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Art. 23 GW

Art. 23 Ieder heeft het recht 
een menswaardig leven te 
leiden.

3° het recht op een behoorlijke 
huisvesting;

Vlaamse Wooncode

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de 
beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, 
in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs 
en met woonzekerheid worden bevorderd. (art 3 van de 
Vlaamse Wooncode)

Brusselse Huisvestingscode

Iedereen heeft recht op een behoorlijke woning. Hiertoe dient de 
terbeschikkingstelling te worden bevorderd van een woning die in 
overeenstemming is met de kwaliteitsregels (veiligheid, 
gezondheid en uitrusting), betaalbaar is, woonzekerheid biedt, 
aangepast is aan een handicap, een gezond binnenklimaat 
heeft, over een goede energieprestatie beschikt, aangesloten is 
op collectieve uitrustingen en in de buurt ligt van andere 
voorzieningen van algemeen belang (zoals met name scholen, 
crèches, culturele centra, handelszaken en recreatiedomeinen). 
Het komt de overheid toe om met name te zorgen voor de 
omstandigheden die noodzakelijk zijn om dit fundamentele recht 
te verwezenlijken.” Art. 3 uit de Brusselse Huisvestingscode



Onbetaalbaar, ongezond, 
ongelijk en onzeker

De situatie van mensen in armoede op de woonmarkt



Onbetaalbaar: woonquote



Resterend inkomen (budgetnorm)

Stijgende energiekosten 
spelen ook grote rol! Hangt 
ook samen met kwaliteit van 
de woning en investeringen in 
energiezuinige woningen. 



Kwaliteitsproblemen in VL



Kwaliteitsproblemen in Brussel



Ik woon in een privéwoning en er zit vocht in de muur van 
de badkamer. Dat is helemaal beschimmeld. We hebben 
daar al verschillende keren iets tegen gedaan. 

Als ik die huurbaas spreek, zegt die: “Heb je dit of dat al 
gedaan?” Maar we hebben alles al gedaan. En in de keuken, 
dat sleepte al een half jaar aan en toen heb ik gezegd: “Als 
je nu mijn keuken niet maakt, betaal ik geen huur meer.” 
Dan mocht ik vertrekken als ik dat deed. Ja, dat zorgt 
ervoor dat ik nu niks meer durf te zeggen. (Getuigenis uit 

signalenbundel Wonen Welzijnsschakels)



Hoe goed wonen 
betaalbaar maken? 

Aanbevelingen aan de Vlaamse en Brusselse overheid

Lees zeker ook de aanbevelingen aan lokale besturen en aan 
individuen en (kerk)gemeenschappen 



Ik besluit maar één ding; dat er te weinig 
huizen zijn.” (uit signalenbundel Wonen Welzijnsschakels)



Meer sociale woningen

• 100.000 in Vlaanderen; 10.000 in Brussel

• + investeringen in renovaties en ondersteuning Sociaal 
verhuurkantoor

• Streefcijfers voor elke gemeente

• Aangepast aanbod

• Flexibel aanbod noodwoningen



Kwaliteit verbeteren

• Collectieve buurt- en wijkrenovaties

• Rollend renovatiefonds

• Hogere renovatiepremies gerichter inzetten

• Wooninspectiediensten versterken en conformiteitsattest 
verplichten (in VL) en huurdersvergunning (in Bru)



Privaat huren betaalbaar maken

• Huurtoelagen sterk uitbreiden

• Systemen van huurprijscontrole

• Geconventioneerd huren



Alternatieve woonvormen

Informeren, erkennen en juridische verschillen wegwerken

Financieel ondersteunen

Problemen met statuut ‘samenwonende’ aanpakken





Aanbevelingen: Hoe goed wonen betaalbaar  maken? 

Meer sociale woningen
100.000 in Vlaanderen, 10.000 in Brussel

Kwaliteit verbeteren
Inzetten op renovaties (per wijk, via rollend fonds en premies) & 
wooninspectie versterken

Privaat huren betaalbaar maken
Huurtoelages & prijscontroles

Alternatieve woonvormen stimuleren
Erkennen, financieel steunen & oplossingen voor statuut 
‘samenwonende’

Participatie aan het woonbeleid


