van huisvesting. 

_________________ 
17 De Decker, P., Meeus, B., Pannecoucke, I., Verstraete, J., 2014. De moeilijke oversteek. Wonen na verblijf in gevangenis, bijzondere jeugdzorg of 
psychiatrie. Antwerpen & Apeldoorn, Garant. 
18 http://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/onuitgegeven_versie_slotbemerkingen_vn_comite_belgie.pdf. 
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Daarnaast bestaat er ook een tekort aan crisisopvang voor mensen die plots op straat staan wegens brand, financiële 
problemen, een stukgelopen relatie,… In zulke gevallen kan het OCMW een transitwoning aanbieden, maar de 
meeste OCMW’s beschikken maar over één of zelfs geen transitwoning. Bovendien is het verblijf in een transitwoning 
beperkt tot drie of zes maanden, en dan sta je terug op straat. Breid daarom het aanbod aan transitwoningen uit, en 
zorg voor een vlottere overgang naar duurzame huisvesting. Tijdelijke bezetting van leegstaande sociale woningen 
(zie hoger) kan ook hier soelaas bieden. 

Ook kraken kan een tijdelijke uitweg bieden voor thuisloze jongeren en jonge gezinnen. De Vlaamse Jeugdraad 
vraagt daarom om kraken niet te criminaliseren, zolang de overheid het recht op kwaliteitsvol wonen niet voor 
iedereen kan waarmaken. In plaats van krakers te viseren, vragen wij de overheid om leegstand aan te pakken, en zo 
een groter aanbod op de woonmarkt te creëren. 

Pak de woonproblemen van zowel Roma als woonwagenbewoners doelgroepgericht aan. 

Tenslotte vragen wij extra aandacht voor twee extreem kwetsbare groepen, namelijk Roma en woonwagenbewoners. 
De huisvestingssituaties van deze mensen zijn vaak schrijnend. Zo wonen verschillende Roma- gezinnen met 
kinderen gewoon op straat. Ook woonwagenbewoners verkeren vaak in penibele levensomstandigheden omdat ze in 
verschillende gemeenten van hun vaste standplaats verdreven worden. Voor kinderen uit beide groepen komen 
verschillende kinderrechten in het gedrang, niet enkel het recht op kwaliteitsvolle huisvesting, maar ook het recht op 
onderwijs, op gezondheidszorg, op participatie aan de samenleving,... De Vlaamse jeugdraad vraagt daarom aan de 
Vlaamse overheid om een gerichte strategie en gecoördineerde aanpak uit te werken om de noden van kinderen en 
jongeren van Roma en woonwagenbewoners te lenigen, om het verdrijven van woonwagenbewoners zonder 
alternatief meteen te stoppen, en om meer capaciteit voor woonwagenbewoners te voorzien19. 

 

_________________ 
19 Voor meer informatie verwijzen wij naar de knelpuntennota ‘Kinderen van woonwagenbewoners’ van het Kinderrechtencommissariaat. 


	1 Situering
	2 Advies
	2.1 Evenwicht tussen woonkost en inkomen

	Zorg dat mensen na betaling van de woonkost genoeg geld overhouden om menswaardig te leven.
	Bouw systemen van huursubsidies, huurpremies en sociale leningen verder uit, zodat ze toegankelijker worden voor (jonge) mensen en gezinnen die het echt nodig hebben.
	2.2 Weg met discriminatie!

	Pak discriminatie hard aan en spoor discriminerende praktijken actief op.
	2.3 Een toegankelijke sociale woonmarkt

	Investeer meer in sociale huurwoningen. Zorg dat sociale huisvestingsmaatschappijen en SVK’s hun aanbod aan sociale woningen toegankelijk maken voor jongvolwassenen in armoede.
	2.4 Een groter aanbod op de private woonmarkt

	Ondersteun private spelers om meer betaalbare (starters)woningen op de private huurmarkt te brengen, en bied hen meer zekerheid.
	Voer een systeem van richthuurprijzen in.
	Stimuleer samenwonen in plaats van het te bestraffen.
	2.5 Een betere woonkwaliteit

	Zorg voor een kwaliteitsverbetering van goedkope huurwoningen zonder de prijzen op te drijven.
	Stimuleer het (energiezuinig) renoveren van een huurwoning.
	2.6 De moeizame zoektocht naar een woning

	Zorg voor een betere ondersteuning van jongvolwassenen in armoede op zoek naar een woning.
	2.7 Jongeren uit de bijzondere jeugdzorg

	Verhelp de kwetsbaarheid van jongeren uit de bijzondere jeugdzorg op de huisvestingmarkt.
	2.8 Thuisloosheid

	Pas bestaande opvangvormen aan aan de noden van thuis- en dakloze jongeren en gezinnen.
	Pak de woonproblemen van zowel Roma als woonwagenbewoners doelgroepgericht aan.

