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EXECUTIVE SUMMARY

In deze studie staat het concept sociale mix in de sociale huisvesting in België centraal met een drieledige onderzoeksopdracht. 
Allereerst maken we een analyse van het debat betreffende sociale mix, met de daarin gebruikte definities en concepten. 
Daarnaast identificeren en analyseren we de bestaande lokale en regionale praktijken met betrekking tot sociale mix. De 
aandacht ging hierbij naar de juridische en ethische kwesties met betrekking tot het gevaar voor discriminatie. Ten slotte 
bekijken we ook de ontwikkeling van mogelijke alternatieve denkpistes en scenario’s. 

Sociale mix in de sociale huisvesting

Geen éénduidige definitie van het concept sociale mix

Het begrip ‘sociale mix’ in het huisvestingsbeleid verwijst naar het mengen van bewoners binnen een afgebakend geografisch 
gebied. Dat kan een land of regio zijn, een stad, wijk, buurt of wooncomplex. Met het sociaal mengen bedoelt men het 
vermengen van personen die verschillen op het vlak van (Johnston, 2002):

sociale klasse of socio-economische status;• 

etnische afkomst of culturele achtergrond;• 

levensfase bijvoorbeeld jongeren, ouderen;• 

huishoudens – of gezinstypes.• 

Beoogde doelstellingen en evaluatie van de effecten

Pleidooien voor een betere sociale mix worden door verschillende kanten van het politieke spectrum, van de meer egalitaire 
tot meer neo-liberale ideologieën, gesteund met uiteenlopende argumenten:

bevorderen van de sociale mobiliteit en de gelijkheid van kansen; • 

bevorderen van de sociale cohesie en bestrijden van racisme en interetnische conflicten;• 

sociale controle en leefbaarheid;• 

functionalistische argumenten: een sociale mix moet enerzijds het financiële draagvlak van de gemeenten en de • 

sociale huisvestingsmaatschappijen verhogen, anderzijds worden ook kostenbesparende effecten voor onderhoud, 
veiligheid en sociale controle verwacht;
sociale mix kan ook politiek instrumenteel zijn: sociale mix wordt ingezet om maatschappelijke problemen te bespreken • 

zonder de achterliggende redenen ervan te moeten aanpakken. Armoede wordt bestreden door sociale mix, eerder 
dan de ongelijkheid in onze samenleving aan te pakken. Etnisch-culturele desidentificatie wordt aangepakt door 
sociale mix, eerder dan de voedingsbodem voor racisme en groepsvorming aan te pakken.

Het aantal onderzoeken, waar met meer of minder gesofisticeerde analysemethoden de vermeende effecten van sociale mix 
empirisch worden onderzocht, neemt sterk toe. De onderzoeksresultaten verschillen sterk in functie van de uiteenlopende 
doelstellingen van sociale mix. Er is voor geen enkele doelstelling sluitend bewijs dat sociale mix resultaat oplevert. De 
bewering dat sociale mix een positieve invloed heeft op de sociale mobiliteit van bewoners krijgt uit onderzoek het meeste 
steun. Ook wat betreft het bestrijden van racistische en etnocentrische attitudes lijkt sociale mix vruchten af te werpen, al 
blijken daarbij heel wat extra voorwaarden te moeten worden vervuld voor een positieve invloed. Minder eenduidig lijken de 
resultaten op het vlak van sociale controle en leefbaarheid: hier spreken onderzoeken elkaar sterk tegen. Ten slotte zijn 
functionalistische argumenten tot op heden nog te weinig onderzocht om sluitende uitspraken te doen.

Socialemixpraktijken 

In de sociale huisvesting kan sociale mix op verschillende manieren nagestreefd worden. Ten eerste zijn er de praktijken 
die vertrekken vanuit het patrimonium, waarbij men een sociale mix tracht te realiseren via het aanbod. Daarnaast zijn er 
praktijken waarbij getracht wordt de sociale mix binnen de sociale huisvesting bij te sturen via de toewijzing van woningen 
aan kandidaat-huurders.

> via patrimonium

Onderstaand schema geeft de verschillende schaalniveaus weer waarbij via patrimonium een sociale mix 
nagestreefd kan worden. Gekende praktijken hiervoor zijn:

een verhoging van het aanbod aan sociale huisvesting;• 

de spreiding van achtergestelde gezinnen;• 
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gemengde nieuwe wijkontwikkelingen nastreven;• 

renovatie en herstructurering van sociale woonwijken;• 

verkoopprogramma’s voor sociale woningen in achtergestelde wijken;• 

wijkgerichte investeringsprogramma’s.• 

> via toewijzing:

Onderstaand schema (Winters et al., 2007b; naar van Daalen, Davis & Ouwehand, 2005)  geeft de verschillende 
schaalniveaus weer waarbij via toewizing een sociale mix nagestreefd kan worden. Gekende praktijken 
hiervoor zijn:

sleutelen aan de toegangscriteria;• 

sleutelen aan de passendheidscriteria en labels;• 

sleutelen aan het woningverdeelsysteem;• 

bijsturing van individuele dossiers en officieuze praktijken.• 

Sociaal woonbeleid en socialemixdiscours in België

Waar andere landen na de Tweede Wereldoorlog de heropbouw in belangrijke mate realiseerden via sociale woningbouw, 
heeft  België vooral de particuliere woningbouw aangemoedigd met een beleid gericht op eigendomsverwerving. België telt 
gemiddeld slechts 6,3% sociale huurwoningen, met relatief kleine verschillen tussen de drie gewesten: 5,4% in Vlaanderen, 
7,9% in Brussel en 7,1% in Wallonië (NIS, 2004). 

In België leunt de sociale verhuring aan bij het sociale vangnetmodel (Winters et al., 2004). Dit type wordt gekenmerkt 
door het huisvesten van een beperkte doelgroep, via een centraal en uniform toewijzingsbeleid met weinig ruimte voor 
lokale differentiatie. De sociale verhuurder beschikt over een geringe mate van autonomie. Een ander kenmerk betreft 
een gereguleerde huurprijsbepaling op basis van de individuele situatie van de sociale huurder. De overheid neemt in 
dit type een regulerende en financieel ondersteunende rol op. Hoewel in de praktijk sociale huisvesting aanleunt bij het 
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sociale vangnetmodel, streeft het beleid in België ook naar een ruime afbakening van de doelgroep. De druk op de sociale 
huursector in België is dan ook groot, de vraag overstijgt vandaag ruimschoots het aanbod.

De laatste jaren kent de sociale huur in België een aantal ontwikkelingen. Zo wordt, ondanks de ruime afbakening van 
de doelgroep, een concentratie aan maatschappelijk kwetsbare huurders in sommige woonwijken vastgesteld. Net zoals 
bij de private huurders wordt ook bij de sociale huurders een verzwakking van het socio-economisch profiel vastgesteld. 
Daarnaast wijzen de sociale verhuurders op een aantal specifieke problemen, zoals onder meer de toegenomen intolerantie 
tussen de huurders en een bedreigde of verstoorde leefbaarheid. De sociale huur slaagt er steeds minder in om de hogere 
inkomensgroepen te huisvesten of aan te trekken. Door het huisvesten van meer inkomenszwakke groepen nemen de 
huurinkomsten van de sociale verhuurders steeds verder af waardoor het hen vaak ontbreekt aan de nodige financiële 
middelen voor renovatie en nieuwe projecten. Dit alles leidt tot een negatief imago van de sociale huisvesting en een 
afkalving van het maatschappelijk draagvlak bij de bevolking. Pleidooien voor een grotere sociale mix binnen de sociale 
huisvesting weerklinken dan ook vandaag in België.

België is een federale staat bestaande uit gemeenschappen en gewesten. De drie gemeenschappen (de Vlaamse, de 
Franstalige en de Duitstalige) en de drie gewesten (het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijke) hebben 
bevoegdheden overgenomen van de federale staat waaronder woonbeleid. Het socialemixdebat speelt zich dan ook 
grotendeels af op regionaal niveau.

Vlaams Gewest

De oorsprong van het socialemixdebat ligt in Vlaanderen in de selectieve suburbanisatie en de onevenwichten tussen stad 
en suburbane rand. Sinds de jaren tachtig wordt het discours over de ongelijke belastingsinkomsten tussen de steden en 
de rest van Vlaanderen steeds sterker toegespitst op de vraag of de sociale mix in de steden niet moet worden verbeterd; 
het gaat dan in de eerste plaats over inkomensmix: de stad heeft nood aan een groter aandeel bewoners uit de hogere 
inkomensgroepen. Vooral nu de steden er steeds beter in slagen om in bepaalde wijken middenklasse bewoners aan 
te trekken lijkt de roep om inkomensmix groter te worden. Sinds de opkomst van het Vlaams Belang wordt sociale mix 
echter ook in termen van etnische mix beschreven. Sociale mix werd gezien als een remedie tegen racisme, discriminatie, 
maar ook sociale uitsluiting: de concentratie van migrantenjongeren in achtergestelde wijken zou hun sociale mobiliteit 
verminderen. Etnische mix werd een belangrijk element in het Vlaamse stedelijk en huisvestingsbeleid, wat bijvoorbeeld 
tot uiting kwam in het verstrengen van de Vlaamse controle op de toewijzing van sociale woningen. 

Het debat over sociale mix in de sociale huisvestingssector kwam pas later op gang, en deels als reactie op die verstrengde 
controle. Dit debat wordt gevoed door georganiseerde huurders enerzijds en de sociale huurmaatschappijen anderzijds. 
De sociale huurders ventileren klachten over de verminderde leefbaarheid van grote sociale wooncomplexen in steden, 
door een toenemende concentratie van maatschappelijk zwakke, arme en allochtone huurders in hun complex. Hun eis 
voor een ‘betere sociale mix’ komt voort uit de wens voor een betere leefbaarheid. Sociale huurmaatschappijen hebben 
in de jaren negentig van de vorige eeuw, en begin deze eeuw, vooral noodsignalen uitgezonden met betrekking tot de 
financierbaarheid van hun organisaties. Enerzijds heeft een toename van het aandeel armere huurders de huurinkomsten 
doen afnemen, anderzijds nemen ook de beheerskosten toe naarmate er meer problematische huurders worden 
opgevangen. Maatschappijen pleiten daarom in de eerste plaats voor een inkomensmix, hoewel ook een mix van leefstijlen 
in het kader van de beheerskosten wel eens in het debat opduikt.

Waals Gewest

De voormalige industriesteden in Wallonië zijn minder sterk in het aantrekken van bewoners uit de middenklasse dan de 
Vlaamse steden of Brussel. Gentrificatie, of het aantrekken van middenklasse bewoners, en ook het debat over inkomensmix, 
heeft er een minder vruchtbare voedingsbodem. Ook etnische mix heeft in Wallonië nog maar weinig aandacht gekregen. 
Het Waals Gewest kent de laatste decennia een veel beperktere instroom van nieuwkomers dan Vlaanderen of Brussel, en 
heeft ook nooit een partij gekend als het Vlaams Belang, dat een politieke vertaling gaf aan racisme en xenofobie.

Anders dan in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft het debat over sociale mix in het Waals Gewest 
in de eerste plaats beperkt tot de sociale huisvestingssector. Ook hier is sociale mix een zeer recent thema. Sociale 
mix werd voor het eerst van stal gehaald als argument tegen de hervormingen van de Waalse sociale huisvesting. Deze 
hervormingen waren een reactie op de corruptieschandalen in verschillende Waalse sociale huisvestingsmaatschappijen.
Ze hielden een verkoop van sociale huurwoningen en een verstrenging en centralisering van de toewijzingsprocedure 
in. Tegenstanders beschrijven de verstrenging van het toewijzingsbeleid echter als nefast voor de sociale mix, omdat 
lokale huisvestingsmaatschappijen geen enkele impact meer hebben op wie er waar gehuisvest wordt. Algemeen kan 
gesteld worden dat het nastreven van sociale mix in Wallonië eerder een socio-economisch verhaal is. Om getto’s van 
achterstelling te vermijden, streeft men een vermenging van verschillende inkomensgroepen na.
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Net als in het Vlaams Gewest is het nastreven van een sociale mix in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterk verweven 
met de sociaal selectieve suburbanisatie vanuit Brussel naar de rand. Meer nog dan de Vlaamse steden is Brussel daardoor 
in financiële problemen geraakt, en werd gentrificatie een belangrijk streefdoel van het stedelijk beleid. Meer dan in 
Vlaanderen is dit socialemixbeleid op niveau van de stad echter gecontesteerd, omdat Brussel ook een sterke wooncrisis 
kent: het recht op wonen is voor veel mensen niet gegarandeerd, en dit woonrecht komt in het debat dan ook vaak in 
aanvaring met het streven naar sociale mix van de regering.

Het socialemixdiscours wordt pas echt expliciet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het midden van de jaren negentig, 
wanneer naast het gewest ook de sociale huisvestingsmaatschappijen in de financiële problemen komen. Een verstrenging 
van de controlemechanismen op de toewijzing van sociale woningen in 1993 leidde tot een instroom van gezinnen met een 
laag inkomen waardoor de huurinkomsten van de maatschappijen terugliepen. De maatregelen genomen door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest inzake sociale mix gebeuren dan ook in drie velden die elkaar raken: de sociale huisvestingspolitiek, 
de stadsvernieuwing en de ontsluiting van de achtergestelde wijken. Concreet kunnen deze maatregelen opgedeeld 
worden in twee groepen, in functie van de dynamiek die ze willen oproepen: enerzijds het aantrekken of behoud van de 
middenklasse in de volkswijken, anderzijds de verspreiding van sociale huisvesting over de hele regio.

Vanuit de politiek wordt het concept sociale mix in zeer brede zin bekeken, gaande van de menging van verschillende sociale 
klassen, over interculturele ontmoetingen, tot de integratie van jongeren en mensen met een handicap. Uit de analyse van 
de maatregelen ter bevordering van sociale mix blijkt dat eerder een socio-economische mix, dan een etnisch-culturele 
mix wordt nagestreefd. Het zijn de verschillende inkomensgroepen die men dichter bij elkaar wil brengen, bijvoorbeeld 
mensen met een betaalde job bij tijdelijke of langdurige werklozen. Het streven naar een etnisch-culturele mix is echter 
onderliggend omdat de meest achtergestelde bevolkingsgroepen vaak van buitenlandse herkomst zijn. 

Socialemixpraktijken in België

Onderstaande schema’s geven per gewest de sturingsmogelijkheden van de verschillende actoren – gewest, sociale 
huisvestingsmaatschappij en lokaal gemeentebestuur – weer voor de realisatie van sociale mix via patrimonium en via 
toewijzing. Enkele belangrijke verschillen worden verder verduidelijkt.

Vlaams Gewest

Vanuit het gewest wordt door een sociaal objectief aan elke gemeente een percentage sociale woningen opgelegd. Voor het 
aanbod sociale huurwoningen is 9% het richtcijfer. Gemeenten kunnen via het grond- en pandendecreet, dat aan publieke 
én private projectontwikkelaars een aandeel sociale woningen oplegt in nieuwe bouwprojecten, sociaal gemengde wijken 
aansturen op hun grondgebied.  

Via toewijzing bestaat er in het Vlaams Gewest een belangrijk verschil met de andere gewesten. De wetgeving voorziet 
immers dat het gemeentebestuur, als coördinator van het lokaal woonbeleid, de toewijzingsreglementering voor de sociale 
huisvesting lokaal kan bijsturen. Via een doelgroepen- of leefbaarheidsplan kan de gemeente inspelen op lokale problemen 
en eventueel een grotere sociale vermenging nastreven binnen het sociaal huurpatrimonium. 
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Waals Gewest

Om te komen tot een verhoging van het aanbod aan sociale huisvesting legt het gewest het streefcijfer van 10% sociale 
woningen in elke gemeente op.  Voor de realisatie van sociaal gemengde wijken, met private en sociale huur- en koopwoningen, 
zijn betrekkelijk weinig stedenbouwkundige instrumenten voorhanden. Gemeenten zijn hiervoor hoofdzakelijk aangewezen 
op lokaal overleg en onderhandelingen met private projectontwikkelaars. 

Voor bijsturing van de sociale mix binnen het sociale huurpatrimonium kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen, in 
maximaal 20% van de toewijzingen, specifieke lokale toewijzingsregels toepassen. De maatschappijen kunnen dit op drie 
manieren doen: men kan bijkomende voorrangscriteria voorzien, de aan de regionale voorrangscriteria toegekende punten 
verhogen of specifieke voorrangspunten voorzien voor de toewijzing van woningen in welbepaalde wijken.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstelijk Gewest geldt zeer recent vanuit het gewest een streefcijfer van 15% woningbouw van sociale 
aard. Voor de realisatie van sociaal gemengde wijken kan vanuit het gewest voor strategische sites via richtschema’s een 
vermenging van private en sociale huisvesting opgelegd worden aan publieke en private ontwikkelaars. 

In tegenstelling tot de andere gewesten voorziet de Brusselse wetgeving geen ruimte voor gemeenten of sociale 
huisvestingsmaatschappijen om zelf bijkomende toewijzingsregels in te voeren voor een grotere sociale vermenging 
binnen hun sociaal huurpatrimonium. Wel kan, door samenwerking met een welzijnsorganisatie, een deel van het sociaal 
huurpatrimonium toegewezen worden aan groepen die het extra moeilijk hebben op de woonmarkt. 
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Socialemixpraktijken en de risico’s op discriminatie in België

In België is het wettelijk verboden te discrimineren op basis van volgende criteria: nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, 
afkomst of nationale of etnische afstamming, geslacht, vermogen, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of 
levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, politieke overtuiging, syndicale overtuiging1, huidige of toekomstige 
gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap raciale gronden, sociale afkomst en taal.  De toegang tot een woning 
in de sociale huursector is vanuit haar taak, mensen met een laag inkomen aan een betaalbare woning helpen, selectief. 
Het wordt dan ook maatschappelijk aanvaard dat kandidaat-huurders op basis van hun inkomen (via toegangscriteria) en 
gezinsgrootte (via passendheidscriteria) een sociale woning toegewezen krijgen. In het woningverdeelsysteem worden 
verder verschillende criteria als rangorde, urgentie, voorrang en lokale binding gecombineerd om zo objectief mogelijk 
sociale woningen toe te wijzen.

Algemeen kan gesteld worden dat de verstrenging van de toewijzingsregels en het toezicht op de naleving ervan misbruik 
en discriminatie in de sociale huisvestingssector sterk hebben verminderd. Waar in het verleden nog sprake was van 
wijdverspreid politiek dienstbetoon en geïnstitutionaliseerde discriminatoire praktijken zoals etnische quota’s, sluit 
de nieuwe wetgeving dergelijke praktijken in principe uit. In deze studie werden de huidige socialemixpraktijken, via 
patrimonium en via toewijzing, afgetoetst aan de risico’s op discriminatie. 

Een belangrijke kanttekening is dat sociale huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen lang niet alle controle 
hebben over de samenstelling van een buurt. Sociale woonbuurten zijn geen eilanden en ook bewoners veranderen 
doorheen de tijd. Binnen de huidige inkomensgrenzen die toegang geven tot de sociale huisvesting zijn er mensen, 
vaak de iets hogere inkomensgroepen, die afgeschrikt worden door het negatieve imago van de sociale huisvesting 
om zich als kandidaat-huurder op de wachtlijst te plaatsen. Zolang de beter geplaatste huurder niet bereid is om 
in de minder populaire socialewoningcomplexen te wonen, zal de segregatie niet doorbroken worden. Ook het 
financieringssysteem en de huurprijsberekening, waarbij het inkomen en de marktwaarde van de woning in rekening 
worden gebracht, werkt het realiseren van een sociale mix tegen. Het toewijzen van de goedkoopste woningen aan de 
laagste inkomens blijft financieel de beste keuze voor de sociale huisvestingsmaatschappijen, met segregatie binnen 
het sociaal huurpatrimonium tot gevolg. 

Het gevaar voor discriminatie via patrimonium

Verhoging van het aanbod sociale huisvesting

Hoe groter het aanbod aan sociale huisvesting, hoe groter de bewonersdiversiteit binnen de sociale huisvesting kan zijn. 
In dit opzicht zien we al meteen een eerste risico op discriminatie door een ongelijke spreiding van het aanbod. Zo zijn er 
immers nog steeds gemeenten, niet zelden rijkere gemeenten in de periferie van de grotere steden, die zich verzetten tegen 
de realisatie van sociale woningen op hun grondgebied. In de drie gewesten voorziet de huidige wetgeving streefcijfers voor 
het aanbod sociale huisvesting in elke gemeente. Deze streefcijfers moeten echter voldoende wettelijk afdwingbaar zijn. 
Zo niet blijft het risico bestaan dat sommige gemeenten, door het bewust niet aanbieden van sociale huisvesting, inwoners 
met recht op een sociale woning discrimineren en minder gewenste bewonersgroepen weren uit hun gemeente. 

Gemengde nieuwe wijkontwikkelingen nastreven

Een verhoging van het aanbod aan sociale huisvesting is geen garantie voor sociaal gemengde wijken. Doordachte 
stadsplanning waarbij de vermenging van woningtypes, private en sociale koop- en huurwoningen, centraal staat, moet 
voorkomen dat nieuwe concentratiewijken gerealiseerd worden. Dit vraagt, naast lokaal overleg tussen de verschillende 
actoren, ook een aangepast stedenbouwkundig instrumentarium dat het streven naar sociale mix mogelijk maakt. 
Mechanismen zoals het Vlaamse grond- en pandendecreet of de Brusselse richtschema‘s voor strategische sites, die aan 
publieke én private projectontwikkelaars een aandeel sociale woningen opleggen in nieuwe ontwikkelingen, kunnen zowel 
een verhoging van het sociale woonaanbod alsook de realisatie van gemengde wijken aansturen. 

Waakzaamheid is geboden bij de bepaling van het woonprogramma, met name het aantal woningen per woontype. Door 
het bewust niet aanbieden van bepaalde woningtypes is er immers een gevaar voor discriminatie van minder gewenste 
bewonersgroepen. Het niet of beperkt realiseren van grote woningen wordt vaak gemotiveerd door de stelling dat men 
hiervoor als Lokaal Bestuur of sociale huisvestingsmaatschappij niet over voldoende financiële middelen beschikt, het is 
echter in de drie gewesten ook een gekende strategie om migrantengezinnen uit de wijk of gemeente te weren. 

Herstructurering van sociale woonwijken

De herstructurering van problematische (hoogbouw)wijken met een verouderd sociaal huurpatrimonium kan in sommige 
gevallen een aangewezen piste zijn, maar één die wel de nodige financiële middelen vraagt. In het Vlaams en het Waals 
Gewest zijn momenteel een aantal herstuctureringsprojecten voor een grotere sociale vermenging in uitvoering. Voor een 

1 Voor de juiste referentie: Zie Arrest 64/2009 van 2 april 2009 van het Grondwettelijk Hof
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evaluatie van deze projecten is het nog te vroeg, maar ook bij de herstructurering van sociale woonwijken bestaat een 
gevaar voor discriminatie. Voor een grotere sociale mix in de wijken wordt bij herstructurering het algemene woonaanbod 
in de wijk gediversifieerd en het aandeel sociale woningen wordt hierbij vaak afgebouwd. Bij herstructurering van een wijk 
moet men er op letten dat het aangepaste woonprogramma, en de selectie van wie de wijk moet verlaten en wie kan blijven, 
bepaalde personen of bevolkingsgroepen niet extra viseert. Ook dient er steeds voldoende vervangende sociale woningbouw 
gerealiseerd te worden zodat het huidige, reeds beperkte sociale woonaanbod, niet verder afgebouwd wordt. 

Kleinschalige bouwprojecten

In de drie gewesten is er een gelijklopende tendens waarbij men voor nieuwe sociale woningbouwprojecten kiest 
voor kleinschalige bouwprojecten verspreid over de gemeente. Dit is een logisch antwoord op het falen van de sociale 
hoogbouwwijken uit het verleden. Door de inbedding van dergelijke projecten in het bestaande weefsel is er ook 
automatisch sprake van sociale mix op schaal van de wijk. Kleinschalige woonprojecten vragen door de hogere kostprijs 
per gerealiseerde woning echter wel bijkomende financiële middelen voor de sociale verhuurders. Kanttekening bij deze 
strategie is dat het spreiden van de zwakste huurders hen ook minder zichtbaar maakt. Op die manier bestaat het gevaar 
dat hun problemen ook gemakkelijker genegeerd worden.

Het gevaar voor discriminatie via toewijzing

Er is vanuit de sociale huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen, vooral in het Vlaams en het Waals Gewest, vraag 
naar meer lokale differentiatie en eigen accenten binnen het toewijzingsbeleid. Er wordt immers gesteld dat er binnen 
de sociale huisvesting territoriale verschillen zijn waarop een standaard toewijzingsreglement niet steeds een adequaat 
antwoord kan bieden. Ook wordt gesteld dat lokale toewijzingsreglementen noodzakelijk zijn voor het maatschappelijke 
draagvlak van de sociale huisvesting en de aanpak van de leefbaarheidsproblemen. We toetsen hierna de verschillende 
toewijzingspraktijken die vandaag de sociale vermenging in de sociale huisvesting aansturen, af aan het risico op 
discrimineren.

Streefcijfers

Het gebruik van ‘streefcijfers’ houdt in dat men streefpercentages hanteert voor bepaalde bewonerskenmerken via een 
lokaal toewijzingsreglement. De wetgeving laat dit, in geval van leefbaarheidsproblemen in een bepaalde wijk, toe in het 
Vlaams en het Waals Gewest. Voorbeelden hiervan uit de praktijk zijn een streefpercentage hogere inkomens of traditionele 
gezinnen in een bepaalde wijk of gebouwencomplex. De slaagkans van dergelijke praktijken is sterk afhankelijk van de 
bereidheid van de beter geplaatste huurder om in de minder populaire sociale woningcomplexen te wonen.

Het gebruik van streefcijfers noodzaakt duidelijkheid over de invulling en de doelstellingen van het begrip sociale mix. 
De speling voor het bijsturen van sociale mix is, gezien de grote spanning tussen vraag en aanbod, echter beperkt. Het 
ingrijpen via ‘streefcijfers’ kan ook nooit de enige maatregel zijn binnen de oplossingsstrategie om aan leefbaarheid te 
werken. Dergelijk beleid heeft immers steeds neveneffecten. Zo bestaat het risico dat groepen met een socio-economisch 
zwak profiel minder kansen krijgen op een sociale woning. Met dit nadeel moet men weloverwogen omgaan, zeker in een 
huisvestingssysteem waar het sociale huurpatrimonium fungeert als een vangnet voor de socio-economisch zwakkere 
huishoudens. 

Wijkkeuze

In tegenstelling met het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet de wetgeving in het Vlaams Gewest dat 
een kandidaat-huurder bij inschrijving een wijkkeuze kan maken. Het aanbieden van een wijkkeuze heeft als doel het 
welbehagen van de sociale huurder in zijn woning en wijk te verbeteren. Het aanbieden van een wijkkeuze leidt echter vaak 
tot een natuurlijke concentratie van bepaalde bewonersgroepen in bepaalde wijken, dit met een gevaar voor de concentratie 
van de meest achtergestelde gezinnen in de minst aantrekkelijke wijken. Gezinnen voor wie een sociale woning iets minder 
dringend is, die kunnen het zich permitteren om selectief te zijn bij de wijkkeuze en nemen er de langere wachttijd bij. Voor 
de kandidaat-huurders met de hoogste woonnood zit er echter vaak niets anders op dan zich voor alle wijken kandidaat te 
stellen en de eerst voorgestelde woning te aanvaarden. Dit natuurlijk concentratieproces van bepaalde huurdersgroepen 
kan ook verder aangestuurd worden vanuit de sociale huisvestingsmaatschappijen door kandidaat-huurders “te laten 
kiezen” voor een bepaalde wijk. Dergelijke praktijken, vaak goedbedoeld voor de leefbaarheid, dragen echter een groot 
risico voor discriminatie met zich mee.

Inplaatsing

Bij ‘inplaatsing’ kiest de sociale huisvestingsmaatschappij wie waar terecht komt in een wijk of appartementsblok. 
Ondanks de verstrengde toewijzingsreglementering, wordt in de drie gewesten in sommige gevallen toch nog steeds 
rekening gehouden met de individuele dossiers van kandidaat-huurders. De sociale huisvestingsmaatschappij vergelijkt 
bij toewijzing het profiel van de zittende huurders met dat van de nieuwe huurder. Voor een stabiel woonmilieu tracht 
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men bijvoorbeeld te vermijden dat een kroostrijk gezin tussen bejaarden terechtkomt, een Palestijn naast een orthodoxe 
Jood, een veroordeelde pedofiel naast een school … of men tracht te grote concentraties druggebruikers en mensen 
met psychologische problemen in één gebouw te voorkomen. In het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 
dergelijke praktijken mogelijk, binnen de marges van de wetgeving, door een groot bewonersverloop in bepaalde wijken 
waardoor meerdere identieke woningen toegewezen dienen te worden tijdens de toewijzingscomités. Ook in het Waals 
Gewest kan door een systeem met zes lijsten van kandidaat-huurders en een dubbele jaarlijkse verdeelsleutel ingespeeld 
worden op individuele dossiers. 

Vanuit de sociale huisvestingssector is het verdedigbaar dat men een stabiel woonmilieu nastreeft en preventief potentiële 
conflicten tracht te vermijden, maar in vergelijking met het systeem van streefcijfers is ‘inplaatsing’ veel subjectiever, 
minder transparant en moeilijker controleerbaar. Het gevaar op misbruik en discriminatie bestaat zeker wanneer bij 
bijvoorbeeld potentiële probleemhuurders, de lagere inkomensgroepen of kandidaat-huurders van vreemde herkomst 
systematisch de slechtere woningen toegewezen krijgen.

Weigeringen en uithuiszettingen

Door de verstrenging van de toewijzingsreglementering wordt vanuit de sociale huisvestingsmaatschappijen 
naast ‘inplaatsing’ ook via ‘weigeringen en uithuiszettingen’ steeds meer op basis van de individuele dossiers de 
bevolkingssamenstelling binnen de sociale huisvesting bijgestuurd.  

Zo weerklonk, vooral in het Vlaams Gewest, vanuit de sociale huisvestingsmaatschappijen de roep naar de mogelijkheid 
tot ‘weigering‘ van kandidaat-huurders. Dit om potentiële probleemhuurders uit de sociale huisvesting te houden en 
preventief problemen te voorkomen. In het Vlaams en het Waals Gewest werden verhalen opgetekend van weigeringen op 
basis van al dan niet officieel verkregen informatie van een sociale dienst, lokale politie, bewijs van goed gedrag en zeden,… 
In andere gevallen worden kandidaat-huurders geweerd op basis van een voorafgaand huisbezoek waarbij een verslag 
wordt opgemaakt van de kandidaat. 

Naast de weigeringen weerklonk ook, opnieuw vooral in het Vlaams Gewest, de roep naar een meer repressief beleid voor 
probleemhuurders. Door de toenemende concentratie van sociaal achtergestelde huurders binnen de sociale huisvesting 
wordt gesteld dat er niet langer een corrigerend effect is voor het probleemgedrag van sommige huurders. Sociale 
huisvestingsmaatschappijen sturen voor een betere leefbaarheid dan ook aan op een eenvoudigere ‘uithuiszetting’ van 
probleemhuurders. In het Vlaams Gewest werd een tweejarig proefcontract ingevoerd voor kandidaat-huurders, maar ook 
in de andere gewesten is er een evolutie naar huurcontracten van tijdelijke duur.

Beide praktijken kennen een belangrijk risico op discriminatie van bepaalde huurdersgroepen. Het is cruciaal dat een 
beslissing tot weigering of uithuiszetting wordt genomen door mensen die bekwaam zijn om hierover te oordelen. Belangrijk 
is ook dat aangetoond wordt dat woonbegeleiding geen oplossing biedt en dat de (kandidaat-) huurder gegarandeerd 
elders onderdak kan vinden. 

Beleidsaanbevelingen

Nood aan een visie over de toekomst van de sociale huisvesting

Los van het debat over de doelstellingen en het effect van sociale vermenging op de leefbaarheid, kan men ook vragen 
stellen over de uitvoerbaarheid ervan in de sociale huisvesting. De omvang van het patrimonium waarbinnen gemengd 
kan worden is erg beperkt en de vraag naar sociale huisvesting is vele malen groter dan het aanbod. Op zich is het ook 
een tegenspraak om sociale mix te willen bevorderen in de sociale huursector waar de toegang tot de woning uitgerekend 
selectief is op het vlak van inkomen en gezinsgrootte. De mogelijkheid tot het nastreven van sociale mix binnen de sociale 
huisvesting hangt dan ook nauw samen met de doelstellingen en de doelgroep. Wordt gekozen voor een ‘vangnetmodel’ 
(zie Winters et al., 2007b), dan impliceert dit een krap sociaal patrimonium dat in ieder geval leidt tot een homogeen 
zwakke huurderspopulatie. Wordt gekozen voor een ‘volkshuisvestingsmodel’ dan is een grotere diversiteit binnen de 
huurderspopulatie mogelijk.

Het lijkt ons dan ook cruciaal dat, voor de drie Gewesten van het land, het beleid de strategische doelstellingen van en 
de visie op de sociale huursector binnen het woonbeleid expliciteert. Hierbij moet een grondig maatschappelijk debat 
gevoerd worden over de wijze waarop het recht op wonen gerealiseerd kan worden. Welke rol kan de sociale huur hierin 
vervullen en welk model van sociale huisvesting kan hierbij worden gehanteerd? De heroriëntatie van de sociale huur is 
ook onlosmakelijk verbonden met de globale visie en de keuzes die worden vooropgesteld met betrekking tot de private 
huurmarkt. Het is immers dezelfde doelgroep die ondersteuning behoeft, hetzij in de sociale huur, hetzij op de private 
markt. Een totaalaanpak gericht op de realisatie van het recht op wonen van de doelgroep is aangewezen, ongeacht in welk 
segment betrokkenen terechtkomen.
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Uitbouw sociale pijler binnen de sociale huisvesting

Onderzoek toont aan dat men niet blind kan vertrouwen in ‘sociale mix’ als instrument om leefbaarheidsproblemen te 
voorkomen. De specifieke eigenheid van de doelgroep en de noden op het terrein vereisen dat het huisvesten van de 
doelgroep sociaal wordt omkaderd. De uitbouw van de sociale omkadering dient beleidsmatig te worden opgewaardeerd tot 
een volwaardige tweede pijler binnen de sociale huisvestingsopdracht. Los van de discussie wie de taak op zich moet nemen 
– de sociale huisvestingsmaatschappij of de welzijnssector – kan een goed uitgebouwde sociale omkadering de sociale 
samenhang en de leefbaarheid bevorderen. De sociale omkadering moet de huurders stimuleren om hun verantwoordelijkheid 
voor de eigen woonsituatie in de hand te nemen en te zoeken naar verbetering, zowel op individueel vlak als op niveau van 
het gezamenlijk samenleven. De overheid dient de ontwikkeling van de sociale omkadering en de implementatie ervan te 
bewaken, maar eveneens dienen de nodige middelen ter beschikking te worden gesteld. 

Armoedebestrijding blijft prioritair

De crisis heeft sinds het begin van de jaren tachtig het cliënteel van de sociale woningsector grondig gewijzigd. Mensen die 
een beroep doen op sociale huisvesting hebben verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden, ondervinden 
vaak financiële problemen en kampen in vele gevallen met een zwakke (fysieke of psychische) gezondheid. De sociale 
huisvestingsmarkt wordt niet enkel geconfronteerd met een vergrijzing en verkleuring in het bewonerscontingent, maar 
ook steeds meer met de precaire leefsituatie van vluchtelingen, een stijgende vraag van personen met een handicap en 
van langdurig werklozen. De bron van het probleem, de armoede in de samenleving, moet prioritair aangepakt worden. 
Achtergestelde bevolkingsgroepen zijn nog altijd beter af met directe hulp (onderwijs, sociale huisvesting, huursubsidies) 
dan met de moeilijk in te schatten impact van de sociale mix. 
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INLEIDING

In deze studie staat het concept sociale mix in de sociale huisvesting in België centraal met een drieledige onderzoeksopdracht. 
Allereerst een analyse van het debat betreffende sociale mix in sociale huisvesting, met de daarin gebruikte definities en 
concepten. Daarnaast een identificatie en analyse van de bestaande lokale en regionale praktijken met betrekking tot 
sociale mixen en het gevaar voor discriminatie. Ten slotte ook de ontwikkeling van alternatieve denkpistes voor het sociale 
mixbeleid in de sociale huisvesting. 

De studie bestaat uit 6 delen. Deel I introduceert het in België gevoerde sociale woonbeleid en in Deel II met een analyseert 
men het concept sociale mix door middel van literatuurstudie. Na de onderzoeksmethodologie in Deel III, geeft Deel IV 
een overzicht van buitenlandse socialemixpraktijken. Deel V maakt, opgedeeld per gewest, een analyse van het lokale 
socialemixdiscours en de lokale praktijken in België. Deel VI destilleert uit binnen- en buitenlandse voorbeelden enkele 
waardevolle praktijken voor België. Deel VII sluit de studie af met beleidsaanbevelingen. 
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DEEL I – HET SOCIALE WOONBELEID IN BELGIE

1. Focus op eigendomsverwerving met sociale huisvesting als vangnet

Sinds 1993 is België een federale staat bestaande uit gemeenschappen en gewesten. De drie gemeenschappen (de Vlaamse, 
de Franstalige en de Duitstalige) en de drie gewesten (het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijke) hebben 
bevoegdheden overgenomen van de federale staat waaronder woonbeleid. Het socialemixdebat in de sociale huisvesting 
speelt zich dan ook grotendeels af op regionaal niveau. Toch zijn er nog steeds grote gelijkenissen tussen de drie gewesten 
inzake lokaal woonbeleid en woonmarkt.

Waar andere landen na de tweede wereldoorlog de heropbouw in belangrijke mate realiseerden via sociale woningbouw, 
werd in België vooral particuliere woningbouw aangemoedigd. Door een decennialang volgehouden beleid gericht op 
eigendomsverwerving kent België momenteel een ruim aandeel huiseigenaars.  Quasi drie kwart van de huishoudens 
beschikt over een eigen woning. De huurders hebben ook een zwakker socio-economisch profiel gekregen waardoor 
ze naar het kwalitatief slechtste gedeelte van de private huurmarkt worden gedreven met relatief hoge huurprijzen in 
verhouding tot de geboden kwaliteit. 

Naast de private woningmarkt kent België gemiddeld slechts 6,3% sociale huurwoningen, met relatief kleine verschillen 
tussen de drie gewesten: 5,4% in Vlaanderen, 7,9% in Brussel en 7,1% in Wallonië (NIS, 2004). De sociale huisvesting in 
België kent een ongelijke spreiding met een sterke concentratie in bepaalde wijken en steden en een beperkt aanbod in de 
meer landelijke gemeenten. Pas in de jaren 1960 werden de eerste inkomensgrenzen ingevoerd, maar vandaag komt nog 
steeds een kleine 40% van de huishoudens die een private woning huren op basis van hun inkomen in aanmerking voor 
een sociale huurwoning. België beschikt enerzijds over een beperkt sociaal huuraanbod, maar heeft anderzijds dus een 
vrij ruim afgebakende doelgroep. De druk op de sociale huursector in België is dan ook groot, de vraag overstijgt vandaag 
ruimschoots het aanbod.

In andere Europese landen zien we heel andere sociale huisvestingssystemen. Het aandeel sociale huurwoningen ligt in 
vele landen hoger en de doelgroep is vaak ruimer omschreven. Onderzoek stelt dat de sociale verhuring grosso modo 
ingedeeld kan worden in vier modellen of types, elk met eigen kenmerken, voordelen en risico’s (Winters et al., 2004). 
In België leunt de sociale verhuring in de feiten nauw aan bij het vierde type, het sociale vangnetmodel. Dit type wordt 
gekenmerkt door het huisvesten van een beperkte doelgroep, via een centraal en uniform toewijzingsbeleid met weinig 
ruimte voor lokale differentiatie. In dit type beschikt de sociale verhuurder over een geringe mate van autonomie. Een 
ander kenmerk betreft een gereguleerde huurprijsbepaling op basis van de individuele situatie van de sociale huurder. De 
overheid neemt in dit type een regulerende en financieel ondersteunende rol op. Hoewel in de feiten sociale huisvesting 
aanleunt bij het vierde type, moet worden vastgesteld dat het beleid in de regelgeving streeft naar een ruime afbakening 
van de doelgroep. Daarnaast heeft het beleid een aantal kenmerken van het derde type (huisvesting met een sociaal 
doel) willen integreren, onder meer door de verhoogde aandacht voor specifieke doelgroepen en een doelgroepenbeleid. 
Aan het andere uiteinde van het spectrum staat het type van de ‘volkshuisvesting’, zoals toegepast in Nederland, met 
als kenmerken: een ruim aandeel van het sociaal woonpatrimonium in het totale woonaanbod (in Nederland 35%), een 
maatschappelijk brede doelgroep met ruimte voor het ontwikkelen van een eigen toewijzingsbeleid en een grote mate van 
autonomie voor de verhuurders. 

De laatste jaren kent de sociale huur in België een aantal ontwikkelingen. Zo wordt, ondanks de ruime afbakening van de 
doelgroep, een concentratie aan maatschappelijk kwetsbare huurders in sommige woonwijken en vastgesteld. Net zoals 
bij de private huurders wordt ook bij de sociale huurders een algemene verzwakking van het socio-economisch profiel 
van de sociale huurder vastgesteld. Daarnaast wijzen de sociale verhuurders op een aantal specifieke problemen, zoals 
onder meer de toegenomen intolerantie tussen de huurders en een bedreigde of verstoorde leefbaarheid. De sociale huur 
slaagt er steeds minder in om de hogere inkomensgroepen te huisvesten of aan te trekken. Door het huisvesten van meer 
inkomenszwakke groepen nemen de huurinkomsten van de sociale verhuurders steeds verder af waardoor het hen vaak 
ontbreekt aan de nodige financiële middelen voor renovatie en nieuwe projecten. Dit alles leidt tot een negatief imago van 
de sociale huisvesting en een afkalving van het maatschappelijk draagvlak bij de bevolking. Het socialemixdebat binnen de 
sociale huisvesting dient in deze context gezien te worden.
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DEEL II – HET CONCEPT SOCIALE MIX

1. Definitie concept sociale mix

Het begrip ‘sociale mix’ in het huisvestingsbeleid verwijst naar het mengen van bewoners binnen een afgebakend 
geografisch gebied. Dat kan een land of regio zijn, een stad, wijk, buurt of wooncomplex. Met het sociaal mengen bedoelt 
men het vermengen van personen, die verschillen op het vlak van (Johnston, 2002):

sociale klasse of socio-economische status;• 

etnische afkomst of culturele achtergrond;• 

levensfase bijvoorbeeld jongeren, ouderen;• 

huishoudens – of gezinstypes.• 

Wat precies onder mix wordt verstaan, op welke schaal, met betrekking tot welke categorieën en in welke hoeveelheden 
hangt af van de omstandigheden (in de Verenigde Staten wordt de term ‘mixed-income housing’ bijvoorbeeld gebruikt voor 
woonprojecten waar het aandeel ‘lage inkomensgroepen’ varieert van 20 tot 60%, en ook de inkomensverschillen tussen 
de hoogste en laagste inkomens kunnen sterk variëren, zie Schwartz en Tajbaksh, 1997, p. 71); Sociale mix is met andere 
woorden een bijzonder rekbaar begrip; het wordt vooral gebruikt als conceptuele tegenhanger van het begrip ‘sociale 
segregatie’ of scheiding van verschillende bevolkingsgroepen.

2. Ontstaan van het concept sociale mix

Sociale mix werd voor het eerst actief uitgedragen door midden 19de eeuwse Britse, Belgische en Franse filantropen en 
utopisten. Zij zochten een oplossing voor de klassensegregatie en de miserabele levensomstandigheden van de arbeiders 
tengevolge van de ontwikkeling van het industrieel kapitalisme. Sarkissian (1976) vat mooi samen waarom men in de 19de 
eeuw klassensegregatie wilde bestrijden: Utopische socialisten die trachten een nieuwe samenleving te ontwerpen gaan 
ervan uit dat zo’n nieuwe samenleving een menging van sociale groepen inhoudt. De vroege marxisten klagen de segregatie 
van arbeiders in sloppenwijken aan, ondermeer omdat dit de burgerij in staat stelt om de miserabele levensomstandigheden 
van de arbeidersklasse te blijven negeren (cf. Engels, 1887). In meer reformistische milieus (bijvoorbeeld de Britse filantrope 
Octavia Hill) leefde bovendien de idee dat arbeiders aan de burgerij ‘goede voorbeelden’ zouden hebben waaraan ze zich 
kunnen optrekken. Zo zouden arbeiders properder, gezonder, beter opgeleid, meer smaakvol worden onder invloed van 
hun meer burgerlijke buren (Sarkissian, 1976, p. 263). Afgunst en sociaal conflict zouden bovendien individuen van lagere 
klassen kunnen stimuleren om hun best te doen en de sociale ladder te beklimmen. In het ruimere maatschappelijk debat 
leefde vooral de angst dat in de meest achtergestelde wijken zich een ‘gevaarlijke klasse’ aan het vormen was, die zich 
zou kunnen organiseren in een grote revolte tegen haar uitbuiting. Klassenconflict en sociale disharmonie schrokken 
de heersende klasse van die tijd af. Ook hier vond men daarom voorstanders van een sociale mix, want door arbeiders 
te spreiden over de stad kon men verhinderen dat ze zich zouden organiseren (Arthursson, 2008). Ten slotte werden er 
ook meer utilitaristische argumenten aangedragen: sociaal gemengde wijken en steden zouden beter functioneren. Zo 
zou de aanwezigheid van hogere sociale klassen het nodige leiderschap in een wijk garanderen, een ruimer aanbod van 
jobs ondersteunen, en bovenal: het aanbod van diensten en openbare voorzieningen groter, van een betere kwaliteit en 
betaalbaar houden.

Na de eerste Wereldoorlog ging de interesse voor sociale mix achteruit. De uitbouw van de welvaartstaat (met ondermeer 
de eerste grootschalige sociale huisvestingsprojecten), toenemende sociale mobiliteit en de opkomst van het socialisme 
als alternatief maatschappijperspectief (een maatschappij waar geen verschillende klassen bestaan) maakten het mengen 
van klassen minder relevant.

Na de tweede wereldoorlog neemt de interesse voor sociale mix weer toe. Deze keer verschuift de nadruk echter richting 
etnisch-culturele mix. Vooral de Amerikaanse burgerrechtenbeweging geeft in de jaren vijftig sociale mix een nieuw 
elan. De burgerrechtenbeweging reageert tegen de apartheid in de Verenigde Staten. In de rechtbanken wordt vooral het 
argument gebruikt dat aparte voorzieningen (o.m. huisvesting) voor maatschappelijk achtergestelde groepen automatisch 
voorzieningen van inferieure kwaliteit zullen opleveren, en dat sociale mix (met betrekking tot alle publieke voorzieningen, 
van openbaar vervoer over sociale huisvesting tot het schoolsysteem) de gelijkheid van kansen stimuleert. Maar bovenop 
deze juridische argumenten worden ook sociale gebruikt, en hiervoor krijgt de burgerrechtenbeweging steun vanuit de 
hoek van de sociologen en sociale psychologen: volgens auteurs als Allport (1954) kan etnische mix door interetnische 
sociale contacten ertoe leiden dat racistische attitudes en vooroordelen tegenover elkaar verminderen. Deze argumenten 
sloegen ook aan in landen als Groot-Brittannië of België waar geen officiële apartheid van kracht was, maar waar de 
instroom vanuit de vroegere kolonies en van gastarbeiders in de naoorlogse periode wel voor het eerst tot interetnische 
conflicten leidde.
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In de jaren tachtig werd onder de invloed van ‘getto-socioloog’ William Julius Wilson de theorie dat homogeen 
achtergestelde buurten negatieve culturele effecten hebben op hun bewoners terug nieuw leven ingeblazen. Wilson’s idee 
dat de concentratie van arme huishoudens, afgescheiden van de ‘mainstream’ samenleving, een ‘onderklasse cultuur’ met 
een gebrekkig arbeidsethos, criminaliteit en verminderde sociale cohesie met zich meebrengt, inspireerde een uitgebreide 
literatuur over buurteffecten waarin de negatieve gevolgen van segregatie werden benadrukt (Wilson, 1987; Massey en 
Denton, 1993; Jencks en Mayer, 1990;). Deze literatuur had ook een belangrijke invloed op het beleid in West-Europese 
landen en vanaf de jaren 1990 nam de idee van sociale mix dan ook een hoge vlucht.

3. Beoogde doelstellingen van sociale mix  

Het huidige beleid omtrent sociale mix in de sociale huisvestingssector is door verschillende van deze ideeën beïnvloed. 
Pleidooien voor een betere sociale mix worden door verschillende kanten van het politieke spectrum gesteund, met 
uiteenlopende argumenten (Cole en Goodchild, 2001). 

Bevorderen van de sociale mobiliteit en gelijkheid van kansen
 Vertrekkend van Wilson’s ‘culture of poverty’ argument, verwacht men dat sociale mix de sociale mobiliteit en de 
 gelijkheid van kansen zal bevorderen voor achtergestelde groepen, door verschillende mechanismen:

-  Er zou als gevolg van de sociale mix onder andere een sfeer van wedijver ontstaan wat de opwaartse mobiliteit 
van de lagere klassen ten goede zou komen. 
-  Anderen beweren dat sociale mix lagere sociale klassen in staat stelt om de cultuur van hogere sociale klassen 
op te nemen en zich zo op te werken in de maatschappij. Zij gaan er van uit dat voor sociale stijging niet alleen 
diploma’s en werklust tellen, maar ook subtiele culturele gedragingen van belang kunnen zijn (bijvoorbeeld Elias, 
1939; Bourdieu, 1979). 
-  Ten derde wordt er van uitgegaan dat een menging van bewoners ook gemengde sociale netwerken of huwelijken 
zou doen toenemen. Deze gemengde sociale netwerken kunnen lagere sociale klassen helpen om te stijgen op de 
sociale ladder (Loopmans, 2002).

Bevorderen van de sociale cohesie en bestrijden van racisme en interetnische conflicten
De contacthypothese van Allport stelt dat het wederzijds respect zal toenemen en wederzijds racisme en 
discriminatie afnemen. Over de manier waarop dit zou gebeuren is niet iedereen het eens. Sommigen beweren dat 
attitudes al veranderen louter door veelvuldig (al was het maar visueel) contact met mensen van andere culturen 
of etnische achtergrond; anderen gaan ervan uit dat daarvoor ook gemengde vriendschappen en huwelijken nodig 
zijn. Zoals bij de reformistische argumenten over de mix van verschillende sociale klassen wordt ook verwacht 
dat nieuwkomers zich beter en sneller zouden integreren in de samenleving door ‘te leren’ van de voorbeelden 
van buren met een langere ‘staat van dienst’. 

Sociale controle en leefbaarheid
Een betere sociale mix moet in de eerste plaats de negatieve effecten van concentratie van achterstelling 
wegwerken of op zijn minst verdunnen. De sociale mix moet de ‘leefbaarheid’ vergroten (Uitermark, 2003). Men 
gaat er bijvoorbeeld van uit dat middenklasse bewoners, huiseigenaren, of gezinnen met kinderen meer moeite 
zullen doen om hun buurt leefbaar te houden, gemakkelijker contact zoeken met politie of andere overheden en 
ook over meer organisatiecapaciteit beschikken om hun buurt leefbaar te houden (Crenson, 1983; Lelieveldt, 
2004; Loopmans, 2010).

Functionalistische argumenten voor sociale mix
Ook de vroegere functionalistische argumenten met betrekking tot de betaalbaarheid en de kwaliteit van 
voorzieningen worden regelmatig aangehaald. Sociale huisvestingsmaatschappijen, maar ook stadsbesturen 
beargumenteren dat het aantrekken van meer bemiddelde groepen het financiële draagvlak zal versterken 
en de voorzieningen betaalbaar houden. Voor stedelijke overheden heeft dit met de suburbanisatie te maken. 
Een sociaal selectieve suburbanisatie (verhuis van de middenklasse uit het stadscentrum naar de groene rand) 
heeft geleid tot een oneerlijke segregatie, waarbij deze suburbane middenklassers wel nog gebruik maken 
van het centraalstedelijke voorzieningenaanbod (bioscoop, musea, restaurants,…), maar er niet meer voor 
meebetalen. De middenklasse terug naar de stad lokken moet de balans opnieuw rechttrekken. In de sociale 
huisvesting kan sociale mix een financieel rationeel argument zijn wanneer de sociale huisvestingsmaatschappij 
niet gecompenseerd wordt voor de lagere huurinkomsten die gepaard gaan met de concentratie van lagere 
inkomensgroepen. Zoals reeds vermeld in het luik ‘sociale controle en leefbaarheid’ wordt bovendien vaak 
geargumenteerd dat de middenklasse beter in staat zijn om de leefbaarheid en de leefkwaliteit in hun buurt 
op peil te houden. Ook dit kan voor een stad of een sociale huisvestingsmaatschappij kostenbesparend werken 
omdat minder personeel voor onderhoud, veiligheid en sociale controle moet worden ingezet (Uitermark, 2003). 
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Sociale mix kan ook politiek instrumenteel zijn
In politieke analyses wordt de populariteit van sociale mix bij beleidsmakers door een meer instrumentele 
bril bekeken: zij leggen de nadruk op het feit dat het discours over sociale mix eerder politiek efficiënt is, dan 
maatschappelijk. Sociale mix wordt ingezet om maatschappelijke problemen te bediscussiëren zonder de 
achtergronden ervan te moeten aanpakken. Armoede wordt bestreden door sociale mix, eerder dan de ongelijkheid 
in onze samenleving aan te pakken. Etnisch-culturele desidentificatie wordt aangepakt door sociale mix, eerder 
dan de voedingsbodem voor racisme en groepsvorming aan te pakken (Loopmans, De Decker & Kesteloot, 2010; 
Zie ook Uitermark, 2010).

4. Evaluatie van de effecten van sociale mix

De toegenomen beleidsaandacht voor sociale mix heeft ook het wetenschappelijk debat heropend. Het aantal onderzoeken 
waar met meer of minder gesofisticeerde analysemethoden de vermeende effecten van sociale mix empirisch worden 
onderzocht nemen sterk toe (een selectie: Ostendorf, Musterd en De Vos, 2001; Kleinhans, 2004; Ruming, Mee en McGuirk, 
2004; Musterd en Andersson, 2005; Galster, 2007). Net als in de jaren vijftig, toen er veel sociologisch en psychologisch 
onderzoek plaatsvond naar sociale mix (bijvoorbeeld Orlans, 1952; Kuper, 1953; Gans, 1961) zijn wetenschappers relatief 
kritisch over de resultaten van sociale mix en de achterliggende processen. In deze sectie bespreken we de resultaten van 
sociale mix per ‘ambitie’.

Bevorderen van de sociale mobiliteit en de gelijkheid van kansen
De meeste onderzoekers spitsen zich toe op het meten van de effecten van sociale mix op sociale mobiliteit. 
Onderzoek naar sociale mobiliteit bekijkt enerzijds het effect van de buurt op de schoolse prestaties van kinderen 
en jongeren (Leventhal en Brooks-Gunn, 2000); anderzijds op de effecten op het inkomen en de tewerkstelling 
van volwassenen (Galster et al., 2008). Leventhal en Brooks-Gunn (2000, 317-318) vatten een dozijn studies uit 
de jaren 1990 samen, en komen tot de conclusie dat een hoog inkomens- en opleidingsniveau van de buren 
een belangrijk positief effect hebben op de schoolse prestaties van kinderen en jongeren. Een beperkter aantal 
Amerikaanse studies kwam tot de conclusie dat Afro-Amerikanen betere schoolprestaties leverden als ze in 
etnisch gemengde buurten (met een klein aandeel Afro-Amerikaanse bewoners) woonden.

Wat het inkomensniveau en de tewerkstellingssituatie van volwassenen betreft, zijn de resultaten minder 
eenduidig. Sommige studies komen tot diametraal tegengestelde conclusies. Maar de meest gesofisticeerde 
methodes en dataset lijken toch ook te wijzen op een (zij het relatief licht) buurteffect. Galster et al. (2008), konden 
op basis van een bijzonder uitgebreide database van Zweedse volwassenen, onomstotelijk vaststellen hoe de 
samenstelling van de buurt zowel voor mannen als vrouwen een –zij het beperkt- effect heeft op het inkomen. 
Ze verklaren dit door enerzijds het ‘rolmodel-effect’, waarbij hogere inkomensgroepen het voorbeeld geven 
of naijver uitlokken van individuen met een lager inkomen en anderzijds het ‘sociaal netwerk’-effect, waarbij 
hogere inkomensgroepen over de juiste netwerken beschikken om individuen in hun netwerk met een lager 
inkomen een beter betaalde job te laten vinden. Dat zelfs in een bijzonder sterke welvaartstaat als Zweden de 
buurtsamenstelling nog een effect blijkt te hebben op het inkomen van mensen, doet Galster et al. vermoeden dat 
deze effecten in andere landen nog meer zullen optreden.

Wat betreft de impact van etnische concentraties op sociale mobiliteit bij volwassenen werden op basis van 
dezelfde databank ook bijzondere vaststellingen gedaan (Musterd et al., 2008): waar initieel (bij aankomst) wonen 
in concentratiebuurten economische voordelen blijkt op te leveren, lijkt ‘te lang blijven hangen’ sterke negatieve 
effecten te hebben; terwijl men initieel kan rekenen op sterkere steun van de eigen etnisch-culturele groep om de 
weg te vinden in een nieuwe samenleving, blijken later die sterke steunnetwerken net remmend voor de opwaartse 
sociale mobiliteit van individuen. Dit is helemaal consistent met de theorie van sociale netwerken, die stelt dat 
men binnen sterke, homogene netwerken veel en snel steun kan krijgen in noodgevallen. Deze worden echter net 
beklemmend voor ambitieuze individuen; slechts binnen zwakkere, meer heterogeen samengestelde netwerken 
vinden zij de nodige diversiteit aan informatie en hulpbronnen om hogerop te komen (zie ook Loopmans, 2002). 

Bevorderen van de sociale cohesie en bestrijden van racisme en interetnische conflicten
De contacthypothese van Allport heeft heel wat sociaal-psychologisch onderzoek op gang gebracht, waardoor 
deze hypothese verder verfijnd is geworden. De desegregatie in de Verenigde Staten vormde een uniek sociaal 
experiment waar de gevolgen van contact op attitudes en identiteitsvorming konden worden getest. De resultaten 
van dit grootschalig sociaal experiment zijn variabel. Desegregatie op zich leek niet genoeg om racisme en 
stereotypes te vermijden. Maar er konden wel voorwaarden voor een positieve interactie worden ontdekt.
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Waar desegregatie succes had opgeleverd, bleken mensen langdurig en frequent persoonlijk contact te hebben 
gehad: bij menging van sociale woonwijken, bij gemengde zomerkampen voor kinderen, bij studenten die bij 
een gastgezin verbleven in het buitenland. Dergelijke langdurige contacten leverden vaak vriendschappen op 
over groepsgrenzen heen, en dan bleek de andere groep plots minder bedreigend of negatief te worden ervaren  
(Brown et al., 1999). Dergelijke gemengde netwerken en vriendschapsbanden hoeven echter in gemengde 
buurten niet noodzakelijk tot stand te komen (Atkinson and Kintrea 2000; Nixon et al. 2003; Jupp 1999; Martin 
and Watkinson 2003; Randolph et al. 2004; Arthurson 2002). Volgens Jupp (1999) zou een sociale mix op schaal 
van de straat in plaats van op schaal van de wijk of gemeente wel aanzetten tot meer sociale interactie. Meer 
etnografisch onderzoek in Vlaanderen van Loopmans (2000) in Oud-Berchem en van Beyers (2004) in de mijncité 
van Zwartberg toont echter aan dat ook dan ontmoetingskansen tussen bevolkingsgroepen niet altijd worden 
benut (zie ook Kesteloot, 1998). Mensen uit verschillende etnisch-culturele en sociale groepen blijken vaak heel 
andere levenspatronen te hebben en elkaar zelfs nauwelijks te ontmoeten in het dagelijkse leven. 

Het is echter misschien niet altijd nodig om daadwerkelijk sociale relaties op te bouwen met elkaar. Bornstein 
(1989) heeft aangetoond dat enkel door iemand regelmatig te zien, men er meer op gesteld geraakt. Zelfs zonder 
het opbouwen van vriendschapsrelaties kan menging ertoe leiden dat de (waargenomen) sociale afstand tussen 
groepen verkleint. 

Een tweede belangrijke en nuancerende factor lijkt de context waarin contact tot stand kwam. Vooroordelen leken 
niet te verdwijnen wanneer contact tot stand kwam in een situatie waar deze vooroordelen werden bevestigd. In 
gedesegregeerde scholen vertrok niet iedereen op een gelijk niveau: het onderwijs in de vroegere zwarte scholen 
was vaak van een lager niveau, waardoor zwarten die werden gedropt in een blanke eliteschool de eerste jaren 
vaak minder goed presteerden dan hun blanke medeleerlingen. Daardoor bleven de vooroordelen van blanke 
leerlingen bevestigd worden (Riordan & Ruggiero, 1980). Gelijkaardige processen treden op in buurten waar 
etnisch-culturele en klassegrenzen sterk met elkaar samenvallen (Valentine, 2008). 

Sociale controle en leefbaarheid
De relatie tussen leefbaarheid en sociale mix is tweeërlei. Enerzijds wordt er in de literatuur een relatie 
verondersteld tussen individueel probleemgedrag en segregatie; anderzijds wordt ervan uitgegaan dat bewoners in 
sociaal gemengde buurten er beter in slagen dergelijk individueel probleemgedrag in te dijken en te bestrijden. 
Wat de eerste hypothese betreft blijkt in de literatuur met betrekking tot kinderen en jongeren hierover relatief 
minder eensgezindheid te bestaan dan met betrekking tot schoolse resultaten. Het sterkste bewijs bestaat voor 
het negatieve effect dat lage-inkomensbuurten hebben op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren; 
en dan vooral met betrekking tot agressief gedrag. Vooral jonge adolescenten lijken sterk beïnvloed te worden 
door buurtkenmerken. Waar inkomensmix een milderende invloed lijkt te hebben op agressief gedrag, geldt het 
omgekeerde voor etnisch-culturele gemengde buurten (Leventhal en Brooks-Gunn, 2000)

De hypothese dat sociale menging zal zorgen voor meer leefbaarheid in achtergestelde buurten doordat aanwezige 
middenklasse gezinnen sterkere sociale controle zullen uitoefenen, en ook de sociale cohesie zouden stimuleren, 
wordt door heel wat auteurs betwist. Recent onderzoek wijst uit dat de grootste sociale cohesie bereikt wordt in 
homogene buurten, en dat diversiteit in een samenleving of buurt deze sociale cohesie ondergraaft (Duyvendak, 
2000; Arthurson, 2002; Putnam, 2007). Bewoners lijken ook meer actief betrokken bij hun buurt in homogene 
wijken, waar men kan voortbouwen op sterker uitgebouwde en meer inclusieve netwerken dan in heterogenere 
wijken (Eisen, 1994); al komen niet alle studies tot deze conclusie. Loopmans (2010) vond bijvoorbeeld geen 
significante correlatie tussen etnische en sociale diversiteit in een wijk, en bewonersactiviteit, maar dit kan ook te 
maken hebben met het feit dat middenklasse bewoners in gemengde wijken door allerlei irritaties meer getriggerd 
worden tot actie om hun buurt leefbaar te houden dan in homogene wijken (Crenson, 1984). Putnam (2007) wijst 
er ook op dat het negatieve effect van diversiteit op sociale cohesie vooral opgaat bij etnisch-cultureel, en minder 
bij sociaal-economisch gemengde buurten en toont ook aan dat dit een tijdelijk fenomeen kan zijn bij toenemende 
diversiteit: voorbeelden uit het verleden,  zoals bij de immigratie naar Amerika in de vroege twintigste eeuw, tonen 
aan dat cohesie terug kan toenemen in meer stabiele periodes. De rol van een actieve middenklasse lijkt dus 
vooral te spelen in etnisch homogene buurten. 

De vaststelling dat er in relatief homogene buurten meer sociale cohesie bestaat, sluit aan bij de populariteit 
van toewijzingspraktijken (in een aantal Europese landen) die leiden tot meer homogene bewonersgroepen, 
eerder dan te leiden tot meer sociale vermenging. Zowel het inbrengen van keuzevrijheid voor de kandidaat-
huurder met betrekking tot waar hij wil wonen als het toewijzen volgens ‘levensstijl’ (onder meer in Nederland) 
zijn toewijzingsmaatregelen die bijdragen tot meer homogene sociale woonbuurten (Hagens, 2003; Groeneveld 
e.a., 2004; Cools, 2004). 
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Het blijft bovendien een open vraag of sociale cohesie en actieve middenklassers erin kunnen slagen om een significante 
invloed uit te oefenen op de leefbaarheid in hun wijk. Atkinson (2005) noch Bauder (2002) vonden voldoende empirisch 
bewijs voor een oorzakelijke relatie tussen bewonerskenmerken en het niveau van leefbaarheid. 

Functionalistische argumenten voor sociale mix

Wanneer gepleit wordt voor sociale mix zijn functionalistische en financiële argumenten nooit ver weg. Maar de 
kostenefficiëntie van een socialemixbeleid is maar zelden bestudeerd. Zonder echt berekeningen uit te voeren, 
zijn er verschillende auteurs die suggereren dat de beperkte baten van sociale mix de kosten van een dergelijk 
beleid niet verantwoorden. Musterd et al., 2003; Ostendorf et al., 2001 en Musterd, 2004, wijzen erop dat in 
verzorgingsstaten als Nederland en Zweden alternatieve en goedkopere middelen voorhanden zijn om mensen 
uit armoede te halen of houden; ook anderen vinden sociale mix helemaal geen paardenmiddel ter bestrijding 
van de problemen die met geconcentreerde achterstelling geassocieerd worden (Kesteloot, 1998; Duyvendak 
& Hortulanus, 1999; Ostendorf e.a., 2001; Inslegers, 2003). Galster (2002) deed een poging om, in de Verenigde 
Staten en op basis van het beperkt aantal studies dat voorhanden is, een maatschappelijke kosten-baten analyse 
te maken van sociale mixbeleid. Ook hij nuanceert dat te weinig studies, en te weinig geschikt datamateriaal 
voorhanden zijn om echt pertinente uitspraken te doen. Tot zover blijven functionalistische argumenten vooral 
giswerk.



| 25

DEEL III – ONDERZOEKSMETHODOLOGIE

1. Onderzoeksaanpak en selectie van cases

1.1 Aanpak in 3 luiken

Het in kaart brengen van het debat en de praktijken rond sociale mix in België en de zoektocht naar alternatieve denkpistes 
werd in drie luiken aangepakt.

In een eerste luik werd het debat over sociale mix en de daarin gebruikte concepten geanalyseerd. Een eerste stap was 
de analyse van beleid- en wetteksten op gewestelijk niveau, en secundaire literatuur met betrekking tot sociale mix in de 
sociale huisvesting in België. Dit gebeurde voornamelijk via desktopresearch. In een tweede stap werd afgedaald naar 
het lokale niveau. Binnen het budget en tijdsbestek van deze opdracht was het onmogelijk om een volledig overzicht 
te geven van lokale beleidsaanpakken. Daarom werd een weloverwogen selectie gemaakt van lokale besturen waarbij 
gestreefd werd naar een zo groot mogelijke diversiteit. Ook hier werd via desktopresearch getracht een beeld te krijgen 
van bestaande concepten en definities van sociale mix.

In een tweede luik werden de bestaande beleidspraktijken met betrekking tot sociale mix geanalyseerd. Omdat de uitvoering 
van het sociale huisvestingsbeleid vooral berust bij de lokale huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen, werd hier 
vooral gewerkt met interviews met lokale beleidsmakers en belanghebbenden (bewonersorganisaties, sociale organisaties 
werkzaam in de sociale huisvestingssector, politici, beheerders van sociale huisvestingsmaatschappijen,…).

In een derde luik werden alternatieve denkpistes en scenario’s ontwikkeld. Ook dit luik werd in twee fasen uitgewerkt. 
In een eerste fase werden internationale praktijken gescreend en getoetst aan de verschillende bestaande praktijken in 
België. In een tweede fase werden door middel van focusgroepgesprekken met beleidsmakers en belanghebbenden pistes 
en scenario’s ontwikkeld en getoetst.

1.2 Selectiecriteria cases 

Omdat natuurlijk niet alle gemeenten en sociale huisvestingsmaatschappijen gescreend konden worden binnen het korte 
tijdsbestek van de opdracht diende een selectie gemaakt te worden. Er werd gestreefd naar een selectie van een 13-tal 
verdiepingscases op lokaal niveau, waarbij telkens 1 gemeente en 1 in die gemeente actieve sociale huisvestingsmaatschappij 
werden geanalyseerd. Bij deze selectie, in overleg met de opdrachtgever, werd aandacht gegeven aan zowel inhoudelijke 
als pragmatische criteria:

Inhoudelijke criteria

Structuur van de lokale woningmarkt: De sociale huisvestingssector en de private residuele huursector vormen een • 

systeem van communicerende vaten. In het onderzoek werden zowel gemeenten geselecteerd gekenmerkt door een 
hoog of laag aandeel private residuele woningen, als een hoog of laag aandeel sociale huurwoningen.
Etnische en sociale diversiteit in de gemeente: Om een volledig beeld te krijgen van het lokale socialemixdebat werden • 

zowel etnisch en sociaal erg heterogene, dan wel homogene gemeenten geselecteerd.
Structuur van de sociale huisvestingsmaatschappij: De sociale huisvestingsmaatschappijen werden geselecteerd • 

in functie van de grootte (het aantal woningen in portefeuille) en de spreiding van haar patrimonium (binnen een 
gemeente of over verschillende gemeenten) 
Gelijkmatige spreiding over gewesten en provincies: Om een volledig beeld te krijgen van de lokale problematiek van • 

sociale mix werd een min of meer gelijkmatige spreiding van de cases over de gewesten en provincies gerealiseerd.

Pragmatische criteria

Naast inhoudelijke criteria voor de selectie werden ook pragmatische criteria gehanteerd. Voor een analyse van het lokale 
debat is men afhankelijk van de wil tot medewerking van lokale respondenten, zij het via interviews, zij het door het aanreiken 
van documenten. Aangezien deze studie geen evaluatie van de lokale beleidspraktijken behelst, maar een analyse van de 
gehanteerde concepten omtrent sociale mix binnen een beperkt tijdsbudget, werden in de eerste plaats gemeenten en 
sociale huisvestingsmaatschappijen geselecteerd die aangaven ten volle te willen meewerken met het onderzoek. 
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Geselecteerde cases

Case  Gemeente

Kenmerken  

Sociale 
huisvestingsmaatschappij

Kenmerken  

Aantal 
inwoners 

(1)

Percentage  
sociale 

huisvesting 
(2)

Aantal 
sociale 

woningen 
(3) 

Actieterrein
(4)

1 Namen 107.939 10,1 Le Foyer Jambois 1.500 2 gemeenten

2 Charleroi 201.593 12,2 Le Foyer Marcillenois 1.265 1 gemeente

3 Luik 190.102 10,3 La maison Liègeoise 3.862 1 gemeente

4 Lasne 14.043 0,7 Immobilière Publique du Centre 
et de l’Est du Brabant Wallon 1.619 12 gemeenten

5 Comblain-au-pont 5.401 12,8 Ourthe Amblève Logement 541 8 gemeenten

6 Antwerpen 472.071 10,1 Woonhaven 16.797 1 gemeente

7 Brugge 117.073 6,7
Brugse Maatschappij voor

 Huisvesting 1.900 1 gemeente

8 Beringen 41.984 4,9 Kantonnale 
Bouwmaatschappij 3.200 8 gemeenten

9 Spiere-Helkijn 2.050 17,7 Eigen Haard 1.300 5 gemeenten

10 Wemmel 14.916 0,4 Providentia 2.700 27 gemeenten

11 Watermaal-Bosvoorde 24.134 18,4 Le logis 1.025 1 gemeente

12 Anderlecht 99.085 12,4 Anderlechtse Haard 3.401 1 gemeente

13 Brussel stad 148.873 11,7 Brusselse Haard 2.788 1 gemeente

Bronnen:

(1): NIS, 2008
(2): Inventaire des logements publics, 2009, mrw.wallonie.be
      Statistieken evolutie sociale huurwoningen per gemeente, 2007, www.vmsw.be
      BGHM, De Brusselse sociale huisvesting van 1989 tot 2004»,2005
(3): interviews en jaarverslagen van de sociale huisvestingsmaatschappijen: 
(4): interviews en jaarverslagen van de sociale huisvestingsmaatschappijen
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DEEL IV–SOCIALE MIXPRAKTIJKEN

In de sociale huisvesting wordt sociale mix op twee verschillende manieren nagestreefd. Ten eerste zijn er de praktijken 
die vertrekken vanuit het patrimonium, waarbij men een sociale mix tracht te realiseren via het aanbod. Daarnaast zijn 
er praktijken waarbij getracht wordt de sociale mix binnen de sociale huisvesting bij te sturen via de toewijzing van de 
woningen aan kandidaat-huurders. In de volgende punten wordt een overzicht gegeven van de verschillende praktijken. 
Onderzoek van Atkinson (2008) was hiervoor een belangrijke leidraad.

1. Sturing via patrimonium

Via patrimonium kan er op verschillende schaalniveaus – van regio, gemeente, wijk tot en met het gebouw – een sociale mix 
nagestreefd worden zoals het onderstaande schema weergeeft. Op schaal van het gewest bijvoorbeeld door een spreiding 
van de sociale huisvesting over de hele regio. Op schaal van de gemeente en wijk door de ontwikkeling van gemengde 
woonwijken, met zowel private als sociale woningbouw. Ten slotte kan ook binnen een gebouw, door een divers aanbod van 
woningtypes, een sociale vermenging gerealiseerd worden.

1.1. Door een verhoging van het aanbod aan sociale huisvesting 

Hoe groter het aanbod aan sociale huisvesting in een regio, hoe groter de diversiteit binnen de huurderspopulatie kan 
zijn. Meer aanbod laat immers een bredere instroom toe zonder de meest hulpbehoevenden te benadelen. Het opleggen 
van een minimumpercentage sociale woningen per gemeenten is een mechanisme dat gebruikt wordt om het aanbod te 
verhogen, verspreid over een grotere regio.

Het aanbod aan sociale huisvesting kan verhoogd worden door bijkomende overheidsinvesteringen, maar ook de private 
sector kan betrokken worden. Hiervoor is echter een krachtdadige stadsplanning nodig die sociale mix nastreeft. 
Verschillende mechanismen worden in de stadsplanning gebruikt voor het inbouwen van een grotere sociale diversiteit in 
nieuwe projecten. Zo bepaalt het beleid in Ierland dat 20% van alle nieuwe ontwikkelingen voorbehouden moeten worden 
voor betaalbare huisvesting. In het Verenigd Koninkrijk wordt normaal gezien 25% betaalbare huisvesting nagestreefd 
in nieuwe ontwikkelingen, met de uitzondering van Londen waar het percentage werd opgetrokken tot 30% en zelfs 50% 
(Arthurson, 2008). Maar publieke huisvesting zelf blijft ook een belangrijk middel, vooral voor de aanpak van wijken waar 
de private sector niet wil investeren. (Nixon et al., 2003). De inplanting van nieuwe sociale huisvesting dient goed overdacht 
te gebeuren. Meen et al.(2005) hebben aangetoond dat in de praktijk sociale huisvesting meestal wordt bijgebouwd op 
plaatsen waar het aandeel sociale huisvesting reeds groot is. Dit zorgt voor een verdere concentratie van armoede in 
bepaalde wijken. Atkinson en Kintrea (2005) stellen dan ook dat sociale huisvestingsmaatschappijen moeten overwegen 
om bij voorkeur buiten de achtergestelde wijken te investeren.
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Buitenlandse case 1: Frankrijk – streefdoel 20% sociale woningen in elke gemeente

In Frankrijk vigeert ‘la mixité sociale’. In diverse steden worden delen van sociale hoogbouwwijken gesloopt en probeert 
men door het inbrengen van duurdere woningen en nieuwe activiteiten de stad te ‘hermaken’ (‘refaire la ville sur place’). 
Complementair wordt beoogd de instroom van armen in de centrumstad te beperken: de Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU) woningwet uit 2000, die het stedelijke beleid uitbreidt naar de agglomeraties, legt de randgemeenten 20% 
sociale huurwoningen op, te voorzien tegen 2020.

Gemeenten kunnen beboet worden indien zij niet voldoende maatregelen nemen om dit streefdoel te halen. Sommige 
conservatieve burgemeesters verzetten zich tegen de SRU woningwet en geven aan dat ze liever boetes betalen, dan het 
aanbod sociale huisvesting in hun gemeente te verhogen. Conservatieve fracties zien de wet als een niet aanvaardbare 
inmenging in de woningmarkt (Blanc, 2010).

Via het nastreven van 20% sociale woningen in elke gemeente kan het aanbod aan sociale huisvesting verhoogd worden met 
een spreiding over een hele regio. Blanc (2010) toont echter aan dat een percentage geen garantie biedt dat er ook binnen 
de gemeente een sociale mix wordt gerealiseerd. De meeste woonwijken of complexen blijven immers sociaal homogeen 
doordat private projectontwikkelaars zich verzetten tegen de aanwezigheid van sociale huisvesting in hun wijk (Barthel 
& Dèbre, 2010). Bovendien bestaan er binnen het aanbod sociale huisvesting in Frankrijk verschillende segmenten. Een 
toename van het aanbod sociale huisvesting in een gemeente kan tot een toename van bewoners uit de middenklasse 
leiden als de sociale woningen tot het middensegment behoren. 

1.2 Sociale mix door een verspreiding van achtergestelde gezinnen 

Deze strategie behelst de verhuis van arme gezinnen uit achtergestelde wijken. Dit kan bijvoorbeeld door het toekennen 
van huurcheques zodat de bewoners van sociale woonwijken op de private huurmarkt, in betere wijken, een woning kunnen 
huren. Maar ook de bouw van kleinschalige sociale woningbouwprojecten, verspreid en goed geïntegreerd binnen het 
bestaande stadsweefsel, is hiervoor een strategie.

Spreidingsprogramma’s blijken voor- en nadelen te hebben (zie overzicht in Atkinson, 2008). Kearns en Mason (2007) 
beweren dat sociale menging door spreidingsprogramma’s een groter effect heeft dan sociale menging door de gedeeltelijke 
verkoop van het sociaal huurpatrimonium. Sociale huurders zouden immers meer winnen bij een verhuis naar een wijk 
met een hoog aandeel eigenaars, dan dat eigenaars bijdragen bij de koop van een woning in een sociale woonwijk. 
Spreidingsprogramma’s via huurcheques zijn voor de overheid ook beter beheersbaar omdat zij via een financiële 
ondersteuning van de individuele huurder werken, eerder dan via grootschalige investeringen in het bouwen en beheren 
van woonwijken. Voor de verhuizers zelf wordt een grotere economische onafhankelijkheid verwacht, maar het is belangrijk 
op te merken dat begeleiding de resultaten sterk kan verbeteren (Galster en Zobel 1998). 

Toch is er ook heel wat kritiek op dergelijke programma’s. Zo wordt gesteld dat er veel te weinig bewijzen van de sociale 
efficiëntie zijn om dergelijke programma’s toe te passen (Galster en Zobel, 1998). Meen et al. (2005) stellen dat wanneer de 
relatie met familie en vrienden sterk is en men bijvoorbeeld steun krijgt uit het lokale sociale netwerk, de verhuisintentie 
zeer laag ligt. De meeste verhuisbewegingen in Engeland bijvoorbeeld vinden over zeer korte afstanden plaats. 
Minton (2002) argumenteert ook dat spreidingsprogramma’s leiden tot een verdere residualisering van het sociale 
woonaanbod en de selectieve uitstroom uit sociale woonwijken nog vergroot. Men stuit soms ook op verzet in de wijken 
waarheen de achtergestelde gezinnen verhuizen (Galster en Zobel, 1998; Randolph et al., 2004) omdat men een toename 
van sociale problemen en een verminderde leefbaarheid vreest. 

Buitenlandse case 2: Verenigde Staten – Moving to Opportunities 

Amerikaanse socialemixpraktijken kwamen voor het eerst op in de jaren 1960 onder invloed van de Burgerrechtenbeweging. 
Die ideeën werden versterkt in de jaren 1980 met de publicatie van enkele Amerikaanse studies die negatieve wijkeffecten 
aantoonden door de concentratie van arme zwarte gezinnen in de binnenstad (Ellen en Turner, 1997). Als antwoord 
richtten beleidsmakers hun strategieën op het nastreven van gemengde inkomenswijken. Hoewel er ook programma’s 
zijn, zoals ‘Housing Opportunities for People Everywhere’ (HOPE) die concentratiewijken proberen te herstructureren, 
staan vooral spreidingsprogramma’s als ‘Moving to Opportunies’ (MTO) in de aandacht. Men probeert ermee de armen te 
deconcentreren door hun verhuis naar een betere wijk te subsidiëren of door kleinere projecten met betaalbare woningen 
buiten de getto’s te bouwen.
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De effecten voor de verhuizers zouden positief zijn (Rubinowitz & Rosenbaum, 2000; Popkin, 2002; Goering & Feins, 2003; 
Goetz, 2003; Katz, 2004). De volwassenen hebben vaker werk, de kinderen doen het beter op school en ze zijn minder vaak 
slachtoffer van criminaliteit. Het betreft echter al bij al kleine aantallen, waardoor de initiatieven geen significante impact 
hebben op het probleem van achtergestelde wijken (Goetz, 2003). 

Het Amerikaanse systeem is gebaseerd op het verlenen van een subsidie, een “voucher” – een soort verhuispremie of 
huurcheque – aan gezinnen die een achtergestelde buurt verlaten. Het potentieel van ‘vouchering out’ berust volgens Goetz  
(2003, geciteerd in De Decker, 2005 op gammele veronderstellingen. De meest essentiële is dat er buiten de stedelijke 
achtergestelde buurten genoeg woningen zijn waarnaar de doelgroep kan verhuizen. De subsidie verandert daar niets aan. 
Daar komt bovenop dat suburbane gemeenten, middenklassewijken en de vastgoedmanagers niet staan te springen om 
arme gezinnen toe te laten. En wil men de spreiding bereiken door middel van de bouw van kleine sociale woonwijken, dan 
wordt daartegen ook vaak succesvol actie gevoerd. Er is dan ook sprake van een paradox: de programma’s en projecten 
moeten op het terrein klein zijn of ze hebben geen politiek draagvlak, maar omdat ze klein zijn, bieden ze geen antwoord 
op de problemen, want die zijn groot (Goetz, 2003). 

Maar de problemen betreffen niet alleen de beschikbaarheid en de toegang tot de woningmarkt buiten de getto’s. Niet 
zelden zijn middenklassebuurten niet bijzonder geschikt voor arme mensen omdat noch de sociale voorzieningen noch 
de winkels zich op loopafstand bevinden. Daardoor ontstaan perverse effecten. Niet alleen neemt de sociale isolatie (voor 
sommigen) toe omdat hun sociale netwerken (familie, vrienden, kinderopvang) zijn verbroken, vaak lijkt een ‘mobility 
trap’ te ontstaan: de transportkosten lopen voor sommigen zo hoog op dat ze op het einde van de maand minder inkomen 
overhouden. De Amerikaanse benadering heeft ook gevolgen voor de buurten die worden verlaten. Het zijn doorgaans de 
meest gemotiveerde, de meest talentvolle die de buurt verlaten. Niet zelden komen nog armere bewoners in hun plaats. 
Dit wekt bovendien de indruk dat alternatieve investeringen in die wijken zelf niet werken beter worden teruggeschroefd. 

Discriminatie

Het vouchersysteem laat veel keuzevrijheid toe. Huurders en verhuurders kiezen zelf of ze erin stappen; lokale 
gemeenschappen hebben via hun besturen het laatste woord. Dit laat echter ook veel discriminatiemogelijkheden open 
(Galster, 2010). Het verzet van middenklassebuurten neemt bovendien toe als de huidskleur van de kandidaten niet-
blank is. Blanke huishoudens zijn succesvoller wanneer ze van de programma’s gebruik maken. In de Verenigde Staten 
is discriminatie enkel van toepassing voor ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, geslacht en burgerlijke staat. Dit 
betekent dat iemand een woning weigeren omwille van een te laag inkomen of omdat de persoon overheidssubsidiëring 
ontvangt legaal is. Eigenaars weigeren dan ook vaak deelname  aan het programma op basis van het lage inkomen van de 
kandidaten, ook al gaat achter die motivering  illegale discriminatie op basis van ras of geslacht schuil.

1.3 Gemengde nieuwe wijkontwikkelingen nastreven

In nieuwe ontwikkelingen tracht men ‘gettovorming’ van maatschappelijk achtergestelde groepen te voorkomen door 
te streven naar een divers woonaanbod, bijvoorbeeld woningen voor grote gezinnen afgewisseld met woningen of 
appartementen voor alleenstaanden en koppels; of sociale huisvesting met private huur- en koopwoningen. Men tracht zo, 
via het patrimonium, automatisch gemengde wijken na te streven.

In Nederland werd het nastreven van sociale mix sinds de jaren 1990 een expliciete beleidsdoelstelling. Eén van de 
instrumenten daarvoor was de wetgeving die aan alle nieuwe ontwikkelingen een mix van duurdere en goedkopere 
huisvesting oplegde. Zo ook in de Vinex-wijken, locaties aan de rand van grote steden voor massale nieuwbouw, waarbij 
vanuit de gedachte van de ongedeelde stad een norm van minimaal 70% marktwoningen geformuleerd werd. In de praktijk 
wordt veelal uitgegaan van 30% sociale woningbouw. Het Vinex-handvest streeft naar diversiteit in de Vinexwijken. 

Buitenlandse case 3: Verenigd Koninkrijk - Gemengde nieuwe wijkontwikkelingen

In het Verenigd Koninkrijk vormen wijken met gemengde eigendomsstructuren steeds meer het sleutelmechanisme 
voor het verminderen van sociale tegenstellingen in de steden. Rowlands, Murie en Tice (2006) tonen aan dat private 
ontwikkelaars zich niet verzetten tegen gemengde wijken of samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen 
(Rowlands, Murie en Tice, 2006). Door het planningsbeleid vanuit de overheid zijn projectontwikkelaars gemengde wijken 
immers zelf meestal ook als de norm gaan zien. 



| 30

De terughoudendheid van projectontwikkelaars, door de vrees dat een vermenging van private woningen met sociale 
woningen de vastgoedprijzen zou doen dalen, kon overwonnen worden door hen voldoende garanties te geven over een 
kwaliteitsvol wijkontwerp. Bovendien zijn factoren als locatie, de kwaliteit van de aangeboden woningen, wijkontwerp en 
publieke ruimte voor kandidaat-kopers doorslaggevender in hun beslissing dan de aanwezigheid van sociale huisvesting 
in de wijk. Gemengde wijkontwikkelingen vragen bovendien een langdurig management en investeringen in de wijk en het 
wijkbeheer opdat de diensten en faciliteiten op een hoog niveau blijven functioneren.

De studie van Rowlands, Murie en Tice (2006) toont echter ook aan dat een mix van eigendom en sociale huur een 
onvoldoende en weinig precies middel is voor het leveren van een sociale mix. De mix van eigenaars en huurders wordt 
vaak niet gehaald omdat een deel van de gerealiseerde private woningen gekocht wordt door privé-investeerders om door 
te verhuren. Als overheid heeft men daar normaal gezien geen greep op. De mix aan bewoners is eerder een functie van 
het aanbod aan woningtypes en de plaats die de wijk inneemt binnen de lokale huisvestingsmarkt. Een mix van eigenaars 
en huurders is een onderdeel in het scheppen van die condities, maar dicteert de sociale mix niet op zichzelf.

1.4 Renovatie en herstructurering van sociale wijken

De herstructurering van sociale woonwijken houdt de gedeeltelijke afbraak en renovatie van het sociale patrimonium 
binnen een wijk in. Deze ingrepen worden vaak gekoppeld aan een eigendomsdiversificatie. Atkinson (2008) weegt in zijn 
onderzoek de voor- en nadelen af van dergelijke praktijken:

Afbraak en renovatie 

Dit is een strategie die de nodige financiële middelen vraagt, maar effectief is indien het stigma en de onleefbaarheid in 
een bepaalde wijk zeer hoog zijn. Via vervangende nieuwbouw kan het bestaande woonaanbod aangepast worden en kan 
er beter ingespeeld worden op de diverse noden in de wijk. Door een grondige renovatie kan de aantrekkingskracht van de 
wijk verhoogd worden. De combinatie van afbraak en renovatie kan helpen bij de deconcentratie van sociale huisvesting in 
één wijk en de lokale voorzieningen verbeteren (Randolph et al., 2004). 

Afbraak is echter ook potentieel gevaarlijk gezien de impact op het algemene aanbod aan sociale huisvesting indien het 
niet gepaard gaat met de bouw van nieuwe sociale woningen. Een discriminatiegevoelig element is de vraag aan wie de 
gerenoveerde sociale woningen worden toegewezen en wie de wijk moet verlaten (Uitermark et al., 2007).

Diversificatie van het woonaanbod 

Naast afbraak en renovatie wordt in herstructureringsprojecten ook vaak een diversificatie van het woonaanbod nagestreefd. 
Hierdoor wordt een grotere diversiteit in de bewonerspopulatie gerealiseerd en de ermee verbonden maatschappelijke 
voordelen, zoals meer werkgelegenheid en diensten (Nixon et al., 2003; Bailey et al., 2007). Deze strategie wordt gekoppeld 
aan een vermindering van de beheerskosten (Nixon et al., 2003) alsook een vermindering van de bewonersturnover die leidt 
tot een grotere stabiliteit in de wijk (Pawson et al, 2000; Bailey et al., 2007).

Maar aanboddiversificatie krijgt echter ook kritiek. Zo leiden deze programma’s vaak tot een netto verlies van het totale 
aanbod aan sociale huisvesting. Nixon et al. (2003) wijzen ook op de verplaatsing van de armen en de ingrijpende impact 
op de bestaande lokale gemeenschap (al kan deze zich met verloop van tijd wel herstellen (Randolph et al, 2004). Daarbij 
komt nog dat de instroom van een hoog aandeel private huiseigenaars in een sociale woonwijk ook tegenovergestelde 
concentratieproblemen kan geven.

Doordachte wijkontwikkeling en kwaliteitsvolle architectuur 

Leefbaarheid sturen via een diversificatie van het woonaanbod alleen is te beperkt (Musterd en Andersson, 2005). Zowel in 
nieuwe als bestaande wijken kan een doordacht wijkontwerp en kwaliteitsvolle architectuur (bijvoorbeeld goede geluidsisolatie) 
ook een positieve impact hebben op de leefbaarheid. 

Daarnaast blijven ook sociale investeringen noodzakelijk. Doordachte wijkontwikkeling garandeert geen betere sociale 
interactie, maar kan het wel faciliteren. Jupp (1999) geeft voor een grotere sociale interactie de aanbeveling om eerder 
te mengen op schaal van de straat, dan op schaal van de wijk of gemeente. Onderzoek benadrukt ook de nood aan goede 
transportverbindingen, wijkcentra, winkels, groene ruimtes, scholen, ontspanningsruimte. De publieke ruimte dient voldoende 
veilig en aantrekkelijk te zijn om wijkbewoners aan te zetten tot gebruik (Loopmans et al, 2010; Bailey et al. 2007). 
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Buitenlandse case 4: Nederland - Het herstructureringsbeleid 

In Nederland is de graad van stedelijke segregatie laag (van Kempen et al., 1992) vooral door de samenstelling van de 
woningmarkt: meer dan de helft van alle huisvesting is nog steeds in overheidsbezit en wordt verhuurd via wooncoöperaties 
zonder winstoogmerk. Traditioneel hebben alle lagen van de bevolking toegang tot de publieke huisvesting en maken 
mensen er ongeacht hun inkomen ook gebruik van (Murie en Musterd, 1996; Sleutjes, 2006). Slechts recent is er een 
tegenbeweging opgetreden: het aanbod eigendomswoningen is vergroot en gegoede gezinnen verkiezen deze steeds vaker 
boven de publieke huursector (Sleutjes, 2006). 

In Nederland leeft het socialemixdebat onder de noemer van het ‘herstructureringsbeleid’: in achtergestelde wijken tracht 
men het aandeel van woningen in privé-eigendom te verhogen door de afbraak van een deel van de kleine, goedkope 
publieke huisvestingswoningen die vervangen worden door duurdere woningen (Nieuwenhuizen 2005, Sleutjes 2006). De 
bedoeling is ‘opwaartsmobielen’ de mogelijkheid te bieden om in de wijk door te stromen en hogere inkomensgroepen aan 
te trekken (Beaumont et al., 2003). 

Discriminatie

Critici wijzen op het gevaar voor etnische discriminatie omdat de eigenlijke doelstellingen van het beleid meer te 
maken hebben met de Nederlandse angst voor etnische getto’s dan met oplossing van specifieke problemen als 
sociale achterstelling of leefbaarheid (Uitermark, 2010). De vraag is in hoeverre deze doelstellingen een rol zouden 
spelen bij het selecteren van gebouwen voor afbraak of bij de toewijzing van nieuw gebouwde woningen. Zo bleek bij het 
herstructureringsgebied Hoogvliet de neiging te bestaan om een blok af te breken met veel Antilliaanse bewoners om van 
overlastgevende buurtbewoners af te geraken (Uitermark et al., 2007).

1.5 Verkoopprogramma’s voor sociale woningen in achtergestelde wijken

Minder drastisch dan herstructureringsprojecten zijn de verkoopprogramma’s. Delen van het sociaal huurpatrimonium 
worden hierbij verkocht om via een vermenging van huurders en eigenaars een grotere sociale diversiteit in een wijk na te 
streven. Atkinson (2008) weegt in zijn onderzoek de voor- en nadelen af van deze strategie:

Verkoopprogramma’s hebben bewezen dat ze het imago van een wijk kunnen verbeteren (Randolph et al. 2004; Martin en 
Watkinson, 2003; 2007). Op termijn stijgt zo de vastgoedwaarde van het sociale huurpatrimonium in de wijken en daardoor 
het sociaal-economisch profiel van de bewoners. Een ander onmiddellijk voordeel is dat via verkoopprogramma’s een 
te hoge concentratie aan sociale huisvesting in een wijk kan afgebouwd worden zonder grootschalige herstructurering. 
Verkoopprogramma’s kunnen ook ingezet worden voor de reconfiguratie van het sociaal huurpatrimonium waarbij 
verouderd patrimonium met hoge onderhoudskosten verkocht wordt in de ene wijk om op andere locaties nieuwe projecten 
te realiseren (Randolph et al., 2004; Martin en Watkinson, 2003). Een ander voordeel is dat door verkoopprogramma’s 
de beheerkosten voor sociale verhuurders op lange termijn afnemen (Martin en Watkinson, 2003; 2007). Belangrijke 
besparingen kunnen immers gerealiseerd worden door minder leegstand, minder turnover en minder huurachterstand en 
het afwentelen van op termijn noodzakelijke renovatiekosten op de kopers (Martin and Watkinson 2007).

Toch zijn er ook een aantal bedenkingen bij deze aanpak. Het belangrijkste gevaar is dat de opbrengst van de verkoop 
onvoldoende of niet gebruikt wordt om de verkochte sociale woningen te compenseren. Verkoopprogramma’s leiden dan 
tot een verlies in het aanbod van sociale huisvesting (Atkinson en Kintrea, 2000; Martin en Watkinson, 2007). Een ander 
gevaar bestaat erin dat de woningen verkocht worden aan gemarginaliseerde gezinnen die zelf een weinig duurzame 
positie in de wijk innemen of aan gezinnen die niet over voldoende financiële middelen beschikken voor het onderhoud 
van hun woning; hun gebrekkig onderhoud kan een negatieve impact hebben op de vastgoedwaarde in de hele wijk en een 
marginalisering van de bevolking inleiden. 

Onderzoek toont aan dat de aanpak enkel succesvol is in wijken die nog niet als zeer problematisch gekend zijn. Alleen 
daar kan de verkoop van sociale woningen het verder verval tegengaan (Martin en Watkinson, 2003). Als het onderliggende 
probleem voornamelijk een slecht wijkbeheer is of excessief antisociaal gedrag van een beperkt aantal huishoudens, dan is 
het weinig waarschijnlijk dat de verkoop van sociale woningen de situatie opmerkelijk zal verbeteren (Martin en Watkinson, 
2007). Verder is sociale mix niet gegarandeerd wanneer de kopers van sociale woningen, deze op hun beurt doorverhuren 
aan dezelfde achtergestelde bewonersgroepen aan hogere huurprijzen (Martin en Watkinson, 2003; 2007). 
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Buitenlandse case 5: Australië – Verkoopprogramma’s voor sociale woningen

In Australië werd een politiek voor de verkoop van sociale woningen ondernomen in verschillende staten. Zo tracht het 
in 1995 door de Western Australian Department of Housing and Works geïnitieerde ‘New Living’ programma het sociale 
woonaanbod in wijken tot 12% te beperken. Via het programma worden sociale woningen gerenoveerd met als doel deze 
te verkopen aan de huidige huurders. 

Het programma heeft effectief de concentratie van sociale huisvesting verminderd en de sociale mix verhoogd.  Daarnaast 
waren er ook belangrijke financiële besparingen voor de sociale verhuurders door minder leegstand, minder turnover en 
minder onderhouds- en veiligheidskosten (Atkinson, 2008). 

Arthurson (2002) staat echter kritisch tegenover de Australische verkoopprogramma’s. Zo is voor 95% van de sociale 
huurders de aankoop van hun sociale huurwoning geen optie wegens te beperkte inkomsten. Onderzoek in twee deelstaten 
toonde aan dat voor elke drie verkochte woningen er slechts één nieuwe sociale woning elders gerealiseerd werd. Arthurson 
(2002) wijst verder op de ongefundeerde veronderstelling dat hoge concentraties van sociale woningen een goede sociale 
cohesie uitsluiten. 

In bepaalde gevallen, in gemeenschappen waar een positieve sociale cohesie bestaat, zijn er overtuigende argumenten 
voor het behoud van de gemeenschap. Arthurson (2002) pleit daarom tegen een algemene richtlijn voor de verkoop van 
sociale woningen, en voor een analyse van de specifieke situatie, wijk per wijk. 

1.6 Wijkgerichte investeringprogramma’s 

Onder wijkgerichte programma’s verstaan we beleidsinitiatieven waarbij vanuit de overheid een selectieve keuze van 
achtergestelde wijken gemaakt wordt voor extra investeringen binnen een bepaalde tijdsspanne (Quercia en Galster, 2000, 
p. 157). Voor de financiering van dergelijke programma’s dragen zowel de overheid als de lokale actoren hun deel bij. 

De aanpak van problemen in de geselecteerde wijken verloopt via een geïntegreerd programma waarbij gelijktijdig 
verschillende knelpunten worden aangepakt als onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en bewonersparticipatie. 
Centraal staat de sociale en economische verbetering van de wijkbewoners en dit gaat meestal ook gepaard, maar niet 
noodzakelijk, met investeringen in de gebouwde ruimte om de wijk meer aantrekkelijk te maken en zo een zekere sociale 
mix te stimuleren. Wijkgerichte investeringsprogramma’s zijn een zeer indirecte manier om aan de sociale mix te werken. 
Vaak blijven de doelstellingen op het vlak van sociale mix eerder vaag. De vraag ‘van welke sociale groep willen we meer 
bewoners aantrekken’ wordt vaak slechts in algemene categorieën beantwoordt (Meen et al., 2005), deels ook om kritiek in 
relatie tot discriminatie te vermijden. Desondanks kunnen wijkgerichte initiatieven wel degelijk bepaalde bevolkingsgroepen 
al dan niet bewust benadelen (Smith, 1996; Loopmans, 2008; Meert et al., 2004).

Buitenlandse case 6: Zweden – Metropolitan Development Initiative

In Zweden werd tussen 1965 en 1975 een groot aantal woningen gerealiseerd in grootschalige bouwprojecten (Lujanen, 
2004) in het kader van het ‘Million Homes Program’, een door de staat geïnitieerd programma voor de bouw van één 
miljoen woningen. Sinds de jaren 1970 wordt in die wijken een selectief migratieproces vastgesteld waarbij de hogere 
inkomensgroepen de wijken verlaten.

In 1998 werd het “Metropolitan Development Initiative” (MDI) gelanceerd dat zich op de stad richtte. Achter dit initiatief 
zaten verschillende politieke motieven (Andersson 1999; 2001), met als belangrijkste de sinds de jaren 1990 toegenomen 
ruimtelijke segregatie en sociale polarisatie in de steden door de massale instroom van vluchtelingen in de randstedelijke 
woonwijken. Via een wijkgerichte aanpak werd getracht de ruimtelijke segregatie te doorbreken.

Een belangrijk verschil tussen de Zweedse aanpak en wijkgerichte programma’s in andere Westerse landen was het 
ontbreken van fysieke ingrepen. Hoewel één van de acht doelstellingen van het MDI was om de aantrekkelijkheid van 
de geselecteerde woonwijken te verbeteren, voorzag het programma geen investeringen voor de verbetering van het 
woonaanbod. Men was er immers van overtuigd dat de fysieke structuur van de woonwijken en de kwaliteit van de 
huisvesting geen belangrijke factoren waren in het segregatieprobleem. Het programma richtte zich op de sociale en 
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economische ontwikkeling van de wijkbewoners (Andersson en Brama, 2004). 
De meeste inspanningen werden geleverd voor het vooruithelpen van individuele wijkbewoners, maar de belangrijkste 
doelstelling was wel de bijsturing van het socio-economisch profiel van de wijk. Selectieve migratie ondermijnde de 
resultaten op dat vlak (Integrationsverket, 2002; Andersson, 2006). De betere huurders blijven de wijken verlaten en hun 
plaats wordt ingenomen door nog armere en meer gemarginaliseerde groepen. Zolang wijken geconfronteerd worden met 
deze selectieve migratie kan wijkgerichte stadspolitiek individuen helpen, maar het zal het socio-economische profiel van 
een wijk niet structureel wijzigen (van Gent, 2009).

2.Sociale mix via toewijzing

Sociale mix kan ook gestuurd worden via de toewijzing van de woningen aan kandidaat-huurders. Onderstaand schema 
(Winters et al., 2007b naar van Daalen, Davis & Ouwehand, 2005) geeft de mogelijke allocatiemechanismen weer. In de 
eerste plaats bepalen toegangscriteria welke doelgroep toegang krijgt tot de sociale huisvesting. Vervolgens worden 
passendheidscriteria en labels gehanteerd om na te gaan voor welke woningen de kandidaat in aanmerking komt. Toegangs- 
en passendheidscriteria worden ingepast in een woningverdeelsysteem dat de spelregels bepaalt over hoe uiteindelijk een 
woning aan een kandidaat-huurder wordt toegewezen. Dit kan op basis van een wachtlijst, voorrangspunten, loting, enz. 
Ten slotte wordt in de praktijk de toewijzing vaak nog op basis van individuele dossiers bijgestuurd.

 

2.1 Sleutelen aan de toegangscriteria

Internationaal gezien is de inkomensvoorwaarde het meest gebruikte toegangscriterium, naast de eigendomsvoorwaarde 
die stelt dat men geen zakelijk recht mag hebben op een woning. In meerdere landen kan de verhuurder of de gemeente 
‘lokale bindingseisen’ stellen. Het kan daarbij gaan om een ‘maatschappelijke binding’, geformuleerd als het aantal jaren 
dat men in de gemeente of regio woont, of om een ‘economische binding’, die stelt dat men in de gemeente of regio moet 
werken om een sociale woning te mogen huren. Bindingseisen geven vaak aanleiding tot discussie, voornamelijk omdat ze 
niet te verzoenen zijn met het recht op vrije vestiging (Winters et al, 2007b).

Via de toegangscriteria kan de sociale mix binnen het sociaal huurpatrimonium bijgestuurd worden. Zo worden de 
toelatingsvoorwaarden tot de sociale huisvestingssector langs de ‘bovenkant’ versoepeld en langs de ‘onderkant’ strenger 
gemaakt om een concentratie aan maatschappelijk zwakke groepen in de sector te vermijden. Onderzoek (Winters et al., 
2007b) koppelt aan het realiseren van een sociale mix via de toegangscriteria wel een aantal voorwaarden. In de eerste 
plaats veronderstelt dit een voldoende ruim patrimonium. Een andere voorwaarde om via toewijzing een grotere sociaal-
economische mix in bestaande wijken te realiseren is dat de beter geplaatste huurder ook bereid is om te wonen in een 
sociale woning. 
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Buitenlandse case 7: Zweden – Geen inkomenscriteria voor de publieke huisvesting

Ongeveer 36% van de Zweedse bevolking leeft in de huursector, evenredig verdeeld over publieke en private huursector 
(sociale huursector bestaat er niet). Daarnaast leeft 16% van de bevolking in coöperatiewoningen: bewoners kopen het 
recht om een woning te bewonen, maar de woning blijft collectief eigendom van een huisvestingscoöperatie waar al de 
bewoners in zetelen (Van Beckhoven et al., 2007).

De publieke huisvestingsmaatschappijen zijn meestal eigendom van de gemeente die als organisatie zonder winstoogmerk 
functioneert. In tegenstelling tot vele andere landen staat de Zweedse publieke huisvestingssector open voor iedereen: de 
toewijzing is meestal enkel gebaseerd op het aantal dagen dat iemand geregistreerd staat op de wachtlijst. 

In principe zou een brede instroom van huurders binnen de publieke huisvesting de garantie moeten zijn voor een goede 
sociale mix. Toch is er zoals hoger vermeld ook in Zweden sinds de jaren 1960 en 1970 sprake van een sterke ruimtelijke 
segregatie door selectieve migratie uit de grootschalige sociale woonwijken.

In de minst populaire wijken zijn de wachtlijsten het kortst, waardoor de nieuwkomers op de lokale woonmarkt (jonge 
mensen en migranten) en mensen met weinig andere opties er terechtkomen. Wanneer men het zich kan veroorloven 
verlaat men de de wijk om op te klimmen op de woonladder. Bijkomende toewijzingsregels worden niet toegepast omdat 
gevreesd wordt dat dit tot de discriminatie van bepaalde groepen kan leiden. De keuzevrijheid van de kandidaat-huurder 
primeert in Zweden. 

Zweden toont aan dat een sociale huisvestingssector toegankelijk voor iedereen geen garantie is voor gemengde wijken als 
de beter geplaatste huurder niet bereid is om te wonen in bepaalde sociale woningcomplexen.

2.2 Sleutelen aan passendheidscriteria en labels 

Passendheidscriteria en labels worden gebruikt om het patrimonium optimaal in te zetten. Passendheidscriteria zijn regels 
die de relatie weergeven tussen de grootte van de woning en de grootte van het huishouden. Labels geven aan voor welke 
subgroep de woning bestemd is, zonder dat dit noodzakelijk te maken heeft met kenmerken van de woning. Een kleine, 
aangepaste woning in de buurt van voorzieningen of vlakbij een bushalte krijgt zo bijvoorbeeld het label ‘ouderenwoning’ 
en wordt enkel aan 55- of 65-plussers verhuurd. Ook wat genoemd wordt ‘voorrang’ voor persoon met een handicapn, is 
in feite een passendheidscriterium of label. 

Het ‘labelen’ van woningen kan gebruikt worden om schotten in de sociale woningmarkt te plaatsen, met name door 
woningen voor te behouden voor welomschreven doelgroepen zonder dat de woning op zich of de ligging ervan bijzondere 
eigenschappen vertoont. Het doel kan zijn bepaalde groepen te bevoordelen, zoals via ‘starterswoningen’, maar ook om 
een gemengde of juist homogene bevolkingssamenstelling te bekomen. 

Bij gebruik van passendheidscriteria en labels worden in de literatuur diverse vraagtekens geplaatst. Het beperkt de 
flexibiliteit op de woningmarkt en houdt een risico op verdringing van zwakke groepen in (Van Daalen, Davis & Ouwehand, 
2005; Boer, 2004). 

Buitenlandse case 8: Nederland – Versoepeling van passendheidscriteria

In de Nederlandse publieke huisvesting worden passendheidscriteria gehanteerd op twee manieren. Ten eerste in functie 
van het inkomen, om huishoudens met een laag inkomen onder te brengen in woningen met een lage huur. Daarnaast worden 
ook passendheidscriteria gehanteerd voor het huishoudtype en het kameraantal. In een Nederlands evaluatieonderzoek 
(Daalen, Davis en Ouwehand, 2005) naar toewijzingssystemen op basis van verloting werd  de afschaffing of versoepeling 
van de passendheidscriteria onderzocht en de impact op de sociale vermenging.

Het loslaten van passendheidscriteria leidt tot minder regels en de versoepeling werd als positief onthaald door zowel 
huurders als verhuurders. Uit het onderzoek bleek dat er na de versoepeling van de inkomenscriteria nog steeds sprake 
was van een ‘passende’ verdeling (laag inkomen en lage huur/hoog inkomen en hoge huur). Wel bleek dat in Rotterdam 
vaker huishoudens met lagere inkomens in een duurdere woning wonen (Rotterdam hanteert voor de lagere inkomens 
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in een duurdere woning wel een lager huurtarief). In de gemeente Velsen werd dit laatste ook geconstateerd, evenals 
het tegenovergestelde, veel huishoudens met een hoger inkomen wonen in huurhuizen met een lage huur. Met enige 
voorzichtigheid kan worden gesteld dat het loslaten van de inkomenscriteria in Rotterdam en in Velsen heeft geleid tot 
iets minder segregatie: er wonen nu meer huishoudens met lage inkomens in een duurdere woning, woningen die zij 
in het oude systeem niet hadden kunnen krijgen; daarom is er wel bezorgdheid of ze niet in betalingsproblemen zullen 
geraken. 

Discriminatie

Het loslaten van de passendheidscriteria met betrekking tot het inkomen zal theoretisch altijd, in meer of mindere mate, 
een verdringing betekenen van lage inkomens bij de woningen met een lage huur.

Met betrekking tot het loslaten van de criteria volgens de huishoudengrootte toont het evaluatieonderzoek van Daalen, Davis 
en Ouwehand aan dat dit vooral leidt tot een vergroting van de keuzevrijheid voor de één- en tweepersoonshuishoudens 
(vaak starters en jongeren). Deze groepen zijn nu niet alleen aangewezen op de één- en twee- en driekamerwoningen, 
maar komen nu ook in aanmerking voor de grote woningen/eengezinswoningen. In Rotterdam reageren weliswaar kleinere 
huishoudens meer op grotere woningen, maar er is geen sprake van dat één- en tweepersoonshuishoudens veel vaker 
dan grotere huishoudens in grotere woningen terechtkomen. In Doetinchem bleek dat één- en tweepersoonshuishoudens 
wel veel vaker terechtkomen in eengezinswoningen dan de grotere huishoudens. Grotere gezinnen kunnen dus benadeeld 
worden door een versoepeling van de criteria inzake huishoudengrootte.

2.3 Sleutelen aan het woningverdeelsysteem

Een woningverdeelsysteem combineert verschillende criteria als rangorde, urgentie, voorrang en lokale binding om zo 
objectief mogelijk sociale woningen toe te wijzen aan kandidaat-huurders. Onderzoek van Winters et al. (2007b) geeft een 
verhelderend inzicht in de verschillende criteria die gehanteerd worden:

Rangorde 

De wachttijd of inschrijvingsduur is nog steeds een zeer gangbaar rangordecriterium in de internationale 
toewijzingspraktijken. Een nadeel van dit criterium is dat het soms lang duurt vooraleer een woning kan worden toegewezen. 
In Nederland worden ook leeftijd en woonduur als rangordecriterium gebruikt, maar deze criteria staan momenteel erg ter 
discussie, onder meer omdat ze als weinig rechtvaardig worden beschouwd ten aanzien van jonge mensen en starters (Boer, 
2004). De onvrede met de gangbare toewijzingspraktijken heeft in Nederland aanleiding gegeven tot tal van experimenten 
met andere rangordecriteria zoals loting, waarbij de rangorde aan het toeval wordt overgelaten. Ook in Spanje bestaan 
vormen van verloting. Soms wordt ook een uitzondering gemaakt op de gangbare volgordebepaling om woningen in 
onpopulaire buurten die al lange tijd leegstaan aan de man te brengen of om verdere segregatie te voorkomen (Bendijk, 
Mulder & Wagemakers, 2002). 

Urgentie

Urgenties worden toegekend aan woningzoekenden die omwille van hun persoonlijke situatie sneller dan anderen een 
woning nodig hebben. Dit kan zijn omwille van de huidige woonsituatie (onbewoonbaarheid, onteigening, overbewoning, ... ), 
om medische redenen, om sociale redenen (dakloosheid, relatiebeëindiging, financiële problemen, ... ) of omwille van 
een maatschappelijke urgentie (personen die uit een opvangtehuis komen, een psychiatrische inrichting of een andere 
instelling) (Bendijk et al., 2002). 

Urgenties kunnen in de praktijk zeer streng zijn of erg ruim. Hoe urgenties worden omschreven en toegewezen, is erg 
bepalend voor de kansen van de reguliere woningzoekende, zeker bij een beperkt sociaal woningpatrimonium. Urgenties 
kunnen worden vastgesteld en toegekend op het lokale (of regionale) niveau, via bestaande sociale of medische organisaties 
of hiertoe in het leven geroepen ‘urgentiecommissies’. Er is een tendens naar het strakker definiëren van urgenties. 

Een onderwerp van debat is of kandidaat-huurders met hoge urgentie prioritair een woning krijgen uit het aanbod voor 
alle kandidaat-huurders, dan wel of er een deel van de sociale woningmarkt wordt voorbehouden aan hen. In het laatste 
geval stelt zich de vraag hoe groot dat deel is en welk deel van het vrijgekomen aanbod naar urgenten gaat en welk deel 
regulier wordt verdeeld.
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Voorrang

Naast de urgenties kunnen ook voorrangsregels gedefinieerd worden om redenen die niets te maken hebben met 
persoonlijke woonnood, maar wel met lokale belangen of om de woningmarkt te sturen. Vaak wil men met een bepaald 
voorrangscriterium de doorstroming stimuleren en het efficiënt gebruik van het patrimonium aanmoedigen. Voorbeelden 
zijn voorrang voor wie een populair woningtype verlaat, voor wie bij niet-rationele bezetting verhuist naar een woning met 
rationele bezetting of voorrang voor doorstromers ten opzichte van starters.

Voorrangsregels worden soms in het leven geroepen om tegemoet te komen aan tekorten aan bepaalde woningtypes op 
de private huurmarkt (bijvoorbeeld seniorenwoningen, betaalbare woningen voor jonge of grote gezinnen, ... ) of om de 
leefbaarheid van sociale wooncomplexen te vrijwaren of te verbeteren (bijvoorbeeld hogere inkomens of ‘autochtonen’ 
voorrang geven). Extra voorrangsregels voor de leefbaarheid zijn discriminatiegevoelig en hebben steeds neveneffecten. 
Zo bestaat het zogenaamde coöptatiemodel in Den Haag, waarbij buren de voorrang bepalen. Natuurlijk stelt zich daarbij 
de vraag in welke mate dit als discriminatie moet worden gezien van groepen die geen voorrang kregen.

Lokale binding

Voorrangsregels worden ook vaak gebruikt om bij toewijzing de voorrang te kunnen geven aan de eigen bevolking van de 
gemeente of de regio. Gemeenten zijn over het algemeen voorstander van lokale bindingseisen om tegemoet te komen 
aan de wensen van het eigen kiespubliek, zowel door ongewenste nieuwkomers te weren als door de eigen bevolking een 
woning te geven. Zeker in geval een gemeente zelf mee investeert in de uitbreiding van het sociaal woningpatrimonium is 
het begrijpelijk dat de gemeente ook wil dat de woningen bij voorrang ter beschikking staan van de eigen inwoners.

Nochtans zijn er duidelijke nadelen verbonden aan de lokale bindingseisen zoals het feit dat deze niet te verzoenen zijn 
met het recht op vrije vestiging. Lokale binding doet ook onrecht aan jonge huishoudens, die vaker en over langere afstand 
verhuizen dan andere huishoudens (Bouwmans, 2002) en aan inwoners van gemeenten waar er geen of slechts een beperkt 
aanbod is aan sociale woningen. 

De discussie draait echter vooral om het feit dat lokale binding gebruikt wordt als een middel om vreemdelingen en 
nieuwkomers van het grondgebied te weren. Het gebruik van bindingseisen als toelatingsvoorwaarde wordt soms door de 
wetgever aan banden gelegd zodat de rechten van groepen zoals vreemdelingen met verblijfsvergunning of immigranten 
gevrijwaard worden. Het gebruik van bindingseisen kan ten slotte negatieve effecten hebben voor de arbeidsmobiliteit. Het 
gebruik van economische binding is ook betwistbaar, gezien het de toegang tot een sociale woning voor werkenden (die als 
groep sociaaleconomisch beter gepositioneerd zijn) gemakkelijker maakt dan voor personen die van een uitkering leven. 

Combinatie in een woningverdeelsysteem

De hierboven aangehaalde criteria worden gecombineerd in het woningverdeelsysteem. Een gekende manier om aspecten 
van woningnood en andere prioriteiten te combineren met een gewoon rangordecriterium is een systeem waarbij punten 
worden toegekend aan aspecten van de persoonlijke situatie om de woonnood of dringendheid gestalte te geven. Aan 
verschillende situaties wordt een verschillend gewicht toegekend. Hierbij is de wachttijd of inschrijvingstijd meestal één 
van de aspecten die bij het toekennen van punten in rekening wordt gebracht. Puntensystemen worden beschouwd als een 
goede manier om discriminatie en favoritisme te voorkomen. Anderzijds kunnen de puntensystemen transparantie missen, 
waardoor kandidaat-huurders gemakkelijk het gevoel krijgen onrechtvaardig behandeld te zijn (Chartered Institute of 
Housing, 2003). In plaats van het individueel toekennen van punten wordt ook gewerkt met urgentieklassen: personen 
worden dan volgens een bepaald systeem aan een klasse toegewezen en de klassen worden vervolgens gerangschikt naar 
prioriteit.

Vandaag doen steeds vaker, met het oog op het bijsturen van de sociale mix in wijken, alternatieve toewijzingsmethodes 
hun intrede . ‘Community lettings’ trachten de samenstelling van de bevolking bij te sturen door toewijzingen aan bepaalde 
groepen te beperken (Griffiths et al., 1996).  In hun meest gesofisticeerde vorm maken deze strategieën gebruik van 
wijkprofielen om de specifieke lokale doelstellingen vast te leggen voor bepaalde types van gezinnen. ‘Choice based 
lettings’ introduceren keuzevrijheid voor de kandidaat-huurder inzake wijk en woontypologie binnen het aanbod. Van deze 
aanpak werd aangetoond dat ze kan leiden tot een grotere woontevredenheid, een grotere homogeniteit qua levensstijl en 
een lagere verhuismobiliteit in een wijk (Cheshire, 2007). 
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Buitenlandse case 9: Verenigd Koninkrijk – Grotere keuzevrijheid in de sociale huisvesting

In het Verenigd Koninkrijk werd de laatste decennia door de lokale huisvestingsmaatschappijen sterk gesleuteld aan het 
toewijzingssysteem. In de traditionele toewijzingssystemen worden woningen toegewezen aan kandidaat-huurders met 
de grootste nood. Deze aanpak wordt steeds meer bekritiseerd omdat ze de residualisering van de sociale huisvesting 
versterkt met een concentratie van de huishoudens met de grootste nood in de minst populaire wijken met de hoogste 
turnover.

Onderzoek (Cole et al., 2001) toont aan dat de sociale huisvestingsmaatschappijen die evolutie trachten te keren via 
aangepaste toewijzingsregels. Een meer flexibele toewijzingspolitiek wordt naar voor geschoven om in te kunnen 
spelen op lokale problemen. Sociale huisvestingsmaatschappijen verzamelen via wijkprofielen data om te bepalen aan 
welk type huishoudens de vrijgekomen woningen dienen toegewezen te worden. Daarnaast is er ook een verschuiving 
naar meer keuzevrijheid voor de kandidaat-huurders. Doel hiervan is de positie van de sociale huurders versterken, de 
woontevredenheid vergroten, duurzame gemeenschappen creëren door mensen te laten wonen waar ze willen wonen, 
leegstand beperken en beter kunnen inspelen op veranderende verlangens van kandidaat-huurders.

De zoektocht naar alternatieve toewijzingsmethoden werd ook gestimuleerd vanuit de overheid. Doel was een systeem te 
ontwikkelen dat eenvoudiger en makkelijker te begrijpen is, de kandidaat-huurders de mogelijkheid geeft zelf de afweging 
te maken tussen nood en aanbod en ten slotte een grotere transparantie en duidelijkheid schept betreffende wachttijden. 
Cole et al. (2001) brachten de hervormingen van het toewijzingssysteem in kaart. Deze variëren van marginale ingrepen tot 
een volledige herziening van de bestaande procedures zoals:

kandidaat-huurders komen enkel in aanmerking als ze reageren op advertenties voor vrijgekomen woningen;• 

kandidaat-huurders kunnen verschillende keuzes opgeven;• 

een toename van het aantal voorstellen dat geweigerd kan worden zonder bestraffing;• 

het versoepelen van de voorwaarden voor de toewijzing van een sociale woning;• 

uitwisselingsovereenkomsten tussen sociale huisvestingsmaatschappijen;• 

het samenvoegen van het aanbod van verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen;• 

voorrangsregels voor gezinnen met een familiale of economische band met de wijk.• 

De hervormde toewijzingsregels houden vaak rekening met één of meerdere van de volgende criteria:

1. Inkomen - voor een evenwicht tussen gezinnen met een vervangingsinkomen en gezinnen waarvan minstens   
één familielid een baan heeft;
2. Families en vrienden - voor een band van een kandidaat-huurder met een ander gezin in de wijk;
3. Meerwaarde voor de gemeenschap - voor vele interpretaties vatbaar, maar volgens een inschatting of de leden  van het 
gezin actief zullen bijdragen aan het gemeenschapsleven door participatie aan het lokale verenigingsleven;
4. Lokale binding - een ruimere versie dan punt 2, maar dan bijvoorbeeld met inbegrip van een baan in de wijk;
5. Gezinskenmerken - zoals het aantal kinderen, kwetsbaarheid, gedragsproblemen, woongeschiedenis.

Discriminatie

Het onderzoek van Cole et al. (2001) koppelt aan die criteria respectievelijk de volgende potentiële gevaren:

1. Het effect op de tewerkstelling van de oorspronkelijke huurders is beperkt en middenklassegezinnen zijn soms ook 
gewoon niet geïnteresseerd om een sociale woning te huren;
2. Hiermee kunnen etnisch minderheden gediscrimineerd worden en de impact op de sociale mix is beperkt;
3. De potentiële bijdrage aan de gemeenschap is moeilijk in te schatten. Het is ook onmogelijk om achteraf sancties te 
treffen als iemand zijn belofte tot participatie aan het verenigingsleven niet nakomt; 
4. Dit kan gezinnen uitsluiten die in een bepaalde wijk willen wonen, maar geen band hebben met de wijk; 
5. Dit wordt geassocieerd met keuring en uitsluiting van kandidaten op grond van hun verleden of hun etnische afkomst.

Cole et al. (2001) stelt ook dat hoewel er reeds veel aandacht ging naar de aanpassing van de toewijzingssystemen, het 
vaak nog aan de nodige systemen voor de monitoring en evaluatie van de impact ontbreekt. De positieve resultaten van 
de nieuwe toewijzingssystemen lijken vooral een vereenvoudiging van de procedures, een betere dienstverlening en een 
grotere betrokkenheid van de gemeenschap te zijn, eerder dan het daadwerkelijk bereiken van de sociale objectieven die 
aan de aanpassingen gekoppeld werden. Het onderzoek concludeert dan ook dat bestaande toewijzingsprincipes op basis 
van woningnood, rechtvaardigheid en gelijkheid van kansen niet te snel overboord gegooid moeten worden voor de belofte 
van een duurzame gemeenschap als die belofte op lange termijn misschien loos zal blijken.
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2.4 Bijsturing van individuele dossiers en officieuze praktijken

Naast het woningverdeelsysteem dat meestal wettelijk vastgelegd is in regels, is er ook nog de dagelijkse praktijk op het 
terrein. De lokale, officieuze praktijken kunnen soms sterk verschillen van de officiële richtlijnen.

Zo trachten sociale huisvestingsmaatschappijen soms in naam van de leefbaarheid of om preventief problemen te 
voorkomen de toewijzing lokaal bij te sturen. Dit houdt in dat kandidaat-huurders op de wachtlijst voorbijgestoken worden 
omdat men rekening houdt met de eigenschappen van de kandidaat-huurders en de wijk bij toewijzing. Dit bijvoorbeeld om 
de toewijzing van een woning aan kwetsbare personen in een onveilige wijk te voorkomen of omdat men de concentratie 
van bepaalde huurdersgroepen wil vermijden of net wil aansturen. In sommige landen voorziet de wetgeving hiervoor een 
wettelijk vastgelegd percentage, zo niet dan gebeurt dit via officieuze praktijken.

Lokale bijsturing kan evenwichtige gemeenschappen tot doel hebben; soms worden zo ook problemen voor kandidaat-
huurders of hun toekomstige buren vermeden. Deze praktijken houden echter een risico in van individuele uitsluiting en 
zelfs de uitsluiting van een bepaalde groep ten voordele van de gemeenschap. Het strookt evenmin met het overheersende 
uitgangspunt dat voorkennis en persoonlijk oordeel bij toewijzing beperkt moet worden om de kansen op discriminatie te 
beperken (Pawson en Kintrea, 2002). 

De lokale bijsturing kan zo’n grote vormen aannemen dat men van geïnstitutionaliseerde officieuze praktijken kan 
spreken. Zo bijvoorbeeld in Duitsland (Riedmann, 2010) verwijst sociale mix in de sociale huisvesting officieel naar 
een mix van inkomens. Officieus zijn er echter nog steeds informele en soms geheime praktijken waarbij sociale 
huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen een “evenwichtige etnische mix” nastreven. Het nastreven van die etnische 
mix gebeurt door vreemdelingenquota, met als doel het aantal allochtonen in de sociale huisvesting te beperken omdat 
gedacht wordt dat de oorspronkelijke, autochtone bewoners zich anders vervreemd zouden voelen. Toewijzing op basis van 
etnische afkomst druist echter tegen de bestaande discriminatiewetgeving in. Onderstaande buitenlandse case toont aan 
dat ook in Frankrijk officieuze ‘vreemdelingenquota’ tot ongeoorloofde discriminatie leiden.

Buitenlandse case 10: Frankrijk – Officieuze etnische quota’s

Het concept sociale mix wordt in Frankrijk steeds belangrijker. Sinds de wet Besson (1990) is sociale mix ook een legitiem 
objectief in de huisvestingspolitiek: de nieuwe toewijzingsregels streven een betere verdeling van de bevolking over de 
sociale huisvesting na om getto’s te vermijden. 

Epstein (2010) stelt dat hoewel sociale mix nastreven een duidelijke beleidsdoelstelling is, er nog altijd geen officiële 
definitie en criteria zijn. De lokale besturen en SHM vertalen de beleidsdoelstelling meestal naar criteria in functie van de 
gezinssamenstelling, de leeftijd, inkomens, beroepscategorie of opleidingsniveau. De nationaliteit komt ook vaak voor in 
de criteria, etnische criteria zijn echter bij wet uitgesloten. Nochtans is etnische segregatie de belangrijkste reden voor het 
socialemixdiscours in Frankrijk (Tissot, 2010).

Discriminatie

Het rapport uit 2001 van “Groupe d’étude et de lutte contre les discriminations” (GELD) toont dat het concept sociale mix 
gebruikt wordt ter legitimatie van discriminerende praktijken (Tissot, 2006; 2010). Kandidaat-huurders van buitenlandse 
herkomst worden geweigerd in naam van de sociale mix met als motief dat er al teveel vreemdelingen wonen in het 
gebouw of wijk. Etnische quota werden ingevoerd, vaak in het geheim en op informele wijze.

Tissot (2006; 2010) verklaart hoe de discriminatie van vreemdelingen tot op vandaag in de sociale huisvesting aanwezig 
is door een ondoorzichtig toewijzingssysteem. Nochtans werd in 2001 de procedure grondig hervormd, elk dossier 
dient sindsdien geregistreerd te worden en elke kandidaat-huurder krijgt een uniek inschrijvingsnummer. Elke 
huisvestingsmaatschappij moet bovendien beschikken over een toewijzingscommissie die de kandidaten evalueert. De 
toewijzingscommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de prefectuur, burgemeesters en de private sector die 
omwille van hun financiële participatie bij de bouw van woningen hun kandidaten kunnen voorstellen voor een deel van het 
sociaal huurpatrimonium.

In realiteit functioneert dit systeem echter veel complexer. Hoewel de inschrijving van de kandidaat-huurders in theorie 
gecentraliseerd is, speelt de contactpersoon van de kandidaat-huurder een grote rol. De hulp die men als kandidaat-
huurder bij inschrijving krijgt is dan ook sterk afhankelijk van de contactpersoon, alsook de steun die de aanvraag nadien 
krijgt bij de behandeling op de toewijzingscommissie. Immers, tussen de kandidaatstelling en de behandeling op de 
toewijzingscommissie worden vaak nog verschillende stappen met verschillende actoren doorlopen. In de praktijk blijken 
de kandidaturen gekeurd en voorgeselecteerd te worden door informele commissies waarvan de samenstelling en de 
selectiecriteria geen enkele wettelijke basis kennen. 
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DEEL V – BINNENLANDSE PRAKTIJKEN

1. Het Vlaams Gewest 

1.1 Sociale huisvesting in de regio

Het   Vlaams  Gewest beschikte op 31 december 2006 over 137.846 sociale woningen, of 5,4% van het totale woningpatrimonium, 
waarvan er ongeveer 132.000 effectief werden verhuurd. Midden 2007 bedroeg het aantal kandidaat-huurders, na 
uitzuivering van de dubbeltelling van kandidaten die bij verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen ingeschreven 
zijn, 75.735 gezinnen. De gemiddelde wachttijd bedroeg in 2006 858 dagen (Administratie Planning en Statistiek, 2007; 
VMSW, 2008).

Het aanbod aan sociale huisvesting ligt hoger in stedelijk gebied dan in buitengebied. Iets meer dan de helft van de sociale 
woningen zijn eengezinswoningen, de rest zijn appartementen of studio’s. Echte hoogbouw, meer dan vijf bouwlagen, komt 
in de sociale huisvesting in het Vlaams Gewest slechts heel beperkt voor. Enkel in het stedelijk gebied vinden we sociale 
hoogbouw, een kwart van de sociale woningen is er gelegen in hoogbouwcomplexen.

De sociale huurderspopulatie ‘verarmde’ en ‘verkleurde’ sterk sinds de crisis van de jaren 1980. Onderzoek van het 
Steunpunt Ruimte en Wonen (2007) toont aan dat de bewoners van sociale woningen vandaag dan ook een relatief zwak 
socio-economisch profiel hebben. De helft van de sociale huurders heeft een inkomen dat tot de 20% laagste inkomens 
behoort. Naar leeftijd vinden we bij de sociale huurders een oververtegenwoordiging van de oudere bevolking. Ook 
alleenstaanden en eenoudergezinnen zijn oververtegenwoordigd in de sociale huisvesting. Naar scholingsgraad zien 
we een duidelijke oververtegenwoordiging van laaggeschoolden. Ook werklozen en zieken of arbeidsongeschikten zijn 
oververtegenwoordigd. 

Gevraagd naar hun tevredenheid met de woning, antwoordde 88,9% van de sociale huurders ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ te 
zijn. Het onderzoek van het Steunpunt Ruimte en Wonen (2007) op basis van de Woonsurvey 2005 bevestigt de conclusies van 
vroeger onderzoek (Pannecoucke et al., 2001). Beide onderzoeken nuanceren sterk het negatieve beeld van de sector dat de 
laatste decennia overheersende. Zo werd er vaak gewezen op de toenemende instroom van zwakke groepen (allochtonen, 
werklozen, sociaal zwakken, psychiatrische patiënten, … ), wat in verband werd gebracht met leefbaarheidsproblemen in 
de sociale woonwijken. Beide onderzoeken ontkennen een algemene malaise in de sociale huisvesting. Er zijn huurders 
die problemen veroorzaken en in sommige wijken is de leefbaarheid ook serieus aangetast. Maar deze problemen moeten 
in de juiste proporties worden gezien.

De aanpak van leefbaarheidsproblemen in de sociale huisvesting stond centraal in recente beleidsmaatregelen. Zo bracht 
het Vlaams Parlement in 2006 een grondige wijziging aan in de Vlaamse Wooncode. Voor een betere leefbaarheid werd 
onder meer besloten om de betrokkenheid van de gemeenten in het toewijzingsbeleid te verruimen, een proefperiode voor 
nieuwe huurders in te voeren én nieuwe huurders te vragen dat zij hun bereidwilligheid zouden aantonen om Nederlands 
te leren. 

In navolging van de nieuwe Vlaamse Wooncode trad op 1 januari 2008 het nieuwe kaderbesluit sociale huur in werking 
(definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007; op 7 december 2007 gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad). Dit besluit bepaalt wie in aanmerking komt voor een sociale woning, hoe woningen worden toegewezen, 
aan welke huurprijs ze worden verhuurd en hoe ver daarbij de autonomie van de huisvestingsmaatschappij of het lokale 
bestuur reikt.

1.2 Het regionale socialemixdebat

Het debat rond sociale mix in Vlaanderen kent een lange geschiedenis (De Decker, 2004). De oorsprong van het debat 
ligt in de selectieve suburbanisatie die in de naoorlogse jaren vooral Vlaanderen heeft veranderd (Loopmans et al., 2010). 
In Vlaanderen gaat het debat rond sociale mix niet in de eerste plaats over de sociale huisvestingssector (al neemt de 
aandacht ervoor wel toe). Het debat richt zich vooral op de onevenwichten tussen stad en suburbane rand. Sinds de jaren 
tachtig wordt het discours over de ongelijke belastingsinkomsten tussen de steden en de rest van Vlaanderen steeds 
sterker toegespitst op de vraag of de sociale mix in de steden niet moet worden verbeterd; het gaat dan in de eerste plaats 
over inkomensmix: de stad heeft nood aan een groter aandeel bewoners uit de hogere inkomensgroepen (Heylen et al., 
2007). Vooral nu de steden er steeds beter in slagen om in bepaalde wijken middenklasse bewoners aan te trekken lijkt de 
roep om inkomensmix groter te worden.
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Sinds de opkomst van het Vlaams Blok (nu Vlaams Belang, VB) wordt sociale mix echter ook in termen van etnische 
mix beschreven. Sociale mix werd door o.m. Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid Paula D’hondt beschreven 
als een remedie tegen racisme, discriminatie, maar ook sociale uitsluiting: de concentratie van migrantenjongeren in 
achtergestelde wijken zou hun sociale mobiliteit verminderen. Vooral de Vlaamse regering nam deze adviezen ter harte 
in de hoop zo het VB wind uit de zeilen te nemen. Etnische mix werd een belangrijk element in het Vlaamse stedelijk en 
huisvestingsbeleid, wat bijvoorbeeld tot uiting kwam in het verstrengen van de Vlaamse controle op de toewijzing van 
sociale woningen. 

Het debat over sociale mix in de sociale huisvestingssector komt pas later op gang, en deels in reactie op die verstrengde 
controle. Dit debat wordt gevoed door georganiseerde huurders enerzijds, en de sociale huurmaatschappijen anderzijds. 
De sociale huurders ventileren klachten over de verminderde leefbaarheid van grote sociale wooncomplexen in steden, 
gelinkt aan een toename van maatschappelijk zwakke, arme en allochtone huurders in hun complex. Hun eis voor een 
‘betere sociale mix’ komt voort uit de wens voor een betere leefbaarheid.

Sociale huurmaatschappijen hebben in de jaren negentig van vorige eeuw, en begin deze eeuw vooral noodsignalen 
uitgezonden met betrekking tot de financierbaarheid van hun organisaties. Enerzijds heeft een toename van het aandeel 
armere huurders de huurinkomsten doen afnemen; anderzijds nemen ook de beheerskosten toe naarmate er meer 
problematische huurders worden opgevangen. Maatschappijen pleiten daarom in de eerste plaats om een inkomensmix, 
hoewel ook een mix van leefstijlen in het kader van de beheerskosten in het debat opduikt.

Mix krijgt veel aandacht in Vlaamse beleidsdocumenten, wat echter niet betekent dat ook in de praktijk veel wordt gedaan 
om sociale mix te stimuleren. In het Vlaams regeerakkoord 2004-2009 refereert sociale mix zowel naar een inkomensmix 
als een etnische mix, in de Vlaamse beleidsnota woonbeleid 2004-2009 van toenmalig Minister Marino Keulen wordt met 
sociale mix doorgaans een inkomensmix bedoeld, een enkele keer aangevuld met een mix van leeftijden en leefstijlen 
(Heylen et al., 2007). Waar het nastreven van sociale mix in beide documenten nog als een duidelijke beleidsdoelstelling 
wordt gesteld, lijkt de aandacht voor het concept sociale mix in de meest recente beleidsdocumenten terug te verslappen. 
In plaats van de nood aan sociale mix wordt eerder de nood aan gemengde projecten, wijken met een vermenging van 
koop- en huurwoningen en kleine en grote woningen, onderstreept.

1.3 Het lokale socialemixdebat

Uit interviews op het terrein bleek dat huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen aan het concept sociale mix 
voornamelijk een sociaal en politiek discours koppelen. Sociale mix wordt als noodzakelijk geacht voor een betere sociale 
cohesie, voor de aanpak van de leefbaarheidsproblemen, voor de betere integratie van mensen van vreemde origine,…. Het 
financiële discours, het nastreven van sociale mix voor een financieel evenwicht van de sociale huisvestingsmaatschappijen, 
was veel minder sterk aanwezig in Vlaanderen.

Het nieuwe kaderbesluit sociale huur geeft de gemeentebesturen de taak van coördinator van het lokale woonbeleid. 
De betrokkenheid van de lokale besturen bij de sociale huisvestingspolitiek is dan ook groot. Door de nauwe 
onderlinge samenwerking is het discours rond sociale mix in de sociale huisvesting tussen lokale besturen en sociale 
huisvestingsmaatschappijen sterk gelijklopend.

Sociale mix is zoals reeds gesteld geen eenduidig concept, hieronder volgt een overzicht van de verschillende invulling en 
argumentatie van lokale besturen en sociale huisvestingsmaatschappijen.
 

1.3.1 Etnisch-culturele mix 

Het verlangen naar etnisch-cultureel gemengde wijken was in het Vlaams Gewest, van de drie onderzochte gewesten, 
het sterkst aanwezig. Of het was in Vlaanderen toch het minst een taboe om zich daar als Lokaal Bestuur of sociale 
huisvestingsmaatschappij over uit te spreken.

Voor het nieuwe kaderbesluit sociale huur hanteerden verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen een eigen beleid 
rond etnisch-culturele mix. Zo waren er maatschappijen die bij de toewijzing een onderscheid maakten tussen “witte“en 
“gekleurde” blokken en kandidaat-huurders concentreerden volgens hun afkomst. Andere maatschappijen hanteerden 
een spreidingsbeleid met quota’s voor kandidaat-huurders van Europese en niet-Europese origine. Dergelijke praktijken 
behoren nu tot het verleden. Het debat rond de etnisch-culturele mix binnen de sociale huisvesting is daarmee echter nog 
niet verdwenen, het debat draaide voornamelijk rond de volgende drie punten:
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   De instroom van migranten houdt de autochtone Belg uit de sociale huisvesting

Verschillende maal werd gesteld dat de instroom van huurders van vreemde origine ten koste gaat van de autochtone 
gezinnen, die zouden zich niet langer kandidaat stellen voor een sociale woning.

“Het valt toch op dat de allochtonen massaal naar de sociale huisvesting gaan, terwijl de autochtonen dat niet 
doen. […] Ik denk eigenlijk dat de autochtonen gewoon zo niet willen wonen. Ook in een gewone verkaveling zie je 
dat allochtonen toch wat weerstand opwekken… mensen hebben daar soms de meest verschrikkelijke beelden 
over.” (Interview - Lokaal Bestuur)

Verschillende huisvestingsmaatschappijen stelden dat de ‘verkleuring’ van de sociale huisvesting een vorm van omgekeerde 
discriminatie was door de doorstroming vanuit de OCMW’s ten nadele van de autochtone gezinnen.

“Wij passen de wetgeving zuiver toe. Dat maakt dat in bepaalde wijken de populatie van bepaalde groepen zeer 
sterk toeneemt. Zo is er in één van de gemeenten waar we actief zijn een zeer grote concentratie van negers, de 
één trekt de andere aan. Ze schrijven zich in op de wachtlijsten, maar wij volgen de chronologie dus wij kunnen 
niet sturen. Het OCMW stuurt die mensen door naar ons, dus die mensen staan prominent op de wachtlijst. Een 
autochtone Belg stapt veel minder snel naar een Sociale huisvestingsmaatschappij of OCMW.” (Interview- SHM)

    Etnische concentratie bemoeilijkt de maatschappelijke integratie

Sociale huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen met een grote concentratie van mensen van vreemde afkomst in 
sommige wijken stellen dat dit het maatschappelijke integratieproces bemoeilijkt.

“De oudere sociale wijken zijn eigenlijk echte getto’s geworden. Op het vlak van integratie heb je het dan moeilijker 
omdat die mensen meer aan elkaar klitten. Terwijl als je ze mengt in een groter geheel, dan gaan die meer de 
gewoonten van de anderen overnemen en aanvaarden.” (Interview- Lokaal Bestuur)

Naast een betere maatschappelijke integratie wordt van een etnisch-culturele mix ook een positieve impact op de 
leefbaarheid in de sociale huisvesting verwacht. Dat leefbaarheidsproblemen vaak door kleine cultuurverschillen worden 
veroorzaakt toont het onderstaand citaat aan:

“Recent was er in de hal van een appartementsgebouw, met allochtonen en autochtonen, een probleem omdat 
die allochtonen allemaal hun pantoffels in de gang zetten. Door met elkaar te gaan praten is er nu de afspraak 
gemaakt om die pantoffels allemaal in een hoekje te zetten. Een mix verbetert dus de leefbaarheid. Want als je 
allemaal bewoners van dezelfde groep hebt bijvoorbeeld, dan worden er geen afspraken gemaakt en dan doet 
iedereen gewoon wat tot zijn cultuur behoort. En dan val je dus over de pantoffels als je de trap neemt.” (Interview 
- Lokaal Bestuur)

    Mix of concentratie van sociale huurders volgens afkomst

Sociale huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen gaven aan dat de instroom van migrantengezinnen op het terrein 
soms tot spanningen leidt.

“Wij zien dat als in een bepaalde wijk een bevolkingsgroep het overaanbod krijgt, dat de andere groep zich defensief 
begint op te stellen. Dat zien we in één van onze wijken waar de recente toewijzingen allemaal aan Turkse mensen 
waren. De Belgen beginnen zich daar af te vragen waar we mee bezig zijn. Dat levert niet direct problemen op, maar 
toch wat wrevel…maar je hebt niet direct een methode om daar op de toewijzingen in te grijpen.” (Interview - SHM)

Maar wat nu de beste oplossing is voor de leefbaarheid, het spreiden of concentreren van bepaalde bevolkingsgroepen 
volgens hun afkomst, daarover bestaat er nog geen consensus. In het verleden, voor het nieuwe sociale huurbesluit, 
werden er op het terrein sterk verschillende praktijken gehanteerd. Sommige sociale huisvestingsmaatschappijen 
stuurden niets en lieten de natuurlijke concentratie of spreiding van de huurders in wijken en gebouwen op hun beloop. 
Andere maatschappijen streefden eerder een vermenging of net een concentratie van bevolkingsgroepen na en trachtten 
dit via de toewijzing bij te sturen. Met de nieuwe toewijzingsreglementering zijn dergelijke praktijken echter uitgesloten. 
De feitelijke instroom en samenstelling van de wachtlijst zorgen ervoor dat dit vraagstuk zich ook niet langer stelt in de 
grotere steden.

“Ik ben er zelf ook nog niet uit wat het beste is: concentratie of spreiding van bepaalde bevolkingsgroepen. Gelukkig 
worden we daar heel goed in geholpen door de feitelijke instroom die er op neerkomt dat je overal concentratie 
krijgt of binnen de 5 jaar gaat krijgen.” (Interview - SHM)
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Ook onder de sociale huurders zelf zijn de meningen verdeeld. Sommigen voelen zich beter in een wijk met mensen van 
dezelfde afkomst en levensstijl, anderen verkiezen eerder gemengde wijken.

“Ik heb het gevoel dat de jonge Turkse gezinnen meer gespreid willen wonen, dit terwijl de ouderen zich eigenlijk 
beter voelen in een concentratiewijk. Als je niet zo goed Nederlands kunt en je woont in een wijk tussen allemaal 
mensen die jouw taal spreken en je kan in de Turkse winkels terecht dan is dat makkelijker. Maar Turkse  jongeren 
die zeggen dat ze liever niet in de cité, maar liever gemengd willen wonen.” (Interview - SHM) 

1.3.2 Socio-economische mix

Ook het gebrek aan een socio-economisch mix binnen de sociale huisvesting werd sterk bekritiseerd. Sociale 
huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen hanteren hiervoor een sterk gelijklopend discours.

“Een wijk met allemaal lage inkomens, dan krijg je zo een wijk waar niets inzit en waar niemand initiatief neemt 
… Er moet een zekere vermenging zijn, want anders verlaten op termijn ook de laatste trekkers die wijken.” 
(Interview - SHM)

1.3.3 Mix van leeftijden en naar gezinssamenstelling

Ook het vraagstuk rond de mix van leeftijd en gezinssamenstelling leeft sterk. Algemeen werd gesteld dat een mix van 
sociale huurders volgens gezinssamenstelling noodzakelijk is. De concentratie van grote gezinnen binnen één bepaalde 
wijk of wooncomplex dient vermeden te worden. Over het vermengen van verschillende leeftijdsgroepen binnen de sociale 
huisvesting bestaat minder eensgezindheid. Vooral de combinatie van bejaarden en gezinnen met jonge kinderen blijkt in 
de praktijk problematisch.

“We zien dat het innovatieve idee van oudere mensen samenzetten met jonge gezinnen met kinderen niet altijd 
goed aanvaard wordt. Omdat oudere mensen niet zo graag tussen kinderen wonen die voortdurend huilen of 
lawaai maken.” (Interview- Lokaal Bestuur)

1.3.4 Mix van huiseigenaars en huurders

Ten slotte kwam ook het verlangen naar een mix van huiseigenaars en huurders vaak aan bod. Van huiseigenaars wordt 
een positieve impact op de stabiliteit van de wijk verwacht met een trekkersrol in het wijkleven.

“Het is goed dat je binnen één wijk een gemengd publiek hebt van kopers en huurders. Kopers kunnen wat 
stabiliteit brengen in een wijk en aan de kar gaan trekken. Terwijl huurders soms een woning aanvaarden, maar 
zich op de lijst zetten voor een mutatie naar een andere woning in een andere wijk. Die huurders engageren zich 
niet want binnen 3 of 4 jaar zijn ze daar toch weg.” (Interview- SHM)

1.4 Socialemixpraktijken – rol van de betrokken actoren en overleg

In Vlaanderen is het gemeentebestuur de coördinator van het lokaal woonbeleid. Dat betekent niet dat ze alle aspecten 
van het woonbeleid zelf moet uitvoeren, maar wel dat er verwacht wordt dat de gemeente de verschillende initiatieven op 
elkaar afstemt voor een coherent beleid.

Startpunt van het lokale woonbeleid is een lange termijnvisie die meestal verwoord wordt in een lokaal woonplan. Dit 
lokaal woonplan wordt opgesteld in overleg met de verschillende lokale actoren door de samenstelling van een lokale 
woonraad. Afhankelijk van de grootte en de wensen en noden in de gemeente kan de samenstelling variëren van een kleine 
werkgroep met enkel gemeente, OCMW en sociale huurorganisaties tot een veel bredere groep. 

Volgend schema geeft de sturingsmogelijkheden van de verschillende actoren – Gewest, Sociale huisvestingsmaatschappij 
en lokaal gemeentebestuur – weer. Een meer gedetailleerde omschrijving van de mogelijkheden om sociale mix te sturen 
komt aan bod in de volgende punten.
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1.5 Socialemixpraktijken - via patrimonium

1.5.1 Sociaal objectief per gemeente

In navolging van de herziene Vlaamse Wooncode trad op 1 september 2009 het Vlaamse grond - en pandendecreet in 
werking. Het decreet wil iedereen een betaalbare woning garanderen door enerzijds een uitbreiding van het sociale 
woonaanbod na te streven en anderzijds gaat ook de aandacht uit naar het bescheiden woonaanbod. Tegen 2020 moeten 
er 43.000 sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels bijkomen. 

Eén van de maatregelen voorziet in een sociaal objectief per gemeente. Dit objectief legt een aantal te realiseren sociale 
woningen op per gemeente voor de periode 2009-2020. Het sociaal objectief bestaat uit sociale huurwoningen, sociale 
koopwoningen en sociale kavels. De drie categorieën samen vormen het sociaal objectief. 

Het aantal sociale koopwoningen en kavels kent geen eenduidige berekening per gemeente, hierbij geldt een provinciaal 
objectief. Voor het te realiseren aantal sociale huurwoningen voorziet het decreet in een berekening van het aantal per 
gemeente. Vertrekpunt voor de precieze verdeling over de verschillende gemeenten is de nulmeting. Voor alle gemeenten 
in Vlaanderen wordt aangegeven hoeveel sociale woningen zij al hebben gerealiseerd. Op basis van de nulmeting 
wordt voor iedere gemeente een bindend sociaal objectief bepaald. Concreet zal elke gemeente een bijkomend aanbod 
aan sociale huurwoningen van 1,66% ten opzichte van het aantal huishoudens moeten realiseren. Gemeenten waar 
het aanbod aan sociale huurwoningen al hoger ligt dan 9% van het totale aantal huishoudens, zijn vrijgesteld van dit 
objectief. Gemeenten met een aanbod van minder dan 3%, moeten zich echter extra inspannen in de periode 2013-2025. 

Doel van het sociaal objectief is een toename van het aanbod aan sociale huisvesting met een geografische spreiding over 
het volledige gewest. Deze maatregel werd echter niet in elke gemeente, zeker niet in de rijkere perifere gemeenten, 
met open armen ontvangen. Die gemeenten staan vaak nog afwijzend tegen de bouw van (extra) sociale woningen op hun 
grondgebied.

“Het gemeentebestuur stelt dat wanneer er meer sociale woningen zouden bijkomen, de hulpbehoevenden die 
nu op de privémarkt wonen naar de sociale woningen zouden doorstromen en dat de leeggekomen woningen 
op de privémarkt dan een aanzuigeffect zouden hebben op nog meer mensen uit de stad.” (Interview  - Lokaal 
Bestuur)
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Vanuit de huurdersverenigingen is er enigszins begrip voor het verzet tegen het decreet vanuit de meer landelijke 
gemeenten.

“Dat verzet van de lokale gemeentebesturen is begrijpelijk want zoveel kandidaat-huurders zijn er ook niet op den 
buiten. Er is daar minder werk en daar wonen minder andere armen.” (Interview- huurdersvereniging)

De grotere steden staan eerder positief tegenover het sociaal objectief.

“Ik ben groot voorstander van de spreiding van sociale huisvesting en ik hoop dat er met het grond- en 
pandendecreet op termijn in iedere gemeente sociale huisvesting zal zijn. Ik zie nu soms dat oudere mensen 
vanuit andere steden of gemeenten gedwongen worden om naar onze stad te verhuizen voor een sociale woning. 
Dat is toch niet gezond, bovendien heeft niet iedereen stedelijkheid in zich.” (Interview - Lokaal Bestuur)

Discriminatiegevaar 

Het is nog te vroeg voor een evaluatie van het nieuwe decreet. Wel kunnen vragen gesteld worden bij de afdwingbaarheid 
ervan, zo biedt het decreet gemeenten de mogelijkheid tot uitstel van het bindend sociaal objectief op basis van een 
‘wetenschappelijk dossier’ waaruit blijkt dat de taakstelling niet realiseerbaar is. Ook via enkele achterpoortjes in het 
decreet kan een toename van sociale huurwoningen in een gemeente omzeild worden:

“In mijn gemeente werden 100 woningen, in het verleden gebouwd door de gemeente en verhuurd door het 
OCMW, verkocht aan de lokale sociale huisvestingsmaatschappij. Met het perverse effect dat door die verkoop er 
nu 100 sociale huurwoningen minder moeten bijgebouwd worden om het sociaal objectief te halen.” (Interview - 
welzijnssector)

Het is dan ook maar de vraag of het decreet op termijn de discriminerende praktijk, waarbij rijkere gemeenten ongewenste 
bewonersgroepen uit hun gemeente weren door het bewust niet aanbieden van sociale huurwoningen, een halt kan 
toeroepen.

1.5.2 Gemengde nieuwe wijkontwikkelingen met een minimumpercentage sociale woningbouw 

Het Vlaamse grond- en pandendecreet voorziet, naast het sociaal objectief, extra normen die van toepassing zijn op de 
gronden van Vlaamse besturen, Vlaamse semipublieke rechtspersonen en private ontwikkelaars. De gemeenten moeten 
bij elke algemene herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen de oppervlakte berekenen van de onbebouwde 
gronden en kavels in eigendom van de Vlaamse besturen en semipublieke rechtspersonen. Minimaal 25 % van die 
realiseerbare bouwgronden en kavels moet aangewend worden voor een sociaal woonaanbod. 

Daarnaast werden er voor grote bouw- of verkavelingsprojecten bijkomende gewestelijke en gemeentelijke normen 
ingevoerd. Zij gelden onder meer bij verkavelingen van meer dan 0,5 hectare, groepswoningbouwprojecten met minstens 
tien woongelegenheden en appartementsgebouwen met minstens 50 appartementen. De projectontwikkelaar kan alleen 
een vergunning krijgen als hij een bepaald percentage voorbehoudt voor sociale woningbouw. Voor projecten in handen 
van de (semi-)publieke sector gaat het om minstens 20% en hoogstens 40%. Private ontwikkelaars moeten minstens 10 
en hoogstens 20% voorbehouden voor sociale woningen. Wanneer er bijkomend woongebied (minstens 0,5 hectare) wordt 
gecreëerd via een ruimtelijk uitvoeringsplan of een plan van aanleg moeten er ook voorschriften opgenomen worden over 
de te realiseren sociale woningbouw. Voor publieke projecten geldt er daarvoor een minimum van 40% en een maximum 
van 50%; bij private projecten moet minstens 20 % en hoogstens 25% van de gronden aangewend worden voor sociale 
woningbouw. 

De projectontwikkelaar kan de sociale lasten die verbonden zijn aan een verkavelings- en bouwproject op verschillende 
manieren invullen. Dit kan in natura door de realisatie van sociale woningen, door de verkoop van de grond aan een sociale 
huisvestingsmaatschappij, door de verhuur van de gerealiseerde woningen aan een sociaal verhuurkantoor of door de 
overdracht van het sociaal woonaanbod naar gelijkwaardige terreinen. Dit laatste kan alleen met toestemming van het 
Lokaal Bestuur. De projectontwikkelaar kan uitzonderlijk ook zijn bouwverplichting van sociale woningen afkopen. Hij 
betaalt dan een vastgelegde som per opgelegde woongelegenheid aan de gemeente die het geld moet besteden aan het 
lokale woonbeleid. 

Lokale besturen gaven aan dat vanuit de private vastgoedsector het nieuwe decreet niet op gejuich werd onthaald. De 
privésector betrekken bij de sociale woningbouw was een politieke beleidskeuze, de private woningbouwsector zelf ziet het 
blijkbaar als een vergiftigd geschenk. De vermenging van private en sociale woningbouw wordt door hen eerder als een 
minwaarde beschouwd.
 
 “We merken dat als mensen een woning willen kopen ze een mix met sociale huurwoningen als een minwaarde  
 zien. De promotoren zeggen ons dat daar minder vraag naar is waardoor voor hen de prijs ook automatisch een  
 beetje zakt.” Interview - Lokaal Bestuur)
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De private woningbouwsector bekritiseert het gronden- en pandendecreet ook door te stellen dat de nieuwe sociale 
woningen op de verkeerde plaats worden ingeplant. Het decreet plant de nieuwe sociale woningen immers voornamelijk 
in verkavelingen. Verkavelingen liggen echter meestal aan de rand van een dorp, met minder voorzieningen aan openbaar 
vervoer, scholen, zorginstellingen en jobs. Vanuit de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (Buijs, 2009)  zijn er 
nog enkele andere bedenkingen bij het decreet. Zo wordt gesteld dat ruimtelijke projecten met een goede sociale mix 
vragen om maatwerk. Dat kan het decreet volgens hen niet of maar moeilijk leveren, het legt immers percentages vast die 
voor heel Vlaanderen gelden. Dergelijke algemene percentages dragen niet bij tot een betere ruimtelijke kwaliteit. Verder 
stellen zij dat de Vlaamse overheid niet in hun plaats hoeft te beslissen dat hun gronden minimaal 25 % bebouwd moeten 
worden met sociale woningen. 

Discriminatiegevaar

Het grond- en pandendecreet trad zeer recent in werking. Het is nog te vroeg voor een evaluatie van de impact op het 
terrein. Vragen bij de afdwingbaarheid ervan kunnen wel gesteld worden. Gemeenten kunnen van de opgelegde percentages 
afwijken mits motivering en er zijn nog een aantal achterpoortjes.

“Met het grond- en pandendecreet moeten er meer sociale woningen bijkomen in de gemeente, maar het 
decreet is ook zo geschreven dat je er omheen kan fietsen. Kleine verkavelingen van minder dan 5000m² moeten 
bijvoorbeeld niet aan de regels voldoen. De meerderheid in de gemeente stelt ook van “laat de Vlaamse overheid 
maar afkomen, we zien wel hoe we de sancties dan opvangen.” (Interview - Lokaal Bestuur).

De toekomst zal moeten uitwijzen of het decreet er in zal slagen de discriminerende praktijk, waarbij bepaalde gemeenten 
bewust geen of weinig sociale woningen voorzien, om te keren.

1.5.3 Kleinschalige bouwprojecten verspreid over de gemeente

Uit de analyse van de lokale praktijken blijkt duidelijk dat sociale huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen voor 
nieuwe sociale woningbouw de voorkeur geven aan kleinschalige projecten verspreid over de gemeente. Door de spreiding 
van de sociale woningen krijgt men automatisch een sociale mix op wijkschaal.

“Bij nieuwbouwprojecten zorgen wij ervoor dat die verspreid over de stad liggen. Eigenlijk is patrimonium de grootste 
hefboom voor een sociale mix. In die nieuwe, kleinschaligere projecten is het echt niet belangrijk wie er daar intrekt, 
de sociale mix in de omgeving zal wel zorgen voor een stabiel evenwicht.” (Interview - Lokaal Bestuur)

Ook de huurdersverenigingen en welzijnsorganisaties zijn sterke voorstanders van dergelijke kleinschalige projecten.
 

“Tegenwoordig heb je hele kleinschalige, sociale woonprojecten. Als je daar voorbijkomt, dan zie je niet dat het 
sociale woningen zijn want de architectuur is vaak zo mooi. Bij die kleine complexen heb je ook dat stigmatiserende 
effect niet.” (Focusgesprek - huurdersvereniging)

Een verspreid patrimonium vraagt een andere beheersorganisatie van de sociale huisvestingsmaatschappij met eventueel 
bijkomende wijkkantoren en mobiele onderhoudsploegen. Volgens de huisvestingsmaatschappijen wordt de meerkost in 
het beheer echter gecompenseerd door lagere onderhoudskosten, minder vandalisme en minder samenlevingsproblemen. 
Probleempunt is echter de financiële meerkost voor de realisatie van kleinschalige projecten:

De realisatie van kleinschalige, goed geïntegreerde bouwprojecten vraagt maatwerk. De bouwkost per gerealiseerde • 

woning ligt hoger dan die van een woning in een grootschalige woonwijk op een braakliggend terrein. Ook de strenge 
normen, waarbij bijvoorbeeld ook in kleinschalige projecten een lift wordt opgelegd, verhogen de bouwkost sterk;
Niet elke gemeente beschikt over een uitgebreide grondreserve. De aankoopprijs voor bouwpercelen of bouwvallige • 

woningen voor afbraak in bestaande wijken ligt vaak veel hoger dan bijvoorbeeld in een woonuitbreidingsgebied;
Het volledige bouwproces, van aankoop van de grond tot oplevering van de bouwwerken, is gelijklopend voor elk • 

bouwproject ongeacht de schaal. De realisatie van kleinschalige projecten vraagt voor de projectbegeleiding 
vanuit de sociale huisvestingsmaatschappijen een grotere personeelsbelasting per gerealiseerde woning.

1.5.4 Verkoop sociale huurwoningen 

De Vlaamse wooncode geeft de sociale huurder het recht om de sociale woning die hij huurt onder bepaalde voorwaarden aan 
te kopen. Wie een sociale huurwoning koopt is verplicht om de aangekochte woning te bewonen gedurende een periode van 
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20 jaar na de aankoop. De sociale huisvestingsmaatschappij kan de verkoop, indien de huurder aan de voorwaarden voldoet 
en de schattingsprijs wil betalen, niet weigeren. Vanuit het beleid wordt, naast zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid 
bieden een eigen woning te verwerven, een positieve impact op de sociale mix in de wijken verwacht.

Voornaamste punt van kritiek van de sociale huisvestingsmaatschappijen is dat de verspreide verkoop van sociale woningen 
grootschalige renovatiewerken van een wijk bemoeilijkt door de mede-eigendomsstructuur. De effecten op de leefbaarheid 
bleken vrij beperkt te zijn.

“We hebben tot nu toe maximaal 5 op 1300 woningen verkocht. Dat heeft tot op vandaag geen impact. De mensen 
die kopen zijn ook diegene die het goed doen, dat zijn mensen die zich ook goed voelen in de wijk.” (Interview - SHM)

Vanuit de huurdersverenigingen en welzijnssector zijn gemengde kritieken te horen over de verkoop van sociale woningen 
aan de huurders. Eigendomsverwerving door de sociale huurders wordt als positief ervaren, de afbouw van het bestaande 
sociale huurpatrimonium en het gevaar van noodkoop door de sociale huurders als negatieve elementen.

“Het is duidelijk dat men met de verkoopopbrengst van een sociale woning geen goede woning kan bouwen. 
Dat is een nadeel, maar anderzijds kan het voor de wijk wel een verbetering zijn. Bijvoorbeeld als een eigenaar 
zijn  tuintje begint te onderhouden, dan zal zijn buur niet willen achterblijven. Ik ben voorstander van de verkoop 
indien met mate toegepast en aan normaal geschatte verkoopwaarde – niet te laag en niet te hoog.” (Interview - 
welzijnssector) 

“Sociale woningen worden niet verkocht voor een betere sociale mix, maar eerder omwille van financiële redenen. 
Het zijn meestal woningen die in te slechte staat zijn voor renovatie en het is dan vaak nog een noodkoop door de 
sociale huurder.” (Interview - huurdersvereniging)

1.5.5 Herstructurering van sociale woonwijken

Voor de grootschalige sociale woonwijken, vaak hoogbouwwijken gekenmerkt door ernstige leefbaarheidsproblemen gaan 
stemmen op om deze te herstructureren. Concreet wordt daarmee een grondige renovatie van de wijk met gedeeltelijke 
sloop en vervangende nieuwbouw bedoeld. Voor geen van de 5 onderzochte cases in Vlaanderen bestond hieromtrent 
echter ervaring noch plannen, ook al werd dit niet uitgesloten in de toekomst.

“Je moet proberen om het aanbod van enkel sociale huurwoningen te doorbreken. Dat is volgens mij de ultieme 
manier om tot een goede sociale mix te komen.” (Interview- Lokaal Bestuur)

Het herstructureren van grootschalige wijken is echter geen eenvoudige ingreep. De afbraak van een groot aantal sociale 
woningen vraagt immers dat er voldoende alternatieve woningen voorhanden moeten zijn voor herhuisvesting.

“We kunnen niet even 4000 gezinnen uit hun woning zetten, om ze in een tentenkamp onder te brengen en dan 
wachten tot we de vervangwoningen ergens anders hebben gebouwd aan ons huidige bouwtempo van 50 woningen 
per jaar.” (Interview - SHM )

In de stad Gent, die niet als case werd onderzocht, is momenteel voor de Rabotwijk een herstructureringsproject in 
opstartfase. Deze sociale woonwijk bestaat uit 572 wooneenheden verdeeld over drie hoogbouwtorens van 17 verdiepingen. 
De populatie ‘verarmde’ en ‘verkleurde’ sterk tijdens het voorbije decennia. De ruim 35 jaar oude woontorens waren 
volledig uitgeleefd en toe aan een grondige renovatie. Na een grondige studie over een passende oplossing voor deze 
problemen, werd beslist om de torens af te breken en te vervangen door nieuwbouwappartementen met oog voor een 
betere sociale mix. 

Discriminatiegevaar

De huurdersverenigingen en welzijnssector gaven aan dat de herstructurering van sociale woonwijken niet zonder risico’s 
is. In de eerste plaats is er het gevaar voor sociale verdringing van de laagste inkomensgroepen. Daarnaast zijn er ook aan 
het selectieve karakter van dergelijke projecten, met name de vraag wie mag blijven en wie de wijk moet verlaten, risico’s 
op discriminatie gebonden. Het voorbeeld van de Gentse Rabotwijk werd hiervoor aangehaald.

“In de Rabotwijk woont de kwetsbaarste bevolking van Gent samen. Men gaat die torens nu afbreken en vervangen 
door moderne nieuwbouw. De huurprijs gaat dan ook een stuk naar boven, zeker met de nieuwe huurprijsberekening 
waar de marktprijs nog meer in meespeelt. Dan is er natuurlijk wel een groot gevaar voor sociale verdringing. 
En waar moeten die mensen dan naartoe als de sociale huisvesting te duur wordt in die wijk?“ (Focusgesprek- 
welzijnsector)
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1.5.6 Vermenging van woontypologieën

Als oorzaak van leefbaarheidsproblemen wordt vaak een te uniform woonaanbod binnen een wijk of gebouw aangehaald.
In nieuwe bouwprojecten wordt dan ook getracht om via een divers aanbod van woningtypologieën - van studio’s, 
grote appartementen tot aangepaste woningen voor persoon met een handicapn –  een sociale mix binnen het sociale 
huurpatrimonium na te streven. 

“Het is belangrijk om preventief in te spelen op leefbaarheidsproblemen. Dat is niet altijd gemakkelijk, want in een 
blok met allemaal appartementen met 4 slaapkamers ga je in ieder geval meer problemen hebben omdat daar 
allemaal gezinnen met kinderen samenwonen. Daarom zorgen wij bij nieuwbouwprojecten altijd voor een divers 
aanbod aan woningtypes binnen één volume.” (Interview - Lokaal Bestuur)

Discriminatiegevaar

Het vastleggen van een bouwprogramma, met een vermenging van woontypologieën, lijkt een objectieve manier om een 
sociale mix binnen een wijk of gebouw na te streven. Toch bestaat er ook hier een gevaar voor discriminatie, bijvoorbeeld 
door het bewust niet aanbieden van een bepaald type woningen. Door geen woningen met een groot aantal slaapkamers te 
bouwen kan de instroom van migrantengezinnen beperkt worden. 

“Er is momenteel vooral een tekort aan woningen voor alleenstaanden en de grote gezinnen. Dat is zeker geen 
toeval, sociale huisvestingsmaatschappijen mikken liever op kleine gezinnen en bejaarden. De toewijzingsregels 
werden ondertussen strenger gemaakt, volgende stap is dat ook de bouwprogramma’s beter gecontroleerd 
worden.” (Interview – Vlaamse administratie)

Tijdens het onderzoek werden ook geruchten opgevangen dat sommige sociale huisvestingmaatschappijen via een verbod op 
schotelantennes of het aanbieden van woningen met open keukens (die moeilijk liggen bij traditionele moslimfamilies door 
de scheiding van mannen en vrouwen) de bevolkingssamenstelling in bepaalde wijken of gebouwen trachten bij te sturen.

1.6 Socialemixpraktijken - via toewijzing

1.6.1 Toegangscriteria

Om een sociale huurwoning te kunnen betrekken, moet men zich eerst kandidaat stellen bij een sociale 
huisvestingsmaatschappij. Naast meerderjarigheid  moet men hiervoor aan de volgende voorwaarden voldoen (voor meer 
informatie zie www.vmsw.be):

Inkomensvoorwaarde

De bovengrenzen voor het belastbaar inkomen (geïndexeerde bedragen voor 2010) zijn:

18.788 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste; 
20.362 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap; 
28.182 euro in andere gevallen, vermeerderd met 1.575 euro per persoon ten laste. 

De grootste kritiek vanuit de sociale huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen op de inkomensvoorwaarde is dat 
alleenstaanden met een eenvoudige job of starters door een te laag inkomensplafond niet meer in de sociale huisvesting 
terechtkunnen. Toch gaan sommige sociale huisvestingsmaatschappijen daar doordacht mee om.

“Omdat onze streek voor starters zeer duur is, raden wij jongeren uit de streek aan om zich al 
kandidaat te stellen tijdens hun bachelorstudies. Tegen dat hun Master is afgerond komt er dan 
waarschijnlijk wel een woning vrij. Omdat de toegangsvoorwaarde wordt afgetoetst aan het inkomen 
van 2 jaar voorheen, toen zij nog student waren en niets verdienden, vallen zij binnen de voorwaarden 
van de sociale huisvesting. Op die manier kan je ook aan een bredere instroom werken.” (Interview - SHM) 

Eigendomsvoorwaarde

Op het ogenblik van de inschrijving of toewijzing van een woning moet voldaan zijn aan de eigendomsvoorwaarde: de 
kandidaat-huurder of een ander lid van het gezin mag geen woning of perceel bestemd voor woningbouw in binnen- of 
buitenland in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Van de eigendomsvoorwaarde kan in bepaalde omstandigheden 
worden afgeweken, bijvoorbeeld bij een lopende onteigeningsprocedure en onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring van 
de woning.
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Inschrijving bevolkings- of vreemdelingenregister

De kandidaat-huurder moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Inburgeringsbereidheid en taalbereidheid 

De Vlaamse Wooncode die in 2006 grondig werd bijgestuurd voorzag een aantal extra toegangscriteria. Zo dienen 
kandidaat-huurders, die volgens het Vlaamse Inburgeringsdecreet verplicht zijn het inburgeringstraject te volgen, hiervoor 
de nodige documenten voor te leggen. Daarnaast wordt kandidaat-huurders ook een bereidheid tot het leren van het 
Nederlands opgelegd. Aan de taalbereidheid kan voldaan worden door het voorleggen van documenten die de kennis van 
het Nederlands bewijzen of door gesprek met de sociale verhuurder. 

Discriminatiegevaar

De inkomens- en eigendomsvoorwaarde die de toegang bepalen tot de sociale huisvesting worden, hoewel in zekere zin 
discriminerend, maatschappelijk aanvaard gezien de sociale taak van de sociale huisvesting. Inburgeringsbereidheid en 
taalbereidheid liggen maatschappelijk gevoeliger. De kennis van de taal en van de gebruiken van de samenleving worden 
door de sociale huisvestingsmaatschappijen en de lokale besturen noodzakelijk geacht voor een betere leefbaarheid binnen 
de sociale huisvesting. Toch roept dit als bijkomende toegangsvoorwaarde voor een sociale woning heel wat vragen op. 
Deze voorwaarde kan immers een vorm van indirecte discriminatie zijn waarbij Nederlandsonkundigen, veelal mensen van 
vreemde herkomst, door deze maatregelen een minder dan evenredige kans krijgen om een sociale woning te betrekken.

1.6.2 Woningverdeelsysteem 

In de gewijzigde Vlaamse Wooncode, en de vertaling ervan in het Kaderbesluit sociale huur, werd gekozen om meer 
autonomie te geven aan de sociale huisvestingsmaatschappijen en aan de lokale actoren. De situatie is op het platteland 
immers verschillend van deze in de stad, en de situatie tussen steden en gemeenten onderling kan ook anders zijn.  Het 
kaderbesluit sociale huur bepaalt dat in drie gevallen een afwijkend lokaal toewijzingsreglement kan worden aanvaard: 
Als men rekening wil houden met de lokale binding van de kandidaat-huurders, met de woonbehoeftigheid van specifieke 
doelgroepen of als men wil werken aan de verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of complexen. De 
opmaak van een eigen toewijzingsreglement dient tot stand te komen in nauw overleg met alle relevante lokale actoren. 
De gemeente (of het intergemeentelijk samenwerkingsverband) speelt hierin de trekkersrol.

Standaard toewijzingsreglement - Voorrangsregels

Het standaard toewijzingsreglement houdt rekening met de rationele bezetting, een aantal absolute voorrangsregels, twee 
optionele voorrangsregels en ten slotte de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister. De 
absolute voorrangsregels bestaan uit een 9-tal regels die achtereenvolgens toegepast moeten worden. Het regelt onder 
andere de voorrang van kandidaat-huurders van minstens 55 jaar, van persoon met een handicapn alsook van mensen wier 
woning onbewoonbaar werd verklaard of onteigend zal worden.



| 49

Als optionele voorrangsregel kan de verhuurder beslissen om voorrang te geven aan de kandidaat-huurder die in de 
periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner geweest is van de gemeente waar de toe te wijzen 
woning gelegen is of van een gemeente binnen het werkgebied van de verhuurder. De verhuurder kan die voorrangsregels 
toepassen voor een deel of voor het volledige patrimonium. Daarnaast heeft de verhuurder de mogelijkheid om voorrang te 
geven aan huurders van sociale verhuurkantoren of OCMW’s voor een doorstroming van urgente naar meer permanente 
huisvesting.

Lokaal toewijzingsreglement – Lokale binding

De gemeente (of het intergemeentelijk samenwerkingsverband) kan om verschillende redenen oordelen dat een meer 
verregaande invulling van de voorrang voor lokale binding, zoals voorzien in het standaardluik, wenselijk is, bijvoorbeeld om 
stadsvlucht in te perken. Daarom wordt nu de mogelijkheid geboden in het kaderbesluit sociale huur om deze invulling van 
lokale binding verder uit te breiden met bijkomende bindingsfactoren. Navraag leerde dat tot januari 2010 1 intergemeentelijk 
en 12 gemeentelijke toewijzingsreglementen met bijkomende lokale bindingsfactoren werden goedgekeurd.

Lokaal toewijzingsreglement - Doelgroepenplan

Het kaderbesluit sociale huur geeft de gemeente ook de mogelijkheid om één of meerdere doelgroepen, die specifieke 
problemen ondervinden om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt, aan te duiden 
waaraan ze bij voorrang woningen kan toewijzen. Hiervoor moet in overleg met de lokale huisvestings- en welzijnsactoren 
een doelgroepenplan worden opgesteld. Dit doelgroepenplan bevat informatie over de doelgroep, over de lokale 
woningmarkt en de specifieke noden, over eventuele omkadering en over de concrete uitvoering. 

Mogelijke criteria hierbij kunnen zijn: geen of weinig aangepast aanbod op de woningmarkt (bijvoorbeeld bejaarden); 
moeilijke toegang tot woningmarkt wegens psycho-sociale achtergrond (bijvoorbeeld ex-gedetineerden, ex-psychiatrische 
patiënten, alleenstaande ouder, begeleid zelfstandig wonen); lokale bijzondere situatie (bijvoorbeeld herhuisvesting 
campingbewoners, bewoners wier wijk wordt gesaneerd), enz.

Navraag leerde dat in januari 2010, nadat  het kaderbesluit in januari 2008 van kracht ging,  slechts 18 doelgroepenplannen 
waren goedgekeurd: waaronder 9 voor de voorrang van senioren, 4 voor de voorrang van mensen in het kader van beschut 
wonen, 2 voor de voorrang van daklozen, 2 voor de voorrang van mensen met een mobiliteitsprobleem en ten slotte 
nog 1 voor de voorrang aan eenoudergezinnen. Verschillende doelgroepenplannen werden afgekeurd op basis van het 
buitenproportioneel voorbehouden van een bepaalde woontypologie voor de doelgroep. Zo werd in sommige afgekeurde 
doelgroepenplannen voorgesteld om alle appartementen met één slaapkamer voor te behouden voor 55-plussers, dit ten 
nadele van jonge alleenstaanden.

Lokaal toewijzingsreglement – Leefbaarheidsplan

Naast het rekening houden met de lokale binding en de bijzondere woonbehoeften van bepaalde doelgroepen, biedt 
het kaderbesluit ook de mogelijkheid aan de gemeente om afwijkende toewijzingsregels op te stellen in een eigen 
toewijzingsreglement om de ernstig bedreigde of verstoorde leefbaarheid in een bepaald complex of wijk het hoofd 
te bieden. In overleg met de lokale huisvestings- en welzijnsactoren en in samenspraak met de bewoners wordt dan 
een leefbaarheidsplan opgesteld. Dit leefbaarheidsplan moet informatie bevatten over de leefbaarheidsproblemen 
(probleemanalyse), over het pakket van maatregelen die zullen worden genomen, over de samenwerkingsverbanden die 
worden aangegaan, de resultaten die men wil bereiken, de planning en timing, enz. 

Als men binnen de waaier van maatregelen wenst over te gaan tot het wijzigen van de bewonerssamenstelling binnen een 
bepaald wooncomplex, dan moet de na te streven bewonerssamenstelling worden bepaald. Het gebruik van streefcijfers 
houdt in dat men naar een bepaald percentage streeft met betrekking tot een bepaald bewonerskenmerk dat als positief 
wordt ervaren voor de leefbaarheid. De keuze van de bewonerskenmerken waarop wordt ingegrepen bij toewijzing moet 
in het leefbaarheidsplan onderbouwd en gemotiveerd worden. Er moet aangetoond worden dat de aanwezigheid van een 
bepaald kenmerk de leefbaarheid in een bepaalde blok of wijk beïnvloedt. Tot slot kan ook het toepassen van verhoogde 
inkomensgrenzen deel uitmaken van de maatregelen die worden vooropgesteld in het leefbaarheidsplan. Dit is mogelijk als 
minimum 4% van de woningen in de gemeente waar de verhoogde inkomensgrenzen zullen worden toegepast, verhuurd 
worden volgens het sociaal huurstelsel. 

Navraag leerde dat, sinds het kaderbesluit sociale huur op 1 januari 2008 van kracht is, in januari 2010 slechts 1 
leefbaarheidsplan werd goedgekeurd en dit voor de verhoging van de inkomensgrenzen in een deel van het sociaal 
huurpatrimonium in een gemeente. Verschillende andere leefbaarheidsplannen zijn momenteel in onderzoek. Het door 
de stad Antwerpen ingediende, maar nog steeds niet goedgekeurde leefbaarheidsplan, gaat het verst. Antwerpen stelt dat 
voor de leefbaarheid in bepaalde wijken het nastreven van een economische mix noodzakelijk is en stelt voor om 30% van 
de woningen toe te wijzen aan werkenden of werkzoekenden en 20% aan 55-plussers. 



| 50

“Op dit moment zitten we in een wijk als Luchtbal met een patrimonium van 3000 woningen. […] voor een betere 
leefbaarheid moet je in die wijk proberen te werken via een aangepast toewijzingsreglement voor een betere 
sociale mix.” (Interview - Lokaal Bestuur)

Vanuit de lokale besturen en de sociale huursector wordt momenteel met spanning uitgekeken naar het toekomstige 
lokale toewijzingsreglement in Antwerpen. 

“In Antwerpen probeert men om via een leefbaarheidsplan en een nieuw toewijzingsreglement de sociale mix bij te 
sturen. Antwerpen is een serieuze gesprekspartner voor de Vlaamse overheid door het grote aanbod aan sociale 
woningen in de stad en zal dan ook misschien minder snel teruggefloten worden. Maar als het in Antwerpen mag, 
dan moet dat bij ons ook kunnen in de toekomst.” (Interview - SHM)

De Vlaamse overheidsdienst die belast is met de goedkeuring van het Antwerpse toewijzingsreglement, de dienst 
Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed, verwacht echter geen stormloop uit Vlaanderen na de eventuele 
goedkeuring van het door Antwerpen ingediende toewijzingsreglement.

“Als Antwerpen wordt goedgekeurd, dan volgt Mechelen denk ik een week later. Ze zitten wat te wachten, iedereen 
zit met argusogen te kijken hoever Antwerpen kan gaan. Dus met Antwerpen zal een beetje gezet worden wat 
kan en wat niet kan…. Maar ook als Antwerpen als eerste wordt goedgekeurd, dan verwacht ik niet dat er hier 50 
leefbaarheidsplannen gaan binnenkomen.” (Interview - administratie)

Vanuit de huurdersverenigingen en belangenorganisaties spaart men alvast de kritiek niet op de evolutie naar 
toewijzingsreglementen waarmee getracht wordt de sociale mix binnen de sociale huisvesting bij te sturen.

“Je kan ingewikkelde systemen bedenken om de instroming van huurders te sturen, maar ongeacht het systeem 
loopt dit fout als er niet genoeg ondersteuning of begeleiding op het terrein is. Trouwens als een huurder op de 
privémarkt iets gaat huren, dan kiest hij gewoon een betaalbare woning in de wijk waar hij graag zou wonen. 
Alleen in de sociale huisvesting komt er een heel sociaal, educatief verhaal bij kijken en wil men de sociale mix 
gaan sturen.“ (Focusgesprek - welzijnssector)

Discriminatiegevaar

Gemeenten zijn over het algemeen voorstander van lokale bindingseisen om tegemoet te komen aan de wensen van het 
eigen kiespubliek, zowel door ongewenste nieuwkomers te weren als door de eigen bevolking een woning te geven. Zeker 
in geval een gemeente zelf mee investeert in de uitbreiding van het sociaal woningpatrimonium is het begrijpelijk dat de 
gemeente ook wil dat de woningen bij voorrang ter beschikking staan van de eigen inwoners. Nochtans valt het moeilijk te 
verzoenen met het recht op vrije vestiging. Lokale binding kan ook onrecht doen aan jonge huishoudens, die vaker en over 
langere afstand verhuizen, en aan inwoners van gemeenten met slechts een beperkt sociaal woonaanbod. Het gebruik 
van economische binding is ook betwistbaar, gezien het de toegang tot een sociale woning voor werkenden gemakkelijker 
maakt dan voor personen die van een uitkering leven.

Via een leefbaarheidsplan kan in probleemwijken of -complexen de sociale mix bijgestuurd worden. Kenmerken die in 
overweging genomen kunnen worden zijn de arbeidssituatie, inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling, woonervaring,… 
De keuze van het bewonerskenmerk mag nooit in strijd zijn met de antiracisme- en antidiscriminatiewet. Iemands 
religie, afkomst en nationaliteit zijn bijgevolg geen aanvaardbare criteria. Toch blijven ook bijkomende voorrangsregels 
discriminatiegevoelig met mogelijke neveneffecten. Zo bestaat het risico dat groepen met een socio-economisch zwak 
profiel minder kansen krijgen op een sociale woning door de voorrang aan werkenden te geven.

1.6.3 Inschrijving en wijkkeuze

 

In tegenstelling tot het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet de wetgeving in Vlaanderen dat een kandidaat-
huurder bij inschrijving een wijkkeuze kan maken. 

Kandidaat-huurders maken hun selectie op basis van hun persoonlijke voorkeuren: nabijheid van familie, nabijheid school 
voor de kinderen, woonkwaliteit, nabijheid gebedshuis, enz. Kandidaat-huurders kiezen soms ook heel bewust niet voor 
een bepaalde wijk: alleenstaande moslimvrouwen die omwille van de sterke sociale controle niet voor de wijk kiezen waar 
de familie woont, autochtone Belgen die de meer gekleurde wijken niet aankruisen, kandidaat-huurders die niet in wijken 
met prostitutie wensen te wonen, enz.

Het aanbieden van een wijkkeuze heeft als doel het welbehagen van de sociale huurder in zijn woning en wijk te verbeteren. 
Op het terrein stelt men immers vast dat mensen dwingen om in een bepaalde wijk te wonen geen goede uitgangspositie 
is  voor de leefbaarheid. Het aanbieden van een wijkkeuze leidt echter vaak tot een natuurlijke concentratie van bepaalde 
bewonersgroepen in bepaalde wijken.
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“Mensen moeten bepaalde wijken niet aankruisen als ze daar niet willen wonen. We zien dat in sommige van onze 
wijken waar een grote concentratie van Turkse gezinnen woont, dat de Belgische gezinnen daar niet zo graag 
naartoe willen. Er zijn wel Belgen die daar gaan wonen, maar we zien wel dat het niet de beste Belgische huurders 
zijn die daar naartoe gaan.” (Interview  - SHM)

Discriminatiegevaar

Het systeem met de keuzevrijheid naar wijk toe kan uiteindelijk tot gettovorming leiden. Gezinnen voor wie een sociale 
woning iets minder dringend is, kunnen het zich permitteren om selectief te zijn bij de wijkkeuze en nemen er de langere 
wachttijd bij. Een kandidaat-huurder kan ook twee keer een voorgestelde woning weigeren alvorens opnieuw onderaan de 
lijst geplaatst te worden. Voor de kandidaat-huurders met de hoogste woonnood zit er vaak niets anders op dan alle wijken 
aan te kruisen en de eerst voorgestelde woning te aanvaarden. 

“In het huidige systeem waar volgens de chronologie wordt toegewezen krijg je sowieso gettovorming omdat 
de slechte woningen in de slechtste wijken de minst lange wachttijd hebben. In goede wijken is de wachttijd 
vaak zo lang dat mensen die dringend op zoek zijn naar een woning daar niet gaan wonen.” (Focusgesprek - 
huurdersvereniging)

Dit natuurlijk concentratieproces van bepaalde huurdersgroepen kan ook verder aangestuurd worden vanuit de sociale 
huisvestingsmaatschappijen door kandidaat-huurders “te laten kiezen” voor een bepaalde wijk. Dergelijke praktijken, vaak 
goedbedoeld voor de leefbaarheid, dragen echter een groot risico voor discriminatie met zich mee.

“Zonder doelgroepenplan kunnen we vandaag niet meer tegenhouden dat een jonge alleenstaande kiest voor een 
klein appartement tussen de ouderen. We proberen dat op te vangen door de kandidaat-huurders bij ons op kantoor 
uit te nodigen voor de inschrijving. Tijdens dat gesprek kunnen wij dan een beetje sturen: als ik tegen een jonge 
kerel zeg dat het appartementtype in een straatje ligt met allemaal mensen van in de 70, dan zien ze dat vaak ook 
niet zitten.” (Interview - SHM)

1.6.4 Huurprijsberekening

Met het nieuwe Kaderbesluit sociale huur werd de huurprijsberekening aangepast. Momenteel is er een overgangsregeling: 
vanaf  2011 verandert de berekening waarbij het inkomen, de gezinssituatie en de markthuurwaarde van de woning centraal 
staan (voor meer details: www.vmsw.be).

Inkomen

De basishuurprijs bedraagt 1/55 van het geïndexeerde jaarlijkse netto inkomen. 

Gezinssamenstelling

Per persoon ten laste betaalt men 15 euro per maand minder huur. Niet-samenwonende ouders krijgen ieder 7,5 euro 
korting per kind, ook wanneer het kind niet bij de betrokken ouder is gedomicilieerd. 

Kwaliteit

De kwaliteit wordt in rekening gebracht door te vertrekken van de markthuurwaarde van de woning. Dat is de huurprijs die een 
woning van hetzelfde type, ouderdom en onderhoud op de private markt zou kosten. Afhankelijk van de markthuurwaarde, 
wordt er nog een patrimoniumkorting gegeven. Sociale woningen met een lage markthuurwaarde (bijvoorbeeld oudere 
woningen of woningen in een minder aantrekkelijke buurt) krijgen een grote korting. Hoe goedkoper de woning, hoe groter 
de extra korting.

Huurprijs

Als sociale huurder betaalt men dus nooit meer dan 1/55 van het inkomen, maar men betaalt ook nooit meer dan de 
marktwaarde van de woning. Het laagste van beide is dus het maximum. Er is ook een absoluut minimum: op basis van 
de marktwaarde betaalt een gezin met een heel laag inkomen nooit minder dan 100 euro per maand voor de goedkopere 
sociale huurwoningen en 200 euro voor de duurdere woningen. 

Voor de sociale huurders met een hoger inkomen zorgt de nieuwe huurprijsberekening voor hogere huurprijzen. Huurprijzen 
die vaak vergelijkbaar zijn met de prijzen op de privémarkt of de maandelijkse afbetaling van een woonlening. Vele van deze 
sociale huurders hebben echter een gevorderde leeftijd, zodat kopen of huren op de private huurmarkt niet echt nog een 
optie is. Hogere huurprijzen leiden wel tot de natuurlijke uitstroom van jongere gezinnen met een hoger inkomen uit de 
sociale huisvesting. Positief is dat op die manier woningen vrijkomen voor mensen die echt nood hebben aan een sociale 
woning, negatief is dat op die manier de economische mix die met de jaren natuurlijk gegroeid was verloren gaat.
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Gewestelijke sociale correctie

Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn financieel grotendeels afhankelijk van de huurinkomsten. Met de huurprijzen 
gekoppeld aan het inkomen van de huurders wordt vaak gesuggereerd dat sociale mix binnen de sociale huisvesting in 
de eerste plaats de financiële belangen van de sociale huisvestingsmaatschappijen moet dienen. In het Vlaams Gewest 
werd die kritiek echter weerlegd door te wijzen op de invoering van de Gewestelijke Sociale Correctie, die een financiële 
tegemoetkoming biedt aan sociale huisvestingsmaatschappijen met lage huurinkomsten.

“In het nieuwe financieringssysteem klopt de kritiek niet meer dat de sociale mix enkel om financiële redenen 
is. Sociale huisvestingsmaatschappijen die zoals ons zeer lage inkomsten hebben krijgen een soort compensatie 
vanuit Vlaanderen.” (Interview - SHM)

Er is echter ook kritiek vanuit sommige sociale huisvestingsmaatschappijen op het systeem van de Gewestelijke 
Sociale Correctie. Het zijn namelijk vooral de huisvestingmaatschappijen in stedelijk gebied met een sterk verouderd 
huurpatrimonium die profiteren van de extra middelen.

Discriminatiegevaar

Door rekening te houden met de markthuurwaarde en de patrimoniumkorting kan de huurprijs sterk variëren van wijk 
tot wijk. De kandidaat-huurders met de laagste inkomens worden op die manier gedwongen een minder aantrekkelijke 
woning te huren. De feitelijke huurprijsberekening kan dan ook leiden tot de concentratie van de zwakkere groepen in de 
minst aantrekkelijke wijken.

“De woningen in slechte staat zijn doorgaans goedkoper en hebben minder lange wachttijden. Dus iemand die 
heel dringend een sociale woning nodig heeft zal zich eerder opgeven om in een minder aantrekkelijke buurt te 
gaan wonen. De betere sociale woningen zijn voor iemand met een laag inkomen vaak te duur.” (Focusgesprek - 
huurdersvereniging)

1.6.5 Sleutelen aan de rationele bezettingsregels

Rationele bezetting wordt gedefinieerd als de passende bezetting van een woning, waarbij rekening wordt gehouden met 
het aantal personen en de fysieke toestand van deze personen. De sociale verhuurder kan autonoom invulling geven aan 
het begrip rationele bezetting, weliswaar rekening houdende met de richtlijnen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen (VMSW) betreffende het vooropgestelde minimum aantal bewoners. 

Via een aanpassing van de rationele bezetting, met andere woorden een aanpassing van de criteria die bepalen welke 
gezinssamenstelling in aanmerking komt voor een bepaalde woning, kan de sociale mix in een wijk of gebouwencomplex 
bijgestuurd worden. Zo kan men in wijken met een overaanbod van hetzelfde woningtype meer diversiteit naar 
gezinssamenstelling nastreven door een versoepeling van de bezettingscriteria.

“In één van onze wijken met allemaal dezelfde woningen hadden wij wat problemen en wij hebben daarvoor de 
rationele bezettingsregels aangepast. Waar normaal een woning met 3 slaapkamers bewoond wordt door 3 à 4 
bewoners, hebben wij dat daar uitgebreid tot 2 à 5 personen zodat we daar iets meer mee kunnen sturen. Door de 
rationele bezetting naar beneden aan te passen konden er ook kleinere gezinnen in die wijk gaan wonen, zodanig 
dat we gezinnen met 3 konden afwisselen met een jong koppel of een ouder gezin” (Interview - SHM)

Vanaf 1 januari 2009 moeten huurders die een onderbezette woning bewonen een onderbezettingsvergoeding betalen. 
Op die manier wordt getracht om gezinnen waarvan de kinderen het huis uit zijn door te laten stromen naar een kleinere 
woning. Een positief element is dat op die manier de vrijgekomen woning toegewezen kan worden aan gezinnen op de 
wachtlijst. Een negatief punt is dat daardoor de natuurlijk gegroeide sociale mix, jonge gezinnen met kinderen en oudere 
gezinnen waarvan de kinderen het huis uit zijn, verloren gaat.

Discriminatiegevaar

Het aanbod aan sociale huurwoningen voor grote gezinnen is vandaag al beperkt. Waakzaamheid is dan ook geboden dat 
een te grote versoepeling van de rationele bezettingsregels niet leidt tot een verdere inperking van het aanbod en een 
discriminatie van grote gezinnen in de sociale huursector.
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1.6.6 Bijsturing individuele dossier en officieuze praktijken

Naast de officiële toewijzingsreglementering trachten sociale huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen, binnen de 
uiterst beperkte manoeuvreerruimte die hen nog rest, toch nog de bevolkingssamenstelling in de sociale huisvesting op 
verschillende manieren bij te sturen.

 1.6.6.a Inplaatsing

Onder inplaatsing verstaan we de praktijk waarbij sociale huisvestingsmaatschappijen het profiel van de zittende huurders 
vergelijken met dat van de nieuwe huurder om potentiële conflicten te vermijden. De toewijzing van sociale woningen 
wordt maandelijks tijdens een toewijzingscomité besproken en goedgekeurd. Dit betekent dat in grootschalige sociale 
woonwijken met een grote turnover er maandelijks meerdere woningen van hetzelfde type toegewezen dienen te worden. 
Dit geeft de sociale huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid om via ‘inplaatsing’ individuele dossiers bij te sturen. 

“In 98% van de gevallen wordt er niet overlegd over de toewijzing van een bepaalde woning aan een bepaalde familie. 
Individueel wordt er wel gekeken of er bijvoorbeeld veel mensen met een psychologisch probleem in één gebouw 
wonen. Omdat wij vrij grote wijken hebben, nodigen wij de eerste 5 mensen op de lijst uit voor toewijzingen en dan 
kan de sociale dienst zeggen van “probeer in die blok in die wijk niet nog iemand met psychologische problemen 
of depressie te brengen want de buur is al een depressievelling”. De persoon zonder psychologisch probleem zal 
men dan één woning laten zien en de persoon met het psychologisch probleem een andere.” (Interview - SHM)

Bijsturing gebeurt ook uitzonderlijk in functie van de etnisch-culturele afkomst:

“In de zwaar orthodoxe Jodenbuurt zullen wij geen toewijzingen doen aan  sterk overtuigde moslimmensen. En 
ik denk dat dat gewoon gezond verstand is. Maar wel van al de rest hé, het is dus niet gezegd dat daar alleen 
orthodoxe Joden mogen komen wonen. Ik ga dat niet onder stoelen of banken steken, maar ik denk dat dat 
pragmatisme bij ons wel aanwezig is.” (Interview – Lokaal Bestuur)

De nieuwe sociale huurwetgeving trachtte, mits de invoering van strenge toewijzingsregels, ook een einde te stellen aan 
het politiek dienstbetoon. Onderstaand citaat geeft aan dat het nog steeds gebeurt dat een lokale politicus zich inmengt 
bij de toewijzing: 

“Bij het overleg over de toewijzing dan gebeurt het soms dat, wanneer twee mensen ongeveer op hetzelfde 
moment ingeschreven werden, dat de lokale schepen van huisvesting zegt van bij die persoon is het misschien 
dringender dan bij die. Maar om nu echt iemand van onderaan de lijst naar boven te schuiven, dat kunnen we niet. 
Enkel bij kleine inschrijvingsverschillen kan daar rekening mee gehouden worden.” (Interview - SHM)

Discriminatiegevaar

Vanuit de sociale huisvestingssector is het verdedigbaar dat men een stabiel woonmilieu nastreeft en preventief potentiële 
conflicten tracht te vermijden, maar deze praktijken zijn subjectief, weinig transparant en moeilijk controleerbaar. 
Een gevaar op misbruik en discriminatie bestaat zeker waarbij bijvoorbeeld potentiële probleemhuurders, de lagere 
inkomensgroepen, of kandidaat-huurders van vreemde herkomst systematisch de slechtere woningen toegewezen zouden 
krijgen.

 1.6.6.b Weigering van kandidaat-huurders

Artikel 22 van het kaderbesluit sociale huur laat de weigering toe van een kandidaat-huurder indien deze een ernstige 
bedreiging vormt voor de fysische of psychische integriteit van de bewoners. Sommige huisvestingsmaatschappijen leggen 
voor elke toewijzing een huisbezoek af. Officieel om beter in te kunnen spelen op toekomstige problemen. Het rapport dat 
na het huisbezoek wordt opgesteld kan echter ook gebruikt worden om kandidaat-huurders een toewijzing te weigeren. 
Dat het artikel 22 soms zeer ruim wordt geïnterpreteerd door de sociale verhuurders bewijst alvast de weigering van een 
sociale woning die aan de kandidaat-huurder als volgt gemotiveerd werd:

“Gezien uw verleden van thuisloosheid is de vrees zeer gegrond dat u rechtstreeks of onrechtstreeks voor 
leefbaarheidsproblemen kan zorgen. Een sociale huisvestingsmaatschappij kijkt niet alleen naar de individuele 
huurder, maar ook naar het geheel en naar degenen die er al wonen. De ervaringen die wij hebben met thuis- of 
daklozen zijn helaas niet allemaal even positief. We stellen vast dat deze groep mensen elkaar steeds opzoekt 
en – terecht – elkaar probeert te helpen, met echter vaak ernstige samenlevingsproblemen.”
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Discriminatiegevaar

Door de toepassing van artikel 22 kunnen kandidaat-huurders gediscrimineerd worden op basis van hun verleden. De 
weigeringen worden door de sociale huisvestingsmaatschappijen echter gemotiveerd door te stellen dat vandaag de sociale 
mix in de sociale huisvesting dermate zwak is, dat men potentiële probleemhuurders er bij voorbaat dient uit te filteren. 
Men stelt dat door het  gebrek aan sociale mix de omgeving geen corrigerend effect zal hebben op de persoon in kwestie.

 1.6.6.c Proefcontracten en uithuiszetting

De in 2006 grondig gewijzigde Vlaamse Wooncode voorzag de invoering van een proefperiode en een buitengerechtelijke 
ontbinding van het huurcontract. Dit betekende concreet dat een sociale huurder na twee jaar zou worden geëvalueerd op 
het nakomen van de huurdersverplichtingen. De sociale verhuurder kreeg het recht om buiten de rechter om een evaluatie 
te maken van de mate waarin de huurder deze verplichtingen nakomt en de huurder eenzijdig op te zeggen. Het Vlaams 
Overleg Bewonersbelangen en de Liga voor Mensenrechten stelden zich vragen over de grondwettelijkheid van de Vlaamse 
Wooncode. Op 10 juli 2008 sprak het Grondwettelijk Hof een arrest uit waarin gesteld werd dat die onrechtmatige vorm 
van ontbinding van de sociale huurovereenkomst “niet evenredig is met het doel de leefbaarheid in de sociale woonwijken 
te waarborgen” en “in strijd is met het recht op een behoorlijke huisvesting zoals gewaarborgd door artikel 23 van de 
Grondwet”.

Op grond van dezelfde overwegingen heeft het Hof ook de proefperiode voor sociale huurovereenkomsten een andere 
definitie gegeven. Proefperiodes zijn voortaan uitsluitend bedoeld om “de huurder te evalueren, nauwgezet op te volgen 
en eventueel bij te sturen”. Sociale huisvestingsmaatschappijen betreuren dit, men stelt immers dat er veel minder nood 
zou zijn aan het bijsturen van de sociale mix indien zij de probleemhuurder makkelijker uit de sociale huisvesting konden 
verwijderen.

“Ik vind dat het bijsturen van de sociale mix slechts een oplossing in tweede instantie is. In eerste instantie zouden 
huurders een echt proefcontract moeten krijgen dat we ook effectief kunnen opzeggen. En niet opzeggen omdat ik 
hun ogen niet kan zien of omdat ze hun ramen niet kuisen, maar aan de hand van een sociaal verslag en serieuze 
feiten. Want nu kan je zelfs in extreme gevallen, waarbij je echt voelt en weet van hier is een probleem, binnen de 
sociale huisvesting die mensen niet naar een ander complex verhuizen.“ (Interview - Lokaal Bestuur)

Discriminatiegevaar

Hoewel buitengerechtelijke ontbinding niet langer mogelijk is staan de belangenorganisaties nog steeds kritisch tegenover 
de proefcontracten. Het risico op discriminatoire praktijken kan volgens hen niet uitgesloten worden.

“Een proeftijd voor sociale huurders is een gevaarlijke evolutie. Want als de huurders in een gebouw niet willen 
dat er een ander soort huurder in hun blok komt wonen, dan kunnen zij op een bepaalde manier reageren. Het 
gedrag van de kandidaat-huurder in zijn proefperiode kan daar sterk door beïnvloed worden. Wie beoordeelt dat 
bij de evaluatie van de proefperiode?” (Focusgesprek - Belangenorganisatie)

2. Het Waals Gewest

2.1 De positie van de sociale huisvesting

Wallonië is een hoofdzakelijk landelijk gewest met twee stedelijke gebieden die in het verleden een sterke industriële 
ontwikkeling hebben gekend rond Luik en Charleroi. In deze twee steden zijn de sociale tegenstellingen het grootst door 
een hoge werkloosheid ten gevolge van het desindustrialisatieproces van de laatste decennia. Het woonaanbod in Wallonië 
bestaat hoofdzakelijk uit privéwoningen die meestal door de eigenaar bewoond worden. 

De sociale huisvesting vertegenwoordigt slechts iets meer dan 7% van het woonaanbod. Net als in Vlaanderen liggen die 
sociale woningen hoofdzakelijk in stedelijke gebieden. Het sociale woonaanbod in Wallonië werd voornamelijk gebouwd in 
de jaren 1960-1970. Het sociale huurpatrimonium bestaat grotendeels uit middelgrote wijken van 200 tot 700 woningen. 
Het zijn voornamelijk tuinwijken, maar ook enkele hoogbouwwijken gelegen in de periferie van de steden omdat de 
grondprijzen daar in het verleden relatief laag lagen. Sindsdien zijn deze wijken door de stadsuitbreiding opgenomen in het 
stadsweefsel. In de jaren 1980 is, net als in de andere gewesten, nog nauwelijks gebouwd en werden ook investeringen in 
onderhoud geschrapt. Sinds de tweede helft van de jaren 1990 hernam de sociale woningbouwproductie.
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In 2009 werden in Wallonië ongeveer 104.000 woningen beheerd door sociale huisvestingsmaatschappijen en 5.000 
woningen werden beheerd door sociale verhuurkantoren. Elke Waalse gemeente is verplicht geaffilieerd met een sociale 
huisvestingsmaatschappij. Enkel in de grotere steden zijn meerdere maatschappijen actief. In 2002 werd via fusies het 
aantal sociale huisvestingsmaatschappijen teruggebracht van 112 tot 68. 

Ten gevolge van verschillende schandalen – onder andere financieel gesjoemel en politiek dienstbetoon bij de toewijzing 
- die de sociale huisvestingssector begin jaren 2000 deden opschrikken werden hervormingen doorgevoerd. Een nieuw 
sociaal huurbesluit, goedgekeurd door de Waalse regering op 6 september 2007, trad op 1 januari 2008. De hervorming is 
opgebouwd rond vijf elementen:

Een verstrenging van de toewijzingsregels om de manoeuvreerruimte van de toewijzingscomités te beperken;• 

De bestemming van minstens 2/3 van de sociale woningen voor “revenus précaires” en maximaal 1/3 aan “revenus • 

modestes”;
De depolitisering van de toewijzingscomités: de leden mogen niet langer verkozenen zijn;• 

Het installeren van een beroepsorgaan bij de overkoepelende Société Wallonne du Logement die huurders- en • 

kandidaat-huurders de mogelijkheid geeft beroep aan te tekenen bij een beslissing; 
Een grotere rol voor de overkoepelende Société Wallonne du Logement met meer controle - administratief, • 

technisch en financieel - van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

De nieuwe reglementering heeft enkele belangrijke  sociale en financiële  gevolgen voor de sector gehad. De verplichting 
om 2/3 van de woningen toe te wijzen aan gezinnen met een precair inkomen leidt tot een grotere concentratie 
van sociale problemen en een afname van de socio-economische mix binnen de sociale huisvesting. De sociale 
huisvestingsmaatschappijen hebben vandaag ook minder mogelijkheden om in te spelen op dringende sociale noden.

Omdat de huurprijzen gekoppeld zijn aan de inkomens, zorgt de algemene verarming van de huurderspopulatie voor een 
aanzienlijke vermindering van de huurinkomsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Dit vertaalt zich verder in 
onderinvestering in het onderhoud van het patrimonium. 

2.2 Het regionale socialemixdebat

De voormalige industriesteden in Wallonië zijn minder sterk in het aantrekken van middenklasse bewoners dan de Vlaamse 
steden of Brussel. Daardoor heeft het debat over inkomensmix er een minder vruchtbare voedingsbodem. Ook etnische mix 
heeft in Wallonië nog maar weinig aandacht gekregen. Het Waalse Gewest kent de laatste decennia een veel beperktere 
instroom van nieuwkomers dan Vlaanderen of Brussel, en heeft ook nooit een partij gekend als het Vlaams Blok die een 
politieke vertaling gaf aan racisme en xenofobie.

Anders dan in Vlaanderen en Brussel blijft het debat over sociale mix beperkt tot de sociale huisvestingssector, en ook 
hier is sociale mix een zeer recent thema. Sociale mix werd voor het eerst uitgebreid van stal gehaald als argument 
bij de hervormingen van de Waalse sociale huisvesting. Deze hervormingen zijn een reactie op de corruptieschandalen 
in verschillende Waalse sociale huisvestingsmaatschappijen, en hielden een verkoop van sociale huurwoningen en een 
verstrenging en centralisering van de toewijzingsprocedure in.

Sociale mix in de sociale huisvesting wordt in Wallonië voornamelijk gepropageerd door de verkoop van sociale woningen 
aan de huurders (Baillergeau et al., 2005):

In eerste instantie is het idee dat de verkoop de regionale overheid toelaat om te investeren in nieuwe sociale woningen, • 

eerder dan te moeten investeren in het beheer van sociale woningen met zeer lage huurinkomsten. 
In tweede instantie hoopt men dat de verkoop op langere termijn voor een sociale mix zal zorgen. Door de verkoop • 

van sociale woningen in tuinwijken aan de huurders met een zeer laag inkomen, die de woning op hun beurt zullen 
doorverkopen aan mensen met een hoger inkomen.

Anderzijds wordt door tegenstanders de verstrenging van het toewijzingsbeleid als nefast voor de sociale mix beschreven, 
omdat lokale huisvestingsmaatschappijen geen enkele impact meer hebben op wie er waar gehuisvest wordt. Algemeen 
kan gesteld worden dat het nastreven van sociale mix in Wallonië eerder een socio-economisch verhaal is. Men wil getto’s 
van achterstelling vermijden en daarvoor een vermenging van verschillende inkomensgroepen nastreven.

De laatste Regionale Waalse beleidsverklaring 2009-2014 stelt dat de creatie van middenklassenwoningen en de integratie 
van commerciële functies bij nieuwbouw- en renovatieprojecten van sociale woningen noodzakelijk is voor het bevorderen 
van de sociale mix en het financiële evenwicht van de sociale huisvestingsmaatschappijen (p.91 van de Regionale Waalse 
beleidsverklaring 2009-2014). De vorige beleidsverklaring van 2004-2009 stelde dan weer dat sociale mix nagestreefd 
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diende te worden door het stellen van objectieven van sociale woningen in elke gemeente en het bevorderen van de 
aankoop van de sociale woningen door de sociale huurders (p.25). De regering engageerde zich verder in het verbeteren 
van de toewijzingsregels met het oog op een grotere sociale gelijkheid en sociale mix om aan de sociale nood te voldoen 
(p.28).Ten slotte werd gewezen op het belang van vermenging in de huisvesting die het samenleven tussen verschillende 
generaties bevordert door de ontwikkeling van aangepaste woningen, in het bijzonder in de sociale huisvesting (p.29).

2.3 Het lokale socialemixdebat

Waar in het Vlaamse gewest het discours over sociale mix, dat gevoerd wordt door de sociale huisvestingsmaatschappijen 
en de lokale besturen gevoerde socialemixdiscours sterk gelijklopend is, zijn er in het Waals Gewest grotere verschillen. 
Het discours van de sociale huisvestingsmaatschappijen focust in de eerste plaats op een sociale mix binnen het sociaal 
huurpatrimonium. Het discours van de lokale besturen richt zich eerder op de schaal van de gemeente en het nastreven 
van gemengde wijken, over sociale mix binnen de sociale huisvesting zelf werden slechts zeer voorzichtige uitspraken 
gedaan. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in het Vlaams Gewest de lokale besturen verantwoordelijk zijn voor de 
lokale toewijzingsreglementen, terwijl in het Waals Gewest die taak voor de sociale huisvestingsmaatschappijen zelf is 
voorbehouden.

Zowel de sociale huisvestingsmaatschappijen als de lokale besturen zien sociale mix in de eerste plaats als een socio-
economisch verhaal. Sociale mix als een etnisch-culturele mix kwam tijdens de interviews veel minder aan bod dan in het 
Vlaams Gewest.

2.3.1 Socio-economische mix

Het discours rond de nood aan een socio-economische mix, een mix van werkenden en niet-werkenden binnen de sociale 
huisvesting, leeft zeer sterk in het Waals Gewest.
Sociale huisvestingsmaatschappijen verwachten van de socio-economische mix een voorbeeldfunctie van de werkenden 
op de niet-werkenden. Men stelt dat er minder leefbaarheidsproblemen zijn in wijken met een economische mix. 

“Mensen die werken naast mensen die niet werken zijn fundamenteel om niet-werkenden een voorbeeld te geven 
van een andere levensstijl. Mensen die niets doen, allemaal samen, dat is problematisch.” (Interview - SHM)

Ook ter compensatie van de dalende huurinkomsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen werd sociale mix 
belangrijk geacht.

“Een economische mix is fundamenteel. De huurprijzen worden berekend op basis van het inkomen. Door de 
verarming van de huurderspopulatie zijn er nu minder huurinkomsten en dus minder middelen beschikbaar voor 
het onderhoud van de gebouwen. Dus sociale mix is ook belangrijk voor het principe dat de rijken voor de armen 
betalen voor een financieel evenwicht.” (Interview – SHM)

2.3.2 Etnisch-culturele mix

Slechts sporadisch en zeer voorzichtig werden uitspraken gedaan over de noodzaak aan een etnisch-culturele mix binnen 
de sociale huisvesting. Toch speelt dit ook in het Waals Gewest. Zo toonde een audit uit 2007 van de Société Wallonne du 
Logement duidelijk aan dat bij de toewijzingen van sociale woningen door de Foyer Namurois rekening werd gehouden 
met de etnische afkomst van de kandidaat-huurders. Om het aandeel huurders van buiten de Europese Unie (EU) niet 
te verhogen werden woningen enkel toegewezen aan mensen van buiten de EU wanneer de vrijgekomen woning reeds 
werd bewoond door iemand van buiten de EU. De praktijk werd gemotiveerd vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij 
door te stellen dat een sociale mix noodzakelijk was voor de leefbaarheid. Sinds de nieuwe toewijzingsreglementering 
kan de etnisch-culturele mix binnen het sociaal huurpatrimonium niet langer gestuurd worden. Sommige sociale 
huisvestingsmaatschappijen betreuren dit.

“Iets waar we geen greep op hebben is de vermenging van mensen met een vreemde nationaliteit. Het huidige 
puntensysteem houdt geen rekening met de nationaliteit. Maar wij krijgen nu concentraties van bepaalde 
gemeenschappen in sommige wijken, terwijl wij liever een vermenging zouden zien. Maar er zijn zoveel buitenlandse 
kandidaat-huurders dat we automatisch getto’s creëren zonder het te willen.” (Interview – SHM)

2.3.3 Mix van leeftijd en naar gezinssamenstelling

De concentratie van eenoudergezinnen in bepaalde wijken werd vaak geproblematiseerd door de sociale huis- 
vestingsmaatschappijen. Bijsturing van de sociale mix in een wijk volgens gezinssamenstelling leek hen dan ook 
opportuun.

“Wij constateren dat in de wijken waar er enkel eenoudergezinnen wonen, dat er daar grote problemen optreden 
als de kinderen opgroeien. Een te grote concentratie van adolescenten met alleenstaande moeders zorgt voor 
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uitspattingen. Zonder mannelijke aanwezigheid zijn die wijken moeilijk te beheren, uiteindelijk moet de sociale 
huisvestingsmaatschappij dan de rol van de ontbrekende vader op zich nemen.” (Interview – SHM)

Over het nastreven van een sociale mix in functie van de leeftijden zijn de meningen, net zoals in het Vlaams Gewest, 
eerder verdeeld. Waar men in de ene sociale huisvestingsmaatschappij geslaagde projecten aanhaalt, is men in de andere 
maatschappij veel minder overtuigd van de positieve effecten.

“In één van onze nieuwe projecten hebben wij een mix gerealiseerd van woningen voor grote gezinnen en kleinere 
woningen voor ouderen. Dat project, met een mix van ouderen en jongeren, werkt. Ze helpen elkaar onderling, de 
oudere mensen letten op de kinderen en de jongeren doen de boodschappen voor de ouderen.” (Interview - SHM) 

“In mijn maatschappij heeft men geprobeerd om een mix van leeftijden na te streven. Maar dat heeft niet gewerkt 
en men is daar van afgestapt. Oudere mensen verdragen vaak het lawaai van kinderen niet. Trouwens ook gezinnen 
zonder kinderen verdragen soms geen spelende kinderen in de wijk.” (Focusgesprek - huurdersvereniging) 

2.3.4 Mix van eigenaars en huurders

De mix van eigenaars en huurders werd door de sociale huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen als positief 
beschouwd, het zou voor dynamischere wijken met een hogere leefbaarheid zorgen. Als verklaring wordt hiervoor de 
voorbeeldfunctie van eigenaars op huurders aangehaald.

“De wijken waar een deel van de woningen werden verkocht zijn in betere staat. Het eigenaarsstatuut zorgt voor 
een groter respect ten aanzien van de omgeving. Maar eigenaars hebben ook een voorbeeldfunctie. Als iemand 
bloemen buitenzet, dan zal de buur dat misschien ook doen. Als men omringd wordt door mensen die hun vuil 
buitengooien, dan zal het moeilijk zijn om dat zelf ook niet te doen.” (Interview – SHM)

2.4 Socialemixpraktijken - rol van de actoren en overlegmodel

In het Waals Gewest vindt het overleg tussen de sociale huisvestingsmaatschappij en het lokale bestuur over het te 
voeren woonbeleid plaats in het kader van “de lokale verankering”. Via werkgroepen met regelmatige bijeenkomsten dient 
tweejaarlijks een plan opgesteld te worden waarbij de woonbehoefte in de gemeente in kaart wordt gebracht. Via dit plan 
trachten gemeenten, in samenspraak met de sociale huisvestingsmaatschappijen, de overheidsfinanciering van nieuwe 
sociale bouwprojecten goedgekeurd te krijgen.

Daarnaast is er ook nog overleg mogelijk door de aanwezigheid van de publieke aandeelhouders (gemeentes, provincies, 
OCMW) binnen de raden van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappijen. De bestuurders van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen zijn in de meerderheid lokale verkozenen en dit creëert een sterke band met de gemeente. 
Algemeen werd aangegeven dat de contacten tussen de lokale huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen goed 
verliepen, maar de samenwerking kon volgens sommigen beter.

Het onderstaand schema geeft een overzicht van de socialemixpraktijken in Wallonië en de rol van de verschillende actoren 
hierin. In het Waals Gewest zijn de sociale huisvestingsmaatschappijen zelf de sturende actor voor bijkomende lokale 
voorrangsregels. 

10.5 Socialemixpraktijken - via Patrimonium
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2.5 Sociale mixpraktijken - via Patrimonium

2.5.1 Streefcijfer sociale huisvesting in elke gemeente

De nieuwe Waalse Wooncode legt de gemeenten in het Waals Gewest een streefdoel van 10% sociale woningen op. De 
wetgeving voorziet straffen voor gemeenten die nog niet over dit percentage beschikken en geen tweejaarlijks programma 
indienen in het kader van de “lokale verankering” of die wel een programma indienen maar geen sociale woningopbouw 
voorzien. Als strafmaatregel werd een gedeeltelijke intrekking van financiële middelen uit het gemeentefonds voorzien. 
De reacties hierop zijn verdeeld. Sommige landelijke gemeenten verzetten zich hiertegen door te stellen dat er in hun 
gemeenten geen vraag, noch ruimte is voor sociale huisvesting:

“Wij hebben niet de middelen, noch de ruimte om 10% sociale woningen te realiseren in onze gemeente. Wij gaan 
daar ook nooit voldoende kandidaten voor vinden. Wij verzetten ons tegen de opgelegde 10% sociale woningen 
in elke gemeente. Op schaal van Wallonië is er misschien nood aan 10% sociale woningen, maar er zijn plekken 
waar er nood is aan meer dan 10% en andere waar er veel minder nood is.” (Interview – Lokaal Bestuur)

Bovendien stellen dezelfde landelijke gemeenten dat de publieke voorzieningen in hun gemeentes onvoldoende aangepast 
zijn aan een sociaal huurderpubliek. Men wijst op het gebrek aan openbaar vervoer, onderwijs, winkels en werkgelegenheid 
in de gemeente. Ook de huurdersverenigingen vinden landelijke gemeenten niet altijd de beste woonplaatsen voor sociale 
huurders, ook al zien zij een toename voor het aanbod aan sociale woningen als een belangrijke oplossing voor de huidige 
wooncrisis.

“Nu wordt aan al de gemeenten 10% sociale woningen opgelegd. Maar in sommige van die gemeenten weet ik 
niet hoe de sociale huurders moeten leven. Er is slechts een bus ’s ochtends en een bus ’s avonds en er zijn geen 
winkels.” (Focusgesprek- huurdersvereniging)

Ook het huidige, zeer strikte toewijzingssysteem zorgt ervoor dat sommige gemeenten weigerachtig blijven tegen de komst 
van sociale woningen. Gemeentebesturen hebben immers niet langer de garantie dat de sociale woningen in de gemeente 
ook worden toegewezen aan mensen uit de gemeente.

“Wij vragen steeds aan de gemeenten of zij geen terreinen hebben voor woningbouwprojecten. Maar de gemeenten 
staan daar weigerachtig over omdat zij geen inspraak hebben in het huidige toewijzingssysteem. Dat remt hen af, 
gemeenten willen meer zekerheid dat de lokale probleemsituaties eerst geholpen worden.” (Interview - SHM)

Discriminatiegevaar

Het is nog te vroeg voor een evaluatie van de nieuwe regelgeving. Alles staat of valt met de afdwingbaarheid ervan en het 
is dan ook maar de vraag of de discriminerende praktijk, waarbij rijkere gemeenten bepaalde bewonersgroepen uit hun 
gemeente weren door het bewust niet aanbieden van sociale huurwoningen, hiermee gestopt zal worden.

2.5.2 Verkoop van sociale woningen 

In het Waalse discours rond sociale mix neemt de verkoop van sociale woningen in bestaande sociale woonwijken 
een belangrijke plaats in. De verkoop van sociale woningen gebeurt in het Waalse Gewest op initiatief van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen en in tegenstelling tot Vlaanderen zijn deze niet verplicht in te gaan op de vraag tot aankoop 
van een sociale huurder. De verkoop is in eerste instantie een operatie voor het financieel evenwicht van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen. De verkoop wordt slechts in tweede instantie gekoppeld aan het socialemixdiscours.

“Er is een grote nood aan de renovatie van het huurpatrimonium, in het verleden is daar weinig in geïnvesteerd. 
Voor de financiering van de renovatiewerken dienen wij een deel van het patrimonium te verkopen. Maar op die 
manier krijgen we ook een mix van eigenaars en huurders. Dat is zeer interessant want onze wijken met een 
vermenging zijn kalmer dan de wijken met enkel sociale huisvesting.” (Interview - SHM)

De sociale woningen die doorverkocht worden betreffen vaak woningen waarvan de renovatiewerken te duur zijn voor 
de sociale huisvestingsmaatschappij. Vanuit de huurdersverenigingen luidt dan ook de kritiek dat het probleem van de 
gebrekkige woonkwaliteit niet wordt opgelost, integendeel dit probleem wordt gewoon doorgeschoven naar de kopers met 
drama’s tot gevolg.

“Eigenaar worden lost niet alles op. Ik ken sociale huurders die hun woning hebben gekocht: vier muren en een 
dak met het idee die woning in stappen te verbouwen … dat is een financieel drama voor die mensen geworden.” 
(Focusgesprek - huurdersvereniging)
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Maar de sociale huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen staan vaak ook zelf kritisch tegenover de verkoop van 
sociaal huurpatrimonium. De vermenging van eigenaars genereert soms bijkomende sociale problemen en bemoeilijkt 
renovatiewerken.

“In de jaren 1950 was er binnen de maatschappij een politiek voor de verkoop van sociale woningen, maar nu 
niet meer omdat er een groot tekort is aan sociale woningen. Wat we wel zien is dat die kopers van indertijd, 
nu de moeilijkste wijkbewoners zijn. Zij bekritiseren de andere sociale huurders en bemoeilijken de uitvoering 
van onderhoudswerken. De mix van huurders en eigenaars is goed als dat overdacht wordt vanaf het begin 
bijvoorbeeld door gemengde nieuwbouwprojecten te realiseren, eerder dan te gaan improviseren in bestaande 
wijken.” (Interview - SHM)

“Als sociale huisvestingsmaatschappijen een wijk renoveren, dan renoveren ze enkel de woningen waarvan ze zelf 
nog eigenaar zijn en dat geeft spanningen. Want zij die hun woning hebben gekocht en werken zijn jaloers op hun 
buren die werkloos zijn maar wel in een volledig gerenoveerde woning wonen.” (Interview - Lokaal Bestuur)

Punt van kritiek is ook dat het meestal enkel de eengezinswoningen in de betere tuinwijken zijn die worden verkocht. Om 
problemen met mede-eigendom te vermijden worden appartementen immers niet verkocht. Nochtans worden de grootste 
leefbaarheidsproblemen vastgesteld in de wijken met een groot aanbod aan appartementen.

2.5.3 Herstructurering en renovatie van wijken

Van de 5 onderzochte cases in Wallonië was enkel de stad Luik en de sociale huisvestingsmaatschappij “La maison 
Liègeoise” betrokken bij een project om via herstructurering de wijk Droixhe te verbeteren. Het sleutelwoord in de hele 
operatie, naast een verbeterde leefomgeving en socio-economische ontwikkeling van de wijk, is vermenging. Ten eerste 
een mix van woningtypes, met huur- en koopwoningen, met sociale en middenklassenwoningen; mix van leeftijden want 
ook een rusthuis en gebouw met serviceflats zullen op de site voorzien worden. Daarnaast ook een functionele mix met 
kantoren, handel en kleine ondernemingen die momenteel ontbreken in de wijk.

Discriminatiegevaar

Het project is volop in uitvoering, het is dan ook nog veel te vroeg om de positieve of negatieve impact van de operatie te 
evalueren. Van de oorspronkelijke wijkbewoners verliet ondertussen een deel de sociale huisvesting. Andere wijkbewoners 
aanvaardden een door de sociale huisvestingsmaatschappij aangeboden vervangwoning. Wie de wijk na de voltooiing van 
het project zal bewonen is nog onduidelijk. De terugkeer van de oorspronkelijke wijkbewoners werd niet voorzien. Het 
selectieve karakter van dergelijke projecten, met name wie mag blijven en wie de wijk moet verlaten, houdt altijd een risico 
op discriminatie van bepaalde bewonersgroepen in.

2.5.4 Gemengde nieuwe wijkontwikkelingen

In het Waals Gewest bestaat er, in tegenstelling tot het Vlaams Gewest, geen stedenbouwkundig planningkader dat een 
bepaald percentage sociale woningbouw in nieuwe verkavelingen of grootschalige bouwprojecten oplegt. Het voorzien van 
een gediversifieerd woonaanbod met inbegrip van sociale woningen in nieuwe private ontwikkelingen is sterk afhankelijk 
van het voluntarisme van het Lokaal Bestuur en het overleg tussen lokale besturen en vastgoedontwikkelaars. Dit is echter 
niet altijd evident want zoals een lokale schepen het zelf aangeeft: “private bouwpromotoren zijn niet echt vragende partij 
voor een sociale mix, zij willen in de eerste plaats winst maken” (Interview - Lokaal Bestuur). Op te ontwikkelen terreinen 
in overheidsbezit is de realisatie van gemengde projecten iets makkelijker mogelijk door samen te werken met de private 
sector en andere actoren uit de sociale huisvesting zoals bijvoorbeeld het Woningfonds.
.
Waalse sociale huisvestingsmaatschappijen hebben echter, meer dan in de andere gewesten van het land, de 
mogelijkheid om zelf in hun eigen bouwprojecten een sociale mix te realiseren. De Waalse Wooncode geeft de sociale 
huisvestingsmaatschappijen immers de mogelijkheid om, wanneer er in een gemeente al 10% sociale huisvesting 
aanwezig is, naast “Logement social” ook “Logement Moyen” en “Logement d’équilibre” aan te bieden, elk met eigen 
inkomensgrenzen. Door deze categorieën in nieuwe projecten te mengen kan een economische mix gerealiseerd worden 
en de financiële rentabiliteit worden verhoogd. 

2.5.5 Vermenging van woontypologieën

De sociale huisvestingsmaatschappijen zitten vaak opgezadeld met sociale woonwijken en gebouwen uit het verleden die 
gekenmerkt worden door een zeer uniform aanbod van woontypes. Met de strikte rationele bezettingsregels is het zeer 
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moeilijk om in dergelijke wijken een sociale mix naar gezinssamenstelling te realiseren. De renovatie van de bestaande 
woonwijken met diversificatie van het woonaanbod vraagt zeer grote financiële inspanningen. In nieuwe projecten worden, 
om een herhaling van de fouten uit het verleden te vermijden, verschillende woningtypes gecombineerd binnen eenzelfde 
volume of wijk.

“De enige manier om vandaag op een objectieve manier een sociale mix te realiseren is via nieuwe bouwprojecten 
of zware renovaties. We gaan nooit meer zoals vroeger identieke woningen in grote aantallen naast elkaar 
realiseren. Dat is gedaan, we vermengen nu woningen met een verschillend aantal slaapkamers en aangepaste  
woningen voor persoon met een handicapn. Dat is de simpelste manier om een sociale mix te realiseren.” 
(Interview - SHM)

Net zoals men vandaag het uniforme woonaanbod in de sociale woonwijken uit het verleden bekritiseert, wordt ook het 
ontwerp van de gebouwen en de publieke ruimte herdacht. Gemeenschappelijke ruimtes worden in nieuwe projecten tot 
een minimum herleidt.

“Wij herdenken momenteel volledig het concept van de gemeenschappelijke ruimten. Want alles wat gemeen- 
schappelijk is genereert problemen. Het ideaal is eigenlijk een Amerikaans motel: iedereen zijn eigen buitentrap 
en buitendeur, zonder gemeenschappelijke binnenruimte.” (Interview – SHM )

Discriminatiegevaar 

Een vermenging van woontypes levert automatisch een vermenging van sociale huurders volgens gezinssamenstelling 
op. Maar de keuze die gemaakt wordt inzake het aanbod van woontypes is nooit helemaal neutraal. De budgetten voor 
nieuwbouwprojecten zijn zeer beperkt, te beperkt voor de realisatie van grote woningen met veel slaapkamers. In het 
Waals Gewest schuiven de sociale huisvestingsmaatschappijen die taak dan ook graag door naar het Waalse Woningfonds. 
Hiermee beperken de sociale huisvestingsmaatschappijen, al dan niet bewust, wel de toegang van kroostrijke (vaak 
migranten of vierde wereld) gezinnen.

2.6 Socialemixpraktijken - via toewijzing

2.6.1 Toegangscriteria 

Om een sociale woning te huren dient men zich kandidaat te stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij. Men moet 
hiervoor, naast meerderjarigheid, aan de volgende voorwaarden voldoen (voor meer informatie zie www.swl.be):

Eigendomsvoorwaarde

De kandidaat-huurder mag niet de volle eigenaar zijn of het vruchtgebruik hebben van een woning (tenzij de woning 
ongeschikt, onbewoonbaar of onaangepast aan een handicap is).

Inkomensvoorwaarde

Voor de sociale huisvesting wordt een onderscheid gemaakt tussen “revenus précaires” en “revenus modestes”. 
Voor “revenus précaires” ligt het inkomensplafond op (2010):

12.000 euro voor alleenstaanden, vermeerderd met 2.200 euro voor elk kind ten laste;• 

16.400 euro voor samenwonenden, vermeerderd met 2.200 euro voor elk kind ten laste.• 

Voor “revenus modestes” ligt het inkomensplafond op (2010):

24.100 euro voor alleenstaanden, vermeerderd met 2.200 euro voor elk kind ten laste;• 

30.100 euro voor samenwonenden, vermeerderd met 2.200 euro voor elk kind ten laste.• 

Naast het aanbieden van “logement social” kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen in Wallonië ook “logement moyen” 
en “logement déquilibre” aanbieden indien men in de gemeente minstens 10% sociale huisvesting heeft.

Voor “logement moyen” ligt het inkomensplafond op (2010):

37.300 euro voor alleenstaanden, vermeerderd met 2.200 euro voor elk kind ten laste;• 

45.200 euro voor samenwonenden, vermeerderd met 2.200 euro voor elk kind ten laste.• 

Voor “logement d’équilibre” hanteren de sociale huisvestingsmaatschappijen geen inkomensgrenzen: de woningen worden 
verhuurd aan een marktconforme huurprijs die maximaal 25% van het gezinsinkomen mag bedragen.
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2.6.2 Inschrijving en wijkkeuze

Volgens het inschrijvingssysteem in het Waals Gewest kan de kandidaat-huurder zich slechts bij één sociale 
huisvestingsmaatschappij aanmelden die zijn referentiemaatschappij wordt. Op het inschrijvingsformulier kunnen 
echter gemeenten uit het volledige Waalse Gewest aangekruist worden, zodat men ook bij een andere sociale 
huisvestingsmaatschappij een woning kan toegewezen krijgen. Door een gecentraliseerde registratie van de 
kandidaatstelling worden de andere sociale huisvestingsmaatschappijen automatisch op de hoogte gebracht. 

Vanuit de grotere steden weerklinkt de kritiek dat zij door het nieuwe systeem met de enkelvoudige inschrijving, meer nog 
dan vroeger, mensen van buiten de stad moeten opvangen terwijl de vraag er nu al vele malen hoger is dan het aanbod. 
Sociale huisvestingsmaatschappijen in kleinere gemeenten zouden grote gezinnen of potentiële probleemhuurders 
aanpraten zich zeker ook in de grote steden in te schrijven, omdat men zelf over te weinig sociale woningen beschikt. 

Het inschrijvingssysteem laat de kandidaat-huurder geen keuze van de wijk of de woontypologie toe. Enkel de gemeente 
kan gekozen worden. Weigert een kandidaat-huurder een woning in een gemeente waarvoor men zich heeft ingeschreven, 
dan wordt die van de lijst geschrapt en kan die zich pas na 6 maanden opnieuw kandidaat stellen. Voor het inperken 
van misbruik bij toewijzing en het nastreven van een sociale mix kan geopperd worden dat dit een goed systeem is. De 
zelfsegregatie van bepaalde bevolkingsgroepen, die zich duidelijk voordoet wanneer wijkkeuze wel mogelijk is, zou in 
theorie vermeden kunnen worden. 

Het gebrek aan keuzevrijheid zorgt echter voor kleine drama’s en wordt door de huurders als een inhumaan systeem 
beschouwd.

“De mensen kunnen hun wijk niet kiezen en dat maakt het mogelijk om objectief te zijn. Maar men realiseert zich 
niet tot welke drama’s dit in het dagdagelijkse leven kan leiden. Omdat mensen gedwongen worden tot verhuizen 
ver van hun familie, werk, school van de kinderen, ... Zij riskeren hun hele sociale netwerk te verliezen. Dat zijn 
kinderziektes van de nieuwe regelgeving die opgelost moeten worden. Sociale woningen worden niet bewoond 
door robots, maar door mensen.” (Interview - Lokaal Bestuur)

“Als men een woning weigert dan verliest men zijn plaats op de wachtlijst. Als we dat bespreken met de sociale 
huisvestingsmaatschappijen, dan zeggen die soms « iemand die van de straat komt of niets heeft, die heeft het 
recht niet om zijn wijk te kiezen ». Maar ik bijvoorbeeld zou ook niet willen dat ik een woning in een moslimwijk zou 
toegewezen krijgen. Ik wil me immers goed in mijn woning en wijk voelen.” (Focusgesprek - huurdersvereniging)

Discriminatiegevaar

Uit de interviews met de huurdersverenigingen en belangenorganisaties bleken de laagste inkomensgroepen en zij die 
echt dringend nood hebben aan een sociale woning zich niet te kunnen permitteren om een woning te weigeren. Wie 
een minder dringende nood heeft weigert wel, en vecht via een beroepsprocedure de verwijdering van de wachtlijst aan. 
Huurders met een hoger inkomen betalen een hogere huurprijs, sociale huisvestingsmaatschappijen hebben er dan ook 
zelf baat bij om hen de betere woningen in de betere wijken voor te stellen om weigeringen te voorkomen. Op termijn is 
er dus ook in dit strenge systeem sprake van concentratie van de meer achtergestelde bevolkingsgroepen in de minst 
aantrekkelijke wijken.

2.6.3 Huurprijsberekening

De huurprijsberekening in Wallonië gebeurt volgens een formule die rekening houdt met het gezinsinkomen, de 
gezinssamenstelling en de waarde van de woning.

Jaarlijks Inkomen

Dit betreft het jaarlijks belastbaar inkomen van het gezin met uitzondering van de inkomsten van kinderen jonger dan 18 
jaar. De inkomsten van alleenstaande kinderen tussen de 18 en 25 jaar, gepensioneerden en persoon met een handicapn 
worden maar voor 50% ingebracht.

Gezinssamenstelling

De berekende huurprijs wordt verminderd met 

6,30 euro per kind ten laste; 
6,30 euro per volwassene met een handicap;
12,60 euro per kind met een handicap of weeskind ten laste.
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Waarde van de woning

De waarde van de woning wordt in rekening gebracht door de berekening van een basishuurprijs die rekening houdt met de 
kostprijs van de woning, een actualiseringcoëfficiënt in functie van de jaarlijkse huurindex en een coëfficiënt die rekening 
houdt met het type en comfort van de woning en woonwijk.

Huurprijsberekening

De theoretische huurprijs wordt berekend in functie van de basishuurprijs, het jaarlijkse inkomen van de kandidaat-
huurder en een door de sociale huisvestingsmaatschappij vastgelegde coëfficiënt in functie van het jaarlijkse inkomen. De 
uiteindelijke huurprijs is de theoretische huurprijs met aftrek van de gezinskorting. De huurprijs bedraagt verder minimaal 
12% van het leefloon en maximaal 20% van het belastbaar inkomen en/of de private huurmarktwaarde.

Naast de huur dienen huurders, zoals op de private huurmarkt, ook maandelijks bijkomende lasten te betalen voor het 
onderhoud van het gebouw en de groenruimten. Door de vaak slechte staat van het verouderde sociale huurpatrimonium 
kunnen deze lasten een serieuze meerkost betekenen bovenop de huur.

Voor mensen met een hoger inkomen wordt de huurprijs in de huidige huurprijsberekening vergelijkbaar met die van 
een huurwoning op de private markt of de maandelijkse aflossing van een woonlening. Dit leidt tot uitstroom van hogere 
inkomensgroepen waardoor sociale woningen vrijkomen voor de meest hulpbehoevenden, maar de bestaande socio-
economische mix wordt ondergraven.

De koppeling van huurprijs aan inkomen wekt ook wrevel op bij sociale huurders met een laagbetaalde job. Het verschil 
tussen hun salaris en een werkloosheidsuitkering verliezen ze door een hogere huurprijs.

“Een van de huurders die werk gevonden had na een periode van werkloosheid maakte de opmerking dat door 
de hogere huurprijs die ze nu moest betalen het eigenlijk niet veel zin had om te gaan werken. Dit terwijl haar 
werkloze buurvrouw de hele dag kon zonnen terwijl zij moest gaan werken.” (Interview -SHM)

Discriminatiegevaar

Een huurprijsberekening die rekening houdt met de kwaliteit en de ligging van de sociale woning leidt er logischerwijze 
toe dat de betere sociale woningen in de betere wijken duurder zijn. Daardoor krijg je een concentratie van de 
laagste inkomensgroepen in de minst aantrekkelijke woningen en woonwijken. Dit soms op vraag van de kandidaat-
huurder zelf, die omwille van de lagere huurprijs een mindere woning in een mindere wijk verkiest. Maar ook sociale 
huisvestingsmaatschappijen hebben hier financieel baat bij: de huur is geplafonneerd op een bepaald percentage van het 
inkomen zodat mensen met een vervangingsinkomen dezelfde huurprijs betalen voor een slechte of een goede woning. 
Als de betere woningen door hogere inkomensgroepen worden bewoond zijn ze dus rendabeler voor de verhuurder. De 
goedkoopste woningen zijn ook vaak de oudste, slechtst onderhouden woningen zodat de armste gezinnen ook vaak de 
hoogste energiefactuur betalen.

Regionaal solidariteitsfonds

In het Waals Gewest bestaat er een regionaal solidariteitsfonds voor de financiële ondersteuning van sociale 
huisvestingsmaatschappijen met een financieel zwakke huurderspopulatie. De sociale huisvestingsmaatschappijen 
dragen jaarlijks een forfaitaire premie per woning bij tot dit fonds. Jaarlijks wordt het fonds herverdeeld over de sociale 
huisvestingsmaatschappijen die daarvoor een aanvraag hebben ingediend. Dit systeem rust dus op de onderlinge solidariteit 
van de sociale huisvestingsmaatschappijen, dit in tegenstelling tot de andere gewesten waar de lage huurinkomsten 
gecompenseerd worden door extra middelen vanuit de overheid. 

Voor het financieel evenwicht blijven de sociale huisvestingsmaatschappijen grotendeels afhankelijk van de huurinkomsten. 
Vanuit de belangenorganisaties weerklinkt dan ook de kritiek dat het huidige socialemixdiscours, waarbij men een economische 
mix binnen de sociale huisvesting wil nastreven, in de eerste plaats vanuit de financiële problemen bekeken worden.

“Als men om een sociale mix vraagt, dan is dat in de eerste plaats voor de financiering van de sociale huisvesting 
en pas daarna omdat de wijken zo achtergesteld zijn dat men een sociale mix wil om het getto te doorbreken. Het 
debat rond sociale mix stelt zich nooit in normale wijken.“ (Interview - belangenorganisatie)
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2.6.4 Passendheidscriteria 

In het Waals Gewest worden passendheidscriteria gehanteerd zowel in functie van het inkomen van de huurders, alsook 
in functie van de gezinssamenstelling en het type woning. 

Passendheidscriteria in functie van het inkomen

Als er in een bepaalde gemeente 10% sociale huisvesting aanwezig is, dan krijgt de sociale huisvestingsmaatschappij 
de mogelijkheid om naast “logement social”, ook “logement moyen” en “logement d’équilibre” aan te bieden. Voor elk 
categorie worden andere inkomenscategorieën gehanteerd. 

Positief aan dit systeem is dat het de sociale huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid geeft om zelf wijken met een 
economische mix te realiseren door de vermenging van de verschillende types. Het kan ook de financiële rentabiliteit van 
de sociale huisvestingsmaatschappijen verhogen. Een gevaar is wel dat, eens de 10% sociale woningen behaald in de 
gemeente, men vanaf dan eenzijdig gaat inzetten op “logement moyen”. Het aanbod voor de laagste inkomensgroepen 
neemt dan niet langer toe.

In de praktijk leidt het systeem met passendheidscriteria volgens inkomen soms tot problemen. Zo ligt de huurprijs van 
een “logement moyen” vrij hoog waardoor er vanuit de doelgroep met middeninkomens soms te weinig interesse is. De wet 
voorziet dat indien de woning 3 maanden leegstaat wegens gebrek aan interesse, deze door de maatschappij verhuurd kan 
worden aan een gezin met een “revenu modeste”. In de praktijk blijven woningen vaak leegstaan tot grote frustratie van de 
kandidaat-huurders op de wachtlijst.

“Er zijn sommige huisvestingsmaatschappijen die het moeilijk hebben om huurders te vinden voor hun ‘logement 
moyen’. Terwijl sommige mensen op de wachtlijst soms meer huur in de private sector betalen dan de huur van 
een ‘logement moyen’. Maar toch kunnen zij zich niet kandidaat stellen voor die woningen omdat zij niet binnen 
de juiste inkomenscriteria vallen.” (Focusgesprek – belangenorganisatie) 

Passendheidscriteria in functie van de gezinssamenstelling

Sinds de nieuwe huurwetgeving wordt de rationele bezetting van sociale woningen strikter opgevolgd. De rationele 
bezettingsregels worden vanuit het gewest opgelegd, de sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen dus niet zoals in 
Vlaanderen via een versoepeling van de bezettingsregels de sociale mix in bepaalde complexen bijsturen.

Sociale huurders die na 1 januari 2008 hun huurcontract tekenden kunnen volgens de nieuwe regels, eens de kinderen 
het huis uit zijn, gedwongen worden te verhuizen naar een kleinere woning in dezelfde wijk. Bedoeling is dat op die manier 
de grotere woningen opnieuw beschikbaar worden voor andere gezinnen op de wachtlijst. Sociale huurders die voor 2008 
introkken in hun woning worden volgens de nieuwe regels vanaf de tweede ongebruikte slaapkamer 25 euro extra huur 
per slaapkamer aangerekend. 

De verstrenging heeft een impact op de sociale mix in sociale woonwijken. In wijken met een uniforme woningtypologie, 
krijg je nu een nog grotere concentratie van gezinnen met dezelfde gezinssamenstelling. Terwijl in dergelijke wijken 
vroeger een natuurlijke mix aanwezig was van gezinnen met kinderen en gezinnen waarvan de kinderen het huis uit waren. 
Omgekeerd kan tijdelijk een grotere demografische mix ontstaan.

“De passendheidscriteria zorgen vandaag soms voor conflicten tussen verschillende generaties. In sommige 
wijken wonen oudere mensen in te grote eengezinswoningen. Die woningen komen nu stilaan vrij door verhuis 
naar een kleinere woning en rusthuis of door overlijden. De oudere huurders in die wijk begrijpen en aanvaarden 
niet dat de vrijgekomen woningen worden ingenomen door jonge gezinnen met kinderen. Die sociale mix zorgt 
voor spanningen, maar ik kan niet anders dan de wet volgen.” (Interview- SHM)

De strikte naleving van de bezettingsregels frustreert huurders: zij zijn vaak gehecht aan hun woning en willen niet verhuizen 
naar een kleinere woning. De extra slaapkamers geven hen ook de mogelijkheid om de kleinkinderen te ontvangen. 

2.6.5 Woningverdeelsysteem

Met de in 2006 gewijzigde Waalse Wooncode werd een nieuw toewijzingssysteem ingevoerd dat een objectieve toewijzing 
van sociale huurwoningen moet garanderen. Het systeem, zoals verduidelijkt in onderstaand schema, wijst de woningen 
toe in functie van de inkomensgroep, anciënniteit en de regionale en specifieke voorrangsregels. 
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Anciënniteit

Onder anciënniteit wordt de chronologie van de inschrijving verstaan. 

Inkomen

Het onderscheid wordt gemaakt tussen “precaire inkomens” en “bescheiden inkomens”.

Regionale voorrangspunten

De toewijzingsreglementering legt vanuit het gewest het aantal voorrangspunten vast in functie van de sociale en familiale 
situatie van de kandidaat-huurders. Er bestaat een lijst met 22 vastgelegde criteria waarvoor men als kandidaat-huurder, 
na voorlegging van de nodige bewijsstukken, tussen de 2 en 8 voorrangspunten kan krijgen. Daarnaast krijgt men, indien 
men minstens tijdens de laatste 3 jaar ononderbroken in de gemeente heeft gewoond waar de woning wordt toegewezen, 
5 bijkomende voorrangspunten. Voor de rangschikking op de lijst dient de som van al de toegekende voorrangspunten 
gemaakt te worden.

Specifieke voorrangspunten

Elke huisvestingsmaatschappij kan ook specifieke voorrangspunten toevoegen om beter in te kunnen spelen op lokale 
problemen. De maatschappijen kunnen dit op drie manieren: bijkomende voorrangscriteria voorzien, de aan de regionale 
voorrangscriteria toegekende punten verhogen of specifieke voorrangspunten voorzien voor de toewijzing van woningen in 
welbepaalde wijken.

6 lijsten en een dubbele jaarlijkse verdeelsleutel

In functie van het inkomen, de anciënniteit en de regionale en specifieke voorrangspunten hanteren de sociale 
huisvestingsmaatschappijen 6 verschillende lijsten met kandidaat-huurders. De sociale huisvestingsmaatschappijen zijn 
verplicht om een dubbele jaarlijkse verdeelsleutel te hanteren bij toewijzing. 

De eerste verdeelsleutel bepaalt dat 2/3 van de vrijgekomen sociale woningen toegewezen dient te worden aan kandidaat-
huurders met een “revenu précaire” en 1/3 aan kandidaat-huurders met een “revenu modeste”. Een uitzondering geldt 
hier voor woningen aangepast aan de specifieke noden van personen met een handicap en 65-plussers. Ook sociale 
huurders die omwille van een te grote of te kleine woning een mutatie hebben aangevraagd krijgen prioritair een woning 
toegewezen.
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De tweede verdeelsleutel stelt dat jaarlijks 2/5 van woningen toegewezen moeten worden volgens de lijst op basis van de 
anciënniteit, 2/5 op basis van de lijst met de regionale voorrangspunten en 1/5 op basis van de lijst met de optelsom van de 
specifieke en de regionale voorrangspunten.

Kritieken op het woningverdeelsysteem

De nieuwe toewijzingsreglementering laat de sociale huisvestingsmaatschappijen slechts de mogelijkheid om in 20% van 
de toewijzingen, via specifieke voorrangscriteria, in te spelen op de lokale situatie. De algemene, veelgehoorde kritiek 
vanuit de sociale huisvestingsmaatschappijen is dat de nieuwe toewijzingsreglementering veel te strikt is en leidt tot 
gettovorming.

“Vroeger toen het strenge systeem nog niet bestond, dan was er nog een zekere sociale mix omdat de sociale 
huisvestingsmaatschappijen een deel van hun patrimonium reserveerden voor de middeninkomens. Dat kan nu 
niet meer en door de strengere toewijzingsregels worden er nu getto’s van armoede gecreëerd.” (Interview – 
Lokaal Bestuur)

De huisvestingsmaatschappijen voelen zich afgestraft voor de misbruiken die bij enkele huisvestingsmaatschappijen 
enkele jaren voor de hervorming aan het licht kwamen.

“Vroeger was er meer vrijheid, maar dat heeft geleid tot misbruik. In sommige steden hebben ze echt overdreven 
en daardoor moet iedereen nu het gelag betalen. Dat misbruik was niet overal aanwezig, bij ons bestond dat niet.” 
(Interview – SHM )

Hoewel de Waalse Wooncode voorziet dat sociale huisvestingsmaatschappijen gebruik kunnen maken van specifieke 
voorrangscriteria om in te spelen op lokale problemen maakt niet iedereen er gebruik van omdat het als een te omslachtig 
instrument wordt beschouwd.

“Wij hanteren geen specifieke voorrangscriteria meer want dat is administratief veel te omslachtig. Niet 
alleen voor ons, maar ook voor de kandidaat-huurders. Als een kandidaat-huurder zich in verschillende 
huisvestingsmaatschappijen inschrijft die bijkomende voorrangscriteria hanteren, dan moet hij daarvoor overal 
andere documenten en bewijsstukken gaan verzamelen en binnenbrengen. Dat is een zware belasting voor 
mensen die het al vaak niet gemakkelijk hebben.” (Interview - SHM)

Sociale maatschappijen die wel specifieke voorrangscriteria hanteerden gaven ook aan dat de impact ervan zeer beperkt 
is. De extra voorrangspunten wegen daarvoor niet voldoende door en sociale verhuurders blijven voor de realisatie van hun 
sociale mix afhankelijk van de kandidaat-huurders die zich aanbieden. 

“We hebben een bijkomende voorrangsregel die stelt dat als er in een wijk 150% eenoudergezinnen zijn tegenover 
traditionele gezinnen, we een vrijgekomen woning met voorrang kunnen toewijzen aan een traditioneel gezin om 
de situatie te corrigeren. We houden daarvoor statistieken bij, maar wat ik zie is dat er tussen onze kandidaat-
huurders geen traditionele gezinnen meer zitten. We kunnen die specifieke voorrangsregel in de praktijk daardoor 
niet eens toepassen.” (Interview – SHM)

Ten slotte bleek dat talrijke huisvestingsmaatschappijen proberen, via hun specifiek reglement, een categorie kandidaat-
huurder in te voeren van personen met een ziekte die niet is erkend als een handicap in de zin van Artikel 135 van het 
wetboek van inkomstenbelastingen. Deze definitie beperkt de kwalificatie van een persoon met een handicap tot personen 
wiens capaciteit met 66% is beperkt. Via hun specifiek reglement trachten sociale huisvestingsmaatschappijen om ook 
andere personen in aanmerking te kunnen nemen. Een algemene uitbreiding van de definitie lijkt aangewezen om personen 
te kunnen bereiken die lijden aan chronische ziektes, met een ernstige beperking van hun mentale, sensoriële of fysieke 
capaciteiten, en een aanzienlijke financiële last tot gevolg. 

Discriminatiegevaar

De specifieke voorrangspunten dienen steeds goedgekeurd te worden door de Société Wallonne du Logement. De toepassing 
van potentieel discriminerende voorrangscriteria of de buitenproportionele toekenning van voorrangspunten aan bepaalde 
criteria worden op die manier vermeden. Bijkomende voorrangscriteria in functie van de etnische afkomst of het inkomen 
zijn in ieder geval niet mogelijk, voorrangscriteria in functie van de leeftijd en gezinssamenstelling kunnen wel.

Verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen betreurden dat hun voorstellen voor bijkomende criteria niet aanvaard 
werden omwille van het discriminatiegevaar.
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“Al onze voorstellen voor bijkomende voorrangscriteria met als doel de sociale mix te verbeteren werden 
verworpen omdat ze zogenaamd discriminerend waren. We hadden bijvoorbeeld gevraagd om in wijken, vanaf het 
moment dat 80% van de bewoners inactief was, voorrang te kunnen geven aan werkenden. Maar men heeft dit 
verworpen wegens discriminerend, omdat toewijzing op basis van het inkomen en niet op basis van de activiteit 
werd voorzien in de wet.” (Interview - SHM)

2.6.6 Tijdelijke huurcontracten

In de nieuwe Waalse wooncode werd ook voorzien dat huurcontracten driejaarlijks afgetoetst moeten worden aan de 
toegangscriteria van de sociale huisvesting. Men gaat dan na of huurders nog binnen de inkomensgrenzen van de sociale 
huisvesting passen en of de gezinssamenstelling conform is aan de woning. Sociale huisvestingsmaatschappijen vrezen 
dat dit tot een verdere verarming van de sociale huurderspopulatie zal leiden.

“Eén van de gevolgen van de hervorming is dat iemand die zich maatschappelijk verbetert, riskeert om zijn sociale 
woning te verliezen. Het huurcontract van onbeperkte duur is er nu één van 3 jaar geworden. Als de persoon niet 
meer binnen de inkomenscriteria valt, dan dient hij zijn woning te verlaten. De sociale mix in de sociale huisvesting 
zal daar onder lijden, we gaan steeds meer mensen met een laag inkomen hebben.” (Interview – SHM)

Door de driejaarlijkse herziening van de huurcontracten evolueert de sociale huisvesting van een levenslange huisvesting 
naar een tijdelijke oplossing. De sociale huisvestingsmaatschappijen zijn niet onverdeeld gelukkig met die evolutie, naast 
het verlies aan huurinkomsten door de uitstroom van de hogere inkomensgroepen vreest men dat een hogere turnover van 
sociale huurders zeer nadelig zal zijn voor de sociale cohesie in de sociale woonwijken.

2.6.7 Individuele bijsturing en officieuze praktijken

 2.6.7.a Inplaatsing via lijstkeuze 

Het toewijzingssysteem met 6 lijsten en een dubbele jaarlijkse verdeelsleutel geeft de sociale huisvestingsmaatschappijen 
bij de toewijzing een beperkte vrijheid om de toewijzing van een kandidaat-huurder af te stemmen op de andere huurders 
in de wijk. Dit kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een potentieel conflict te vermijden. Deze vorm van bijsturing botst 
echter met het principe dat sociale huisvestingsmaatschappijen normaal gezien niet op de hoogte zijn van de persoonlijke 
situatie van de kandidaat-huurders. Door het systeem van de inschrijving in meerdere gemeenten gaat er vaak geen direct 
contact meer vooraf aan de toewijzing.

In sociale huisvestingsmaatschappijen met een grote turnover en een groot aantal maandelijkse toewijzingen wordt het 
systeem met de 6 lijsten, eerder dan om potentiële samenlevingsproblemen te voorkomen, gebruikt om de toewijzing 
van een woning zoveel mogelijk af te stemmen op de verlangens van de kandidaat-huurder. Zo wordt vaak op het 
inschrijvingsformulier, via informele aantekeningen, vermeld welk type wijk en woning de voorkeur uitdraagt. Tijdens 
het maandelijkse toewijzingscomité wordt dan gepuzzeld om vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. 
Sociale huisvestingsmaatschappijen proberen op die manier het aantal weigeringen te verminderen. 

Discriminatiegevaar

Hoewel er hiervan tijdens de interviews geen directe signalen werden opgevangen, kan die beperkte vrijheid ook misbruikt 
worden voor de toewijzing van de betere woningen aan bepaalde bewonersgroepen of de concentratie van bepaalde 
groepen in één wijk.

 10.6.7.b Weigering van kandidaat-huurders

De weigering van kandidaat-huurders werd niet voorzien in de wetgeving, toch zijn er verhalen gekend waarbij in de 
praktijk bepaalde mensen de toegang tot de sociale huisvesting werd ontzegd.

“In mijn gemeente heeft de sociale huisvestingsmaatschappij verschillende kandidaat-huurders geweigerd: een 
veroordeelde pedofiel, dealer en een verkrachter. Dat mag eigenlijk niet, maar wij als huurders hebben ook geen 
zin dat die mensen in onze wijk komen wonen. De huisvestingsmaatschappij beschikt ook niet over de middelen 
om die mensen te begeleiden.” (Focusgesprek – huurdersvereniging)

Discriminatiegevaar

Het weigeren van bepaalde kandidaat-huurders is een directe vorm van discriminatie. Maar voor de huurdersverenigingen 
is dit een moeilijke discussie waarbij het recht op wonen afgewogen dient te worden aan het algemeen belang van de 
huurders.
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 2.6.7.c Vragen van een bewijs van goed gedrag en zeden 

Een officieuze praktijk, want wettelijk verboden, is het vragen van een bewijs van goed gedrag en zeden aan de kandidaat-
huurder. Huisvestingsmaatschappijen betreuren dan ook dit verbod. 

“Ik vind het persoonlijk jammer dat wij geen bewijs van goed gedrag en zeden aan de kandidaat-huurder mogen 
vragen. Niet om die mensen te straffen, maar net om problemen te voorkomen. Bijvoorbeeld een veroordeelde 
pedofiel, als je dat niet weet en je wijst die mens een woning toe in een wijk met veel kinderen dan zet je bij wijze 
van spreken de haan in het hoenderhok. Als we het document zouden kunnen vragen, dan zouden wij een andere 
wijk kunnen kiezen.” (Interview – SHM)

Naast het kunnen inspelen op zeer specifieke gevallen is het officieus vragen van een bewijs van goed gedrag en zeden 
voor de sociale huisvestingsmaatschappijen natuurlijk ook een goede manier om een bepaald segment van huurders bij de 
inschrijving al af te schrikken en te weren uit de sociale huisvesting.

3. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

3.1 De positie van de sociale huisvesting

De Brusselse huisvestingsmarkt wordt gekenmerkt door een overwicht van de private huurmarkt in verhouding tot het 
sociale huurpatrimonium, beheerd door de 34 lokale sociale huisvestingsmaatschappijen. De sociale huisvestingssector 
vertegenwoordigt slechts 8% van het totale woonaanbod, ongeveer 38.000 woningen op 510.000 woningen (www.slrb.
irisnet.be).

Het patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen bestaat uit kleinere ensembles van maximum 1000 woningen 
verspreid over het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De woningen werden in verschillende 
periodes gebouwd sinds 1919, het jaar dat een wet werd gestemd die het de lokale overheden mogelijk maakte om te 
investeren in sociale huisvesting.

Algemeen kan gesteld worden dat de meest kwaliteitsvolle sociale woonwijken gebouwd werden in de periferie; de 
tuinwijken die in de jaren 1920 gebouwd werden in de zones voor stadsuitbreiding. In de meer centrale stadswijken vindt 
men eerder de minder kwaliteitsvolle wijken, waarvan sommigen dateren van de jaren 1920 terwijl anderen in de jaren 
1950-1960 gebouwd werden toen het modernisme hoogtij vierde. Maar ook de periferie is niet volledig gespaard gebleven 
van minder aantrekkelijke wijken, terwijl ook het centrum kwalitatief goede sociale woonwijken kent.

Het actuele woonaanbod blijft sterk onder de echte noden van de Brusselse bevolking, die sterk verarmde tijdens de voorbije 
decennia. Vanaf de jaren 1980 werden de investeringen in sociale huisvesting bovendien teruggeschroefd. Daarnaast zijn 
de vastgoedprijzen sterk gestegen door het intrekken van een wet die de huurprijzen blokkeerde.

Door het beperkte aanbod zijn veel gezinnen met lage inkomens (waarvan een groot deel migrantengezinnen) aangewezen 
op de private huurmarkt. Zij vinden er een woonaanbod van vaak twijfelachtige kwaliteit gelegen in de oudste stadswijken. 
Het Brusselse beleid streeft zeker geen etnische of socio-economische segregatie na, maar deze bestaat wel degelijk in 
de realiteit.

3.2 Het regionale socialemixdebat

Het nastreven van een sociale mix is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sterk verweven met de sociaal selectieve 
suburbanisatie vanuit Brussel naar de rand. Meer nog dan de Vlaamse steden is Brussel daardoor in financiële problemen 
geraakt, en werd het aantrekken van middenklasse bewoners een belangrijk streefdoel van het stedelijk beleid. Dit 
socialemixbeleid is op niveau van de stad echter sterk gecontesteerd, omdat Brussel ook een sterke wooncrisis kent: het 
recht op wonen is voor veel mensen niet gegarandeerd, en dit woonrecht komt in het debat dan ook vaak in aanvaring met 
het streven naar sociale mix van de regering.

Het socialemixdiscours wordt pas echt expliciet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het midden van de jaren 1990, 
wanneer naast het Gewest ook de sociale huisvestingsmaatschappijen in de financiële problemen komen. Een verstrenging 
van de controlemechanismen op de toewijzing van sociale woningen in 1993 leidde tot een instroom van gezinnen met een 
laag inkomen waardoor de huurinkomsten van de maatschappijen terugliepen. 
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De maatregelen genomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake sociale mix gebeuren dan ook in drie belendende 
velden: de sociale huisvestingspolitiek, de stadsvernieuwing en de ontsluiting van achtergestelde wijken. Concreet dienen 
deze maatregelen twee mogelijke doelstellingen: het aantrekken of behoud van de middenklasse in de volkswijken, of de 
verspreiding van sociale huisvesting over de volledige regio (Baillergeau, 2005). 

Vanuit de politiek wordt het concept sociale mix in een zeer brede zin bekeken, gaande van de menging van verschillende 
sociale klassen, tot interculturele ontmoetingen, de integratie van jongeren en mensen met een handicap. Uit de analyse 
van de maatregelen ter bevordering van de sociale mix blijkt dat eerder een socio-economische mix, dan een etnisch-
culturele mix wordt nagestreefd. Het zijn de verschillende inkomensgroepen die men dichter bij elkaar wil brengen, 
mensen met een betaalde job en tijdelijke of langdurige werklozen. Het streven naar een etnisch-culturele mix is echter 
onderliggend omdat de meest achtergestelde bevolkingsgroepen vaak van buitenlandse origine zijn. 

In het regeerakkoord 2004-2009 was sociale mix prominent als beleidsdoelstelling aanwezig. Men wilde een intensiever 
woonmixbeleid voeren (p.28 van het regeerakkoord 2004-2009) en de ruimtelijke ordening moest bijdragen tot de sociale, 
economische en culturele mix. Verder werd de bouw van middelgrote woningen noodzakelijk geacht voor een goede sociale 
mix (p.36). In het laatste regeerakkoord van 2009-2014 is sociale mix minder expliciet aanwezig, het stelt enkel dat de 
samenwerking met de privésector moet worden versterkt om een woningenmix te verkrijgen (p.28).

3.3 Het lokale socialemixdebat

Met de herziening van de Brusselse Wooncode in 1993 werd een striktere toewijzingsreglementering ingevoerd om 
een einde te stellen aan misbruik, discriminatie en politiek dienstbetoon binnen de sociale huisvesting. De nieuwe 
toewijzingsreglementering geeft de sociale huisvestingsmaatschappijen zeer weinig ruimte om de sociale mix binnen hun 
patrimonium te sturen. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest weerklonk, in vergelijking met de andere gewesten, de roep vanuit de sociale 
huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen naar een grotere sociale mix binnen de sociale huisvesting het minst luid. 
De verarming van de sociale huurderspopulatie werd door de lokale besturen en de sociale huisvestingsmaatschappijen, 
meer dan in de andere gewesten, gekaderd binnen het ruimere probleem van een toenemende armoede en achterstelling 
van bevolkingsgroepen in heel het gewest.

“Sociale mix is vandaag een luxe. Het is onmogelijk om een sociale mix na te streven als er zo’n schaarste is aan 
sociale woningen.” (Interview – Lokaal Bestuur)

Nochtans werd ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de verarming van de sociale huurderspopulatie in vraag gesteld 
door de sociale huisvestingsmaatschappijen.

“Nu heeft een groot aandeel van onze huurders geen inkomen, kunnen we dan nog wel over sociale mix spreken? 
Ik begrijp de moeilijkheden, de armsten moeten gehuisvest worden, maar wat met de mix? Waarom soms geen 
mensen met een hoger inkomen toelaten?” (Interview - SHM)

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt er voor het concept sociale mix geen eenduidige definitie. Socio-
economische en etnisch-culturele mix waren de meest gebruikte invullingen.

3.3.1 Socio-economische mix 

Van een socio-economische mix binnen de sociale huisvesting verwachten sociale huisvestingsmaatschappijen dat huurders 
die werk hebben een voorbeeldfunctie kunnen uitoefenen op zij die niet werken.  Maar gezien de lange wachtlijsten stelden 
de lokale actoren het streven naar een socio-economische mix zelf in vraag.

“In één van onze wijken heeft 85% van de wijkbewoners een vervangingsinkomen. De voorbeeldfunctie van de 
ouders voor de kinderen en adolescenten wordt dan zeer moeilijk. Betekent dit dat we daarom een sociale mix 
moeten creëren voor een ander identificatiemodel? Maar direct stelt zich dan de andere vraag: waar moeten de 
mensen zonder inkomen die wij nu huisvesten dan naartoe? ” (Interview –SHM)

3.3.2 Etnisch-culturele mix

Op het eerste zicht lijkt een etnisch-culturele invulling van het sociale mix concept afwezig in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Het woningverdeelsysteem sluit toewijzing op basis  van de nationaliteit of afkomst ook uit.  
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“Is het ideaal om zoals vandaag gebouwen te hebben met enkel Afrikanen of Noord-Afrikanen? Neen, maar dat is 
wel de realiteit en het cliënteel van de sociale huisvesting in deze stad. Maar als men wil dat het verandert, dan 
moet er geïnvesteerd in nieuwe gemengde wijken of kleinere projecten. Het ontbreken van een mix vandaag is het 
gevolg van sociale uitsluiting en niets anders.” (Interview – Lokaal Bestuur)

Omdat de achtergestelde bevolkingsgroepen vaak van vreemde herkomst zijn, dient sociale mix als een etnisch-cultureel 
discours ook niet geëxpliciteerd te worden. Het streven naar een socio-economische mix dekt immers beide ladingen. 

3.4 Socialemixpraktijken - Rol van de betrokken actoren en overleg

Een geïnstitutionaliseerd overlegmodel tussen lokale besturen en sociale huisvestingsmaatschappijen bestaat niet in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De onderlinge contacten zijn afhankelijk van de gemeente en de sociale verhuurders 
en verschillen sterk. Het overleg is ook sterk afhankelijk van de al dan niet vertegenwoordiging van de gemeente in het 
directiecomité van de huisvestingsmaatschappij.

Over het bijsturen van de sociale mix binnen het sociale huurpatrimonium wordt niet overlegd, de wet voorziet ook geen 
lokale toewijzingsreglementen. De contacten beperken zich tot die zaken waarop men wel greep heeft: de realisatie van 
nieuwe bouwprojecten, de sociale begeleiding van de huurders en eventuele bijkomende financiële ondersteuning van de 
sociale huisvestingsmaatschappij door de gemeente.

Onderstaand schema geeft de rol van de verschillende actoren – gewest, gemeente en sociale huisvestingsmaatschappij – 
bij de sturing van sociale mix weer. In vergelijking met het Vlaams en Waals Gewest hebben in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest de lokale besturen en sociale huisvestingsmaatschappijen nog minder instrumenten in handen om via toewijzing 
de sociale mix te gaan bijsturen. Ook voor de realisatie van sociale mix via patrimonium heeft de Gewestelijke overheid de 
belangrijkste instrumenten in handen. In de volgende punten worden de verschillende instrumenten verduidelijkt.
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3.5 Socialemixpraktijken – via patrimonium

3.5.1 Streefpercentage sociale woningen in elke gemeente en het huisvestingsplan

Het aanbod sociale huisvesting verhogen is een duidelijke beleidsdoelstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De 
nieuwe regeringsverklaring voor de periode 2009-2014 legt elke Brusselse gemeente tegen 2020 het streefdoel van 15 % 
huisvesting van sociale aard op. Onder woningen van sociale aard wordt verstaan woningen beheerd door de sociale 
huisvestingsmaatschappijen alsook woningen beheerd door de sociale verhuurkantoren, het Brussels Woningfonds, de 
gemeenten en OCMW’s. 

Gemeenten met een hoog aandeel sociale huisvesting vinden het opgelegde streefcijfer een goede zaak. De afdwingbaarheid 
van de maatregel wordt wel in vraag gesteld.

“Men moet de rijkere gemeenten van de tweede kroon via het gemeentefonds ertoe dwingen om terreinen te 
reserveren voor de bouw van sociale huisvesting. De inspanningen moeten verdeeld worden. Het antwoord op het 
gebrek aan sociale mix is niet het uitsluiten van de armste inwoners.” (Interview - Lokaal Bestuur)

Tijdens de vorige legislatuur werd, onder staatssecretaris van Huisvesting Francoise Dupuis, via het Huisvestingsplan 
getracht 5000 sociale woningen bij te creëren. De uitvoering van dat plan is echter problematisch verlopen met op het einde 
van de legislatuur veel minder gerealiseerde woningen dan verhoopt. Slechte communicatie, verzet van wijkbewoners tegen 
de komst van sociale woningen in hun wijk en conflicten tussen gemeenten onderling hebben voor serieuze vertraging 
gezorgd.

“Onze gemeente was teleurgesteld in de manier waarop de naburige gemeente een sociaal woningbouwproject 
heeft ingeplant. Zeer goed dat men sociale woningen bijbouwt, maar dat project grenst net aan een bestaande 
sociale woonwijk op ons grondgebied. Men creëert hiermee een nieuw getto. Tegen dat project is er in onze 
gemeente dan ook veel weerstand.” (Interview - Lokaal Bestuur)

Discriminatiegevaar

Door het niet of zeer beperkt voorzien van sociale huisvesting in de eigen gemeente worden bepaalde groepen uitgesloten. 
De problemen worden daarmee niet opgelost, maar doorgeschoven naar de andere gemeenten binnen het gewest. Alles 
staat of valt met de afdwingbaarheid van streefcijfers.

3.5.2 Stedenbouwkundige lasten voor een toename van het aanbod aan sociale huisvesting

Uniek voor België is het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegepaste systeem van de stedenbouwkundige lasten. Dat 
mechanisme houdt in dat indien men een groot, commercieel vastgoedproject wil realiseren, men ook in compenserende 
maatregelen moet voorzien. Dat kan door bijvoorbeeld sociale woningen te bouwen of groene ruimte te voorzien of door 
een financiële bijdrage aan een fonds voor publieke projecten. 

Huurdersverenigingen en belangenorganisaties steunen dit mechanisme waarmee in theorie het aanbod aan sociale of 
betaalbare huisvesting verhoogd kan worden. Toch worden er ook vragen gesteld bij de transparantie ervan.

“De stedenbouwkundige lasten dienen normaal in de eerste plaats naar sociale huisvesting te gaan, maar dat 
wordt niet gerespecteerd. Zowel het gewest als de gemeenten kunnen stedenbouwkundige lasten innen. Ik heb 
er geen flauw idee van wat de gemeenten met die centen doen, niemand weet dat eigenlijk. Ook op niveau van het 
Gewest is er ontzettend weinig informatie beschikbaar over wat er met die stedenbouwkundige lasten gebeurt.” 
(Interview - Belangenorganisatie)

Op 15 juni 2009 vernietigde de Raad van State het besluit van de Brusselse regering van 2003 over de stedenbouwkundige 
lasten. Dit na een klacht vanuit de private vastgoedsector. De toekomst van het systeem is momenteel onzeker, toch wil 
men vanuit de overheid het principe van de stedenbouwkundige lasten niet volledig laten varen. 

3.5.3 Moratorium op de verkoop van sociale huurwoningen

In tegenstelling met  de andere gewesten is er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een moratorium op de verkoop van 
sociale huurwoningen van kracht. Door het grote aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst acht men het niet opportuun 
om woningen uit het schaarse patrimonium te verkopen.

In het verleden, voor de creatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werden wel sociale woningen verkocht, bijvoorbeeld 
in enkele tuinwijken. 
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“In de jaren 1920-30 werd een 200-tal woningen verkocht om financiële problemen op te lossen. Die woningen 
maken deel uit van de site, maar liggen verspreid. Dat is een goede zaak, maar het aantal is niet enorm en de 
impact is dus beperkt. Maar er is wel een mentaliteitsverschil: de huurders onderhouden hun woningen te weinig 
en de eigenaars stellen te hoge eisen.” (Interview - SHM)

De sociale huisvestingsmaatschappijen zijn niet echt voorstander van de verkoop van sociale woningen.

“De verkoop van sociale woningen aan de huurders ligt moeilijk want er staan veel kandidaat-huurders op de 
wachtlijst. Als we 20% zouden verkopen, dan hebben we 20% minder aanbod. Gezien de nood is verkoop niet echt 
realistisch.” (Interview – SHM)

Toch is de verkoop van sociale woningen ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderwerp van debat, de meningen 
zijn verdeeld.

“Soms wordt gezegd dat we een deel van het huurpatrimonium zouden moeten verkopen en met de opbrengst 
ergens anders woningen kopen om een sociale mix te forceren. Maar verkoop levert minder op dan de kostprijs 
van een nieuwe woning. Dat zou betekenen dat we uiteindelijk minder sociale woningen zouden overhouden terwijl 
de doelstelling net is om het aanbod te verhogen.” (Interview – Lokaal Bestuur)

“Ik ben ervan overtuigd dat de verkoop van sociale woningen aan de huurders hen meer verantwoordelijkheidszin 
kan bijbrengen en daardoor beter hun omgeving zullen onderhouden. Ik ga niet zeggen dat ik voorstander ben 
van verkoop, maar we moeten er toch eens over nadenken. Maar dat betekent wel dat er meer sociale huisvesting 
bijgebouwd moet worden.” (Interview- Lokaal Bestuur)

Belangenorganisaties vrezen dan ook dat het moratorium op de verkoop van sociale woningen op termijn onder druk zal 
komen te staan, ondermeer door het opgelegde streefcijfer van 15% woningen van sociale aard in elke gemeente.

“De nieuwe regering als doel gesteld om tegen 2020 in iedere gemeente minimum 15% woningen van sociale aard 
te hebben. Een aantal gemeenten zitten daar heel ver van, een aantal gemeenten zitten daar al boven. Het debat 
rond de verkoop van sociale woningen gaat nog regelmatig terugkomen, ik vrees dat gemeenten die reeds meer 
dan 15% sociale woningen hebben zullen aanhalen dat er nu geen enkel argument meer is om de verkoop tegen 
te houden.” (Interview - Belangenorganisatie)

3.5.4 Gemengde bouwprojecten

In nieuwe wijkontwikkelingen op gronden in overheidsbezit wordt getracht, voor een betere sociale mix en het 
behoud of aantrekken van de middenklasse in de stad, een divers woonaanbod te realiseren met private koop- en 
huurwoningen, koopwoningen voor middeninkomens (via de GOMB en het Woningfonds) en sociale huurwoningen. Sociale 
huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen geven zelf aan dat een sociale mix het best gerealiseerd kan worden via 
een gediversifieerd woonaanbod, eerder dan een sociale mix binnen de sociale huursector na te streven.

“Sociale mix, voor mij is dat samenwerking tussen de sociale huisvesting, woningen voor middeninkomens en 
de private sector. Op die manier is er effectief een mix van inkomens in een wijk en worden getto’s voorkomen”. 
(Interview - SHM)

De realisatie van gemengde nieuwe wijkontwikkelingen vraagt vanuit de overheid een doordachte stadsplanning, goed 
overleg met de private vastgoedontwikkelaars en duidelijke garanties over het aantal te realiseren sociale woningen. De 
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen heeft echter kritiek op de aanpak van dergelijke projecten, de reconversieprojecten 
van de voormalige kazerneterreinen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden hiervoor als voorbeeld aangehaald. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om op deze terreinen een groot aantal sociale woningen te realiseren, maar de plannen 
werden gewijzigd naar meer gemengde projecten met uiteindelijk slechts een beperkt aandeel sociale woningbouw. Het 
nastreven van een betere sociale mix was hiervoor één van de argumenten, maar voornamelijk omwille van financiële 
redenen werden deze terreinen grotendeels verkocht aan de privésector.

Meer recent werden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de stadsplanning een 14-tal zones van gewestelijk belang 
vastgelegd zoals Tour&Taxis, Delta, Josaphat, … Dat zijn reservegebieden die voor een deel in handen van de overheid zijn, 
voor een deel in handen van de privé. Voor de privéterreinen probeert het Gewest via richtschema’s te bepalen wat er op 
die terreinen kan gerealiseerd worden. De richtschema’s kunnen bijvoorbeeld bepalen dat op een bepaalde site minstens 
20% woningen moeten gerealiseerd worden, waarvan bijvoorbeeld 5% voor mensen met een laag inkomen, 5% voor een 
middelhoog inkomen. De richtschema’s zijn een instrument om vanuit de overheid ook op terreinen in private eigendom 
een sociale mix in het woonaanbod na te streven. 
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3.5.5 Verspreiding van armoede door kleinschalige projecten

De sociale huisvestingsmaatschappijen geven aan dat, net zoals in de andere gewesten, de leefbaarheidsproblemen het 
meest voorkomen in de wijken met een grote concentratie aan sociale woningbouw.

“We merken dat we veel meer problemen hebben op onze grote sites, maar veel minder in onze kleinere gebouwen 
met 20 tot 25 appartementen verspreid over de stad. De sociale huurders in die kleinere gebouwen stellen zich 
anders op.” (Interview - SHM)

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat voor nieuwe projecten dan ook de voorkeur uit naar kleinschalige bouwprojecten 
verspreid over de stad. Maar gezien de beperkte financiële middelen focussen de sociale huisvestingsmaatschappijen 
vandaag voornamelijk op de renovatie van het bestaand patrimonium dat zich in zeer slechte staat bevindt... Sociale 
huisvestingsmaatschappijen wijzen ook op de hogere bouwkost van kleinschalige bouwprojecten. 

“ Het lijkt mij interessant om bij nieuwe sociale woonprojecten een grotere verspreiding over de stad na te streven. 
Via kleine projecten kunnen ook stadskankers aangepakt worden. Maar dit betekent wel een hogere bouwkost per 
woning.” (Interview - SHM)

Lokale besturen en sociale huisvestingsmaatschappijen gaven ook aan dat het maatschappelijk draagvlak voor kleinschalige 
sociale bouwprojecten veel groter is. Zo kende het Brusselse Huisvestingsplan, dat voorzag in de realisatie van 5000 
nieuwe woningen tijdens de legislatuur 2004-2009, veel tegenkanting vanuit de buurtcomités omdat het vaak juist zeer 
grootschalige sociale woonprojecten in hun wijk betrof. 

3.5.6 Mix van woontypologieën

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tracht men in nieuwe bouwprojecten via een vermenging van woningtypes 
binnen een wijk of gebouwencomplex een sociale mix na te streven.

Discriminatiegevaar

Via het woonprogramma kan in theorie op  een objectieve manier een mix naar gezinssamenstelling binnen één gebouw 
of wijk nagestreefd worden. Toch is ook een woonprogramma niet helemaal neutraal: via het al dan niet aanbieden van 
bepaalde woningtypes bestaat het risico op discriminatie van bepaalde groepen.

“Ik heb weet van een sociaal woningbouwproject in een rustige wijk van de stad waar het oorspronkelijke 
bouwprogramma bestond uit meer dan de helft grote woningen met 3, 4 tot 5 slaapkamers. In de praktijk betekent 
dat dus migrantengezinnen. Onder druk van bewonerscomités is er serieus protest gekomen tegen dat project 
en men heeft het bouwprogramma veranderd. Dat zijn nu voor het merendeel kleinere woningen geworden voor 
oudere mensen.” (Interview - belangenorganisatie)

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij heeft de regels met de jaren verstrengd en kijkt er nu op toe dat in 
geval van nieuwbouw, een beduidend aantal – minstens 30 % - van de woningen binnen eenzelfde nieuw woningcomplex 
drie kamers of meer heeft. 

3.6 Socialemixpraktijken – via toewijzing

3.6.1 Toegangsvoorwaarden

Om recht te hebben op een sociale woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet, naast meerderjarigheid, aan de 
volgende voorwaarden voldaan worden (voor meer informatie zie www.bghm.irisnet.be):  

Eigendomsvoorwaarde

Geen enkel gezinslid mag volle eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker van een onroerend goed zijn, behalve in uitzonderlijke 
gevallen.

Inkomensvoorwaarde

Volgende netto belastbare jaarlijkse inkomensplafonds mogen niet worden overschreden : 

19.561,77 euro voor een alleenstaande;• 

21.735,30 euro voor een gezin, bestaande uit verscheidene personen, slechts beschikkend over één inkomen; • 

24.840,37 euro voor een gezin, beschikkend over twee of meer inkomens.• 
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Deze bedragen worden vermeerderd met 1.863,03 euro per kind ten laste en met 3.726,05 euro per gezinslid met een 
handicap.

Verblijfsvoorwaarde

Om ingeschreven te kunnen worden op de wachtlijst van de kandidaat-huurders moet minstens één van de gezinsleden die 
niet de hoedanigheid van kind ten laste bezit, ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister of beschikken 
over een document waaruit blijkt dat een aanvraag werd ingediend bij de Regularisatiecommissie. Indien niemand in het 
gezin aan deze voorwaarde voldoet, kunnen toch rechten worden opgebouwd in de vorm van anciënniteit, en dit door bij één 
of verschillende sociale vastgoedmaatschappijen een registernummer aan te vragen.

3.6.2 Inschrijving en wijkkeuze

De kandidaat-huurder kan zich via de gecentraliseerde inschrijving bij meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen 
inschrijven. De Brusselse sociale huisvestingsmaatschappijen zijn vaak actief binnen een afgebakend gebied in het Gewest. 
Via de keuze van de Sociale Huisvestingsmaatschappij kan men dus kiezen in welk deel van het gewest men wil wonen. 

Dit betekent nog niet dat men als kandidaat-huurder, zoals in Vlaanderen, kan kiezen voor welk type wijk en woning 
men zich kandidaat stelt. Maar via een doordachte selectie van de sociale huisvestingsmaatschappij, bijvoorbeeld een 
maatschappij waarvan het patrimonium hoofdzakelijk eengezinswoningen in tuinwijken bestaat, kan men bijvoorbeeld wel 
vermijden om in een hoogbouwwijk terecht te komen.

Discriminatiegevaar

Het spreekt voor zich dat de wachttijden voor een eengezinswoning in een rustige tuinwijk langer zijn dan deze voor een 
appartement in een hoogbouwwijk. Voor de meest achtergestelde bewonersgroepen is een betaalbare woning vaak het 
dringendst, zij stellen zich dan ook sneller tevreden met een woning in een minder aantrekkelijke wijk. Ook dit systeem, 
met beperkte keuzevrijheid, leidt op termijn tot de concentratie van de achtergestelde bevolkingsgroepen in de minst 
aantrekkelijke wijken.

3.6.3 Woningverdeelsysteem

Onderstaand schema vat het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegepaste woningverdeelsysteem samen. 
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Algemeen toewijzingssysteem

Voor de toewijzing van een woning wordt gebruik gemaakt van één enkele wachtlijst op basis van voorrangspunten. 
Kandidaat-huurders krijgen een bepaald aantal voorrangspunten in functie van hun persoonlijke situatie aangevuld met 
een aantal punten in functie van de anciënniteit. Een vrijgekomen woning wordt toegewezen aan de kandidaat-huurder met 
het hoogste aantal voorrangspunten en in geval van gelijkheid tussen verscheidene kandidaten, wordt de voorkeur gegeven 
aan de kandidaat-huurder die zich het vroegst ingeschreven heeft.

Om benadeelde personen prioritair toegang te verlenen, werden er begeleidingscoëfficiënten ingevoerd opdat 60% van 
de toekenningen (75% voor de vennootschappen die een zogenaamde “maatschappelijke bonus” hebben, m.a.w. die 
hoofdzakelijk huurders ontvangen die over hogere inkomens beschikken), bestemd zouden zijn voor aanvragers met 
inkomens lager dan 85% van de inkomensgrens.

Dit algemene principe wordt niet toegepast wanneer de toekenning betrekking heeft op de verhuring van woningen die 
aangepast zijn aan de noden van persoon met een handicapn of die ontworpen werden voor bejaarden met specifieke 
dienstverlening.

Contractualisaties

Naast de standaard toewijzingsreglementering geeft de Brusselse Wooncode de sociale huisvestingsmaatschappijen de 
mogelijkheid om voor maximum 20% van hun patrimonium conventies af te sluiten voor een aangepaste toewijzing. Die 
conventies dienen goedgekeurd te worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

Zo kunnen via conventies, in het geval van een uitbreiding van het huurpatrimonium en wanneer de huurderspopulatie van 
deze maatschappij op kenmerkende wijze afwijkt van het gemiddelde niveau inzake inkomsten en samenstelling van de 
Brusselse sociale huurders, verhoogde inkomensgrenzen gehanteerd worden voor de kandidaat-huurders. 

“Via contractualisatie is het mogelijk om woningen toe te wijzen in functie van het inkomen. Zo werd in een 
huisvestingsmaatschappij waar ik voorheen werkte 1 op de 2 woningen toegewezen aan de kandidaat-huurder 
met het hoogste inkomen. Dat was bedoeld voor een betere economische mix. Maar na een jaar moesten we 
constateren dat kandidaat-huurders met een hoger inkomen veeleisender waren en sneller een woning weigerden. 
Tot een betere economische mix heeft het systeem niet geleid.” (Interview - SHM)

 
In de praktijk worden de contractualisaties vandaag uitsluitend gebruikt voor samenwerking met het OCMW voor de 
huisvesting van bepaalde doelgroepen die het extra moeilijk hebben om een geschikte woning te vinden. In die zin zijn ze 
te vergelijken met de doelgroepenplannen in Vlaanderen.

Kritieken op het woningverdeelsysteem

Sociale huisvestingsmaatschappijen stellen dat door het strenge woningverdeelsysteem sleutelen aan de sociale mix 
binnen het huurpatrimonium vandaag onmogelijk is. 

“Wij kunnen wel een visie hebben op het concept sociale mix, maar dat heeft niet veel zin want de 
toewijzingsreglementering is zeer duidelijk. Door dat wettelijk kader is sociale mix iets  waar wij geen rekening 
mee kunnen houden. Men kan stellen dat een sociale mix interessant zou kunnen zijn … Maar de realiteit van 
vandaag is dat ze niet bestaat.“ (Interview – SHM)

Discriminatiegevaar

Het woningverdeelsysteem garandeert een objectieve toewijzing van sociale woningen. De misbruiken uit het verleden, 
politiek cliëntelisme en discriminerende praktijken op grote schaal, zijn vandaag niet langer mogelijk. Vanuit de 
huurdersverenigingen werd de nood aan objectieve toewijzingsregels onderstreept. Maar dergelijke complexe 
toewijzingssystemen houden enkel de schijn hoog. De kern van het probleem, het tekort aan betaalbare sociale woningen 
en de uitsluiting van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, wordt niet aangepakt.

3.6.4 Huurprijsberekening

De huurprijs wordt berekend in functie van het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en de kostprijs van de woning
(zie www.bghm.irisnet.be).
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Kostprijs van de woning

De kostprijs van de woning wordt in rekening gebracht door een basishuurprijs, de theoretische verhuurwaarde van elke 
woning, te bepalen. De basishuurprijs wordt vastgesteld door een percentage (schommelend tussen 3 en 10%) te nemen 
van de geactualiseerde kostprijs van de woning.

Het gezinsinkomen

Het gezinsinkomen wordt in rekening gebracht door te werken met een inkomenscoëfficiënt die men krijgt door het 
gezinsinkomen te delen door het referentie-inkomen. Het gezinsinkomen is het samengetelde inkomen van alle gezinsleden, 
met uitzondering van de eventuele inkomsten van kinderen ten laste. Het referentie-inkomen werd op 1 januari 2010 
vastgelegd op 16.945,18 euro en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Gezinssamenstelling

Er bestaat een vermindering van de reële huurprijs gelijk aan 5% van de basishuurprijs voor één kind ten laste, 10% voor 
twee, 20% voor drie, 30% voor vier, 40% voor vijf, 50% voor zes of meer kinderen. Een kind met een handicap telt voor twee 
kinderen ten laste. Voor elke volwassene met een handicap in het gezin wordt een vermindering van de reële huurprijs 
toegekend gelijk aan 20% van de basishuurprijs.

De huurprijsberekening

De reële huurprijs wordt berekend door de basishuurprijs te vermenigvuldigen met de inkomenscoëfficiënt. Deze huurprijs 
kan dan verder verminderd worden in functie van de gezinssamenstelling.
De huurprijs dient een aantal minimum- en maximumlimieten te respecteren waaronder: 

hij mag niet lager zijn dan de helft van de basishuurprijs;• 

hij mag niet lager zijn dan 77,63 euro per maand (limiet vastgelegd voor 2010);• 

hij mag niet hoger zijn dan 20% van het gezinsinkomen indien het gezin minder dan het referentie-inkomen verdient • 

en op voorwaarde dat het gezin een aangepaste woning betrekt;
hij mag niet hoger zijn dan de normale huurwaarde van de woning die jaarlijks wordt vastgesteld op basis van een • 

door de openbare vastgoedmaatschappij bepaalde coëfficiënt.

Gewestelijke solidariteitstoelage

Voor hun financiering zijn de sociale huisvestingsmaatschappijen afhankelijk van de huurinkomsten. Omdat de huurprijs 
gekoppeld is aan het inkomen leidt de verarming van de huurderspopulatie tot steeds minder huurinkomsten. Daarom voerde 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de sociale huisvestingsmaatschappijen een gewestelijke solidariteitstoelage in 
die 75% van het maatschappelijk tekort bedraagt. 

De solidariteitstoelage moet niet alleen bijdragen tot het evenwicht van de resultaten van de sociale huisvestings-
maatschappijen, maar moet hen ook de financiële middelen bieden om het patrimonium aan te passen en de levenskwaliteit 
van de bewoners te verbeteren. 

Individuele solidariteitsbijdrage

De solidariteitsbijdrage is een bedrag, betaald door de huurders van wie de inkomsten hoger zijn dan de toelatingsinkomens, 
en dat toegevoegd wordt bij de reële huurprijs. De solidariteitsbijdrage werd in het verleden gefaseerd ingevoerd, met elk 
jaar 20% extra zodat de huurders pas na vijf jaar de volledige solidariteitsbijdrage zouden moeten betalen. Omdat dit in 
de praktijk voor een aantal sociale huurders tot een verdubbeling van de huurprijs zou leiden werd er vanuit de sociale 
huisvestingsmaatschappijen sterk tegen geprotesteerd. 

De maatschappijen stellen immers dat zij afhankelijk zijn van de huurinkomsten voor een financieel evenwicht en als die 
huurprijs te hoog wordt, dan gaan mensen met een hoger inkomen de sociale huisvesting verlaten om vervangen te worden 
door lagere inkomensgroepen. Uiteindelijk werd onder druk van de maatschappijen beslist om de bijdrage na twee jaar te 
bevriezen op 40% van het bedrag. Door de nieuwe gewestregering werd de solidariteitsbijdrage op 1 januari 2010 opnieuw 
opgetrokken tot 60% van het berekende bedrag. 

Uit het middenveld zijn de kritieken hierop verdeeld. Zo wordt door sommigen gepleit om op termijn de solidariteitsbijdrage 
op te trekken tot de volle 100% van de solidariteitsbijdrage. Dit omdat volgens hen de sociale huisvesting in de eerste plaats 
de meest hulpbehoevenden moet opvangen. Anderen pleiten eerder tegen de solidariteitsbijdrage.
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”Het kan niet dat sociale huurders gedwongen worden om de sociale huisvesting te verlaten. Iemand die een 
sociale lening bij het Woningfonds krijgt wordt ook niet gedwongen zijn woning te verlaten als hij ineens meer gaat 
verdienen. Op die manier krijg je echt een concentratie van de allerzwaksten in de sociale huisvesting.” (Interview 
- Huurdersvereniging)

Discriminatiegevaar

Sociale huisvestingsmaatschappijen blijven voor hun inkomsten grotendeels afhankelijk van de huurinkomsten. Het 
mechanisme waarbij de huurprijs wordt gekoppeld aan de marktwaarde van de woning en het inkomen van de kandidaat-
huurder impliceert dat het voor de sociale verhuurders het interessantst is om hun betere woningen te laten bewonen 
door huurders met een hoger inkomen. Ook sociale huurders met een laag inkomen verkiezen soms zelf een minder 
aantrekkelijke woning omwille van de lagere huurprijs. Dergelijke mechanismen kunnen leiden tot de concentratie van de 
meest achtergestelde gezinnen in de minst aantrekkelijke wijken.

3.6.5 Opvolging rationele bezetting

De Brusselse wetgeving laat niet toe om via een aanpassing van de rationele bezettingsregels de bevolkingssamenstelling 
in een gebouw of wijk bij te sturen. Een striktere opvolging van de rationele bezettingsregels, met regelmatige controle of 
de gezinssamenstelling nog overeenkomt met de woninggrootte, is onderwerp van debat.

De huurdersverenigingen verzetten zich hiertegen, zij stellen onder meer dat dit een discriminatie van sociale huurders is 
tegenover huiseigenaars of mensen die huren op de privémarkt.

“Het is inhumaan dat mensen gedwongen kunnen worden om door te stromen naar een kleinere woning. Mensen 
raken immers gehecht aan hun woning en bovendien zijn op de privémarkt dergelijke regels niet van toepassing.” 
(Interview – Huurdersvereniging)

De sociale huisvestingsmaatschappijen zelf zijn er ook nog niet volledig uit of een striktere navolging van de bezettingsregels 
aangewezen is.

“Sommige oudere huurders of kleine gezinnen wonen in woningen die te groot zijn voor hen. Men kan dat niet 
correct vinden, maar die mensen verplichten te verhuizen is ook niet evident. Ik weet niet goed hoe we dat moeten 
aanpakken. Eén argument is wel dat het voor een sociale mix zorgt. “ (Interview- SHM) 

3.6.6 Lokale bijsturing en officieuze praktijken

 3.6.6.a Derogaties

De toewijzingsreglementering biedt sociale huisvestingsmaatschappijen de mogelijkheid om, naast de contractualisaties, 
ook in een vastgelegd percentage individuele dossiers af te wijken van de wachtlijst (samen met de contractualisaties 
betreft het maximaal 30% van de jaarlijkse toewijzingen). Een afwijking is enkel mogelijk indien de kandidaat-huurder zich 
in een dringende en buitengewone situatie bevindt. 

De toepassing van de mogelijkheid tot afwijking verschilt tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen. Sommige 
maatschappijen maken er zelf helemaal geen gebruik van omdat “er op die manier nog meer hulpbehoevenden komen 
wonen in onze wijken”. Men beperkt zich dan tot de normale toewijzingsprocedure op basis van de wachtlijst. Geen enkele 
sociale huisvestingsmaatschappij gaf aan de afwijkingen bewust in te zetten om de sociale mix in een bepaalde wijk of 
gebouw bij te sturen.

Discriminatiegevaar

Al werd tijdens de interviews hier en daar wel gefluisterd dat er in sommige gemeenten nog misbruik gemaakt wordt 
van de afwijkingsmogelijkheid om aan politiek dienstbetoon te doen, toch lijkt grootschalig misbruik door de verstrengde 
controle tot het verleden te behoren.

 3.6.6.b Actievere rol van huurder stimuleren 

Bij de toewijzing van de sociale woningen worden voorgestelde woningen vaak geweigerd door de kandidaat-huurders 
of kandidaat-huurders laten soms gewoon helemaal niets van zich horen. Sociale huisvestingsmaatschappijen nodigen 
daarom vaak de eerste 10 mensen op de wachtlijst uit op kantoor als er een woning vrijkomt. De woning wordt dan 
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toegewezen aan de eerste kandidaat die de woning aanvaardt. Volledig volgens de regels van de wet is dit niet, maar het 
wordt door de huisvestingsmaatschappijen als een noodzaak gezien om zo snel mogelijk een vrijgekomen woning toe te 
kunnen wijzen.

Discriminatiegevaar

Het risico van dergelijke praktijk is dat de maatschappelijk sterkere kandidaat-huurders voorgetrokken worden, dit ten 
koste van de zwakkere kandidaat-huurders. Komen er meerdere woningen van hetzelfde type vrij in dezelfde periode 
dan kan ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als in de andere gewesten, de toewijzing van een woning aan een 
kandidaat-huurder afgestemd worden op het profiel van de wijk.
 
 3.6.6.c Uithuiszettingen

Hoewel dit zich niet vertaalt in officiële beleidsinitiatieven, kan ook in de Brusselse sociale huisvesting een evolutie naar 
een meer repressieve aanpak van de probleemhuurders vastgesteld worden. Door een huurdersvereniging werd gewezen 
op een alarmerende nieuwe praktijk: 

“In Brussel is er een nieuwe praktijk in het kader van de jeugdcriminaliteit. Sociale huisvestingsmaatschappijen 
verbreken het huurcontract van mensen wier kinderen werden opgepakt voor criminele feiten, maar die nog niet 
werden veroordeeld en dus in principe nog onschuldig zijn. Jammer genoeg zijn er twee rechters die dat hebben 
aanvaard, terwijl dat juridisch gezien toch een probleem is.” (Interview – huurdersvereniging)

Discriminatiegevaar

In dergelijke praktijken worden sociale huurders duidelijk gediscrimineerd in naam van de leefbaarheid. Sociale huurders 
worden immers dubbel gestraft: naast een eventuele juridische sanctie voor het kind wordt het hele gezin het recht op 
huisvesting ontzegd. 
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DEEL VI – GOEDE SOCIALEMIXPRAKTIJKEN VOOR BELGIE? 

1. De zoektocht naar goede praktijken

In deel IV en V van deze studie werd een overzicht gegeven van de buiten- en binnenlandse praktijken rond sociale mix in de sociale 
huisvesting. De meeste internationale praktijken blijken, in een gelijkaardige of aangepaste vorm, ook toegepast te worden in 
België. De analyse van de buitenlandse praktijken reikt dan ook geen mirakeloplossing aan voor het vraagstuk van de sociale 
mix in de sociale huisvesting. Daarvoor is de problematiek ook veel te complex. Vanuit de Belgische sociale huisvestingssector 
en lokale besturen weerklonk in de eerste plaats de nood, eerder dan de introductie van radicaal nieuwe strategieën, aan een 
bijsturing van de bestaande praktijken en instrumenten. 

Voor onderstaand overzicht van goede praktijken werd dan ook vertrokken van de praktijken die vandaag al in België worden 
toegepast. We maken  opnieuw het onderscheid tussen het nastreven van sociale mix via patrimonium en via toewijzing. De sterke 
en zwakke punten van elke praktijk worden tegenover elkaar afgewogen met een inschatting van het discriminatiegevaar en 
beleidsaanbevelingen voor verdere toepassing.

We geven ten slotte ook nog enkele meer controversiële praktijken mee, praktijken waar vanuit het veld zeker vraag naar 
bestaat voor een betere leefbaarheid in de sociale huisvesting, maar waar omwille van de grotere risico’s op discriminatie extra 
waakzaamheid geboden is. 

1.1 Sociale mix via patrimonium

1.1.1 Streefpercentage sociale huisvesting voor elke gemeente

Toepassing vandaag

Vlaanderen Wallonië Brussel

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Gew Gem SHM Gew Gem SHM Gew Gem SHM

x x x x   x x   

Sterke Punten

   
-toename van het aanbod aan sociale huisvesting 

   -geografische spreiding van de sociale huisvesting over de volledige regio

Zwakke punten

   -afdwingbaarheid bij de gemeenten
   -een percentage sociale woningen per gemeente is geen garantie voor sociaal gemengde wijken
   -een te lineaire maatregel, zonder oog voor de lokale verschillen, werkt contraproductief bij de lokale besturen

Discriminatiegevaar

  
 -staat of valt met de afdwingbaarheid van de maatregel en via een te selectief woonaanbod kunnen nog 

    steeds bepaalde groepen kandidaat-huurders uitgesloten worden

Beleidsaanbeveling

   Idealiter zou in België op termijn elke gemeente en stad over een voldoende aanbod sociale woningen moeten 
   beschikken: een afdwingbaar minimumaanbod per gemeente dringt zich op. De koppeling aan de voorwaarde, 
   zoals in Wallonië toegepast, dat sociale huisvestingsmaatschappijen vanaf 10% sociale woningen in de gemeente 
   ook woningen voor hogere inkomens kunnen bouwen kan als stimulans werken.

12.1.2 Opgelegd minimumpercentage sociale huisvesting in nieuwe wijkontwikkelingen en bouwprojecten 

Toepassing vandaag

Vlaanderen Wallonië Brussel

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Gew Gem SHM Gew Gem SHM Gew Gem SHM
x x x       (x) (x)  

Sterke punten

   -toename van het aanbod aan sociale huisvesting 
   -geografische spreiding van de sociale huisvesting over de volledige regio
   -gegarandeerde sociale mix op wijkschaal in nieuwe ontwikkelingen

Zwakke punten

   -ingrijpen op de privémarkt kan politiek gevoelig liggen
   -afdwingbaarheid bij gemeenten en private projectontwikkelaars
   -geen kwaliteitsgarantie voor goede integratie sociale woningen in het bouwproject

Discriminatiegevaar
   

-discriminatiegevaar van bepaalde huurdersgroepen door te selectief woonaanbod

Beleidsaanbeveling

   Het opleggen van minimumpercentages sociale huisvesting in nieuwe ontwikkelingen lijkt een 
   goede manier om zowel het algemene aanbod aan sociale huisvesting te verhogen alsook gemengde 
   wijkontwikkelingen te realiseren.
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1.1.3 Realisatie van kleinschalige verspreide sociale bouwprojecten 

Toepassing vandaag 

Vlaanderen Wallonië Brussel

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Gew Gem SHM Gew Gem SHM Gew Gem SHM
x  x x x   x x x   x x

Sterke Punten

 
   -geografische spreiding van sociale woningbouw met automatisch sociale mix
    -er is een groter maatschappelijk draagvlak voor kleinschalige sociale woningbouwprojecten
    -kleine projecten zijn minder stigmatiserend voor bewoners
    -via keinschalige (renovatie)projecten kunnen lokale stadskankers weggewerkt worden

Zwakke punten 

  
  -hogere bouwkost door kleinschaligheid en maatwerk

    -hogere bouwkost door hogere grondprijzen in bestaand weefsel
    -hogere personeelskost voor de projectbegeleiding per gerealiseerde woning
    -andere organisatie van de sociale huisvestingsmaatschappij nodig bij een zeer verspreid patrimonium

Discriminatiegevaar
    

-discriminatiegevaar van bepaalde huurdersgroepen door te selectief woonaanbod in de nieuwe projecten
 

Beleidsaanbeveling

    
Op het terrein bestaat een algemene consensus dat nieuwe investeringen in sociale huisvesting bij 

    voorkeur in kleinschalige, verspreide projecten gebeurt. Het lijkt de meest eenvoudige manier om een 
    sociale mix te realiseren. Bijkomende financiële middelen zijn echter noodzakelijk om deze praktijk 
    op grotere schaal dan vandaag toe te kunnen passen.

1.1.4 Wijkherstructurering met diversificatie van het woonaanbod

Toepassing vandaag

Vlaanderen Wallonië Brussel

Toepassing
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

 Gew Gem SHM Gew Gem  SHM Gew Gem SHM

x      x x x  x x

Sterke punten     -diversificatie van het woonaanbod zorgt automatisch voor een socio-economische mix binnen een wijk 

Zwakke punten     -vereist de nodige financiële middelen
    -voldoende nieuwe sociale woningbouw is nodig ter compensatie van de afbraak

Discriminatiegevaar
    

-discriminatiegevaar door gedwongen verhuis van bepaalde huurdersgroepen
    -discriminatiegevaar voor bepaalde huurdersgroepen door selectief woonaanbod in de geherstructureerde wijk

Beleidsaanbevelingen

    Sommige sociale woonwijken, vaak wijken met hoogbouw, zijn niet meer aangepast aan de noden 
    van deze tijd. De praktijk leert dat vaak enkel de meest achtergestelde gezinnen, wegens gebrek aan     
    alternatieven, nog bereid zijn om in die wijken te wonen. De herstructurering van dergelijke wijken is hiervoor  
    een mogelijke oplossing, maar één die de nodige financiële middelen vraagt. 
    Waakzaamheid is echter geboden op de verdringing van bepaalde bevolkingsgroepen na de herstructurering. 

1.1.5 Verkoop van sociale woningen in bestaande woonwijken

Toepassing vandaag 

Vlaanderen Wallonië Brussel

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Gew Gem SHM Huurder Gew Gem SHM Gew Gem SHM

x   x x x   x     

Sterke punten
    -extra financiële middelen voor de sociale huisvestingsmaatschappijen
    -zorgt voor een mix van huurders en eigenaars op korte termijn en op langere termijn, na doorverkoop, voor    
    een sterkere socio-economische mix in de wijk 

Zwakke punten

    -verkoop levert minder op dan nodig voor de bouw van nieuwe sociale woningen
    -koper ontbreekt vaak de middelen voor degelijke renovatie
    -mede-eigendomsstructuur bemoeilijkt grootschalige renovatie van sociale woonwijken
    -hoofdzakelijk verkoop van sociale woningen in de betere wijken

Aanbeveling

    Het lijkt ons positief dat sociale huurders de kans krijgen om eigenaar te worden van een woning. 
    Maar in plaats van de actuele, verspreide verkoop van sociale woningen lijkt ons een meer doordachte 
    strategie aangewezen die bepaalt in welke wijken, welke woningen verkocht kunnen worden en 
    op welke manier deze gecompenseerd zullen worden.
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1.1.6 Renovatie van het bestaand sociaal huurpatrimonium 

Toepassing vandaag

Vlaanderen Wallonië Brussel

 Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Gew Gem SHM Gew Gem SHM Gew Gem SHM

x  x     x x x  x x x x x x x

Sterke punten
    -renovatie verhoogt de leefbaarheid in de wijken
    -aantrekkelijkere wijken zorgen ook voor een betere instroom of behoud van sociale huurders met 
    hogere inkomens 

Zwakke punten     -stijging van de sociale huurprijzen na renovatie kan leiden tot sociale verdringing 

Discriminatiegevaar
    -discriminatiegevaar door de verdringing van de laagste inkomensgroepen naar een goedkopere 
    (sociale) woning

Aanbeveling
    Lokale besturen en sociale huisvestingsmaatschappijen zijn zich vandaag reeds sterk bewust van 
    de noodzaak aan renovatie. Bijkomende financiële middelen voor de realisatie van renovatieprojecten 
    zijn aangewezen. Alsook bijkomende financiële middelen te compenseren.

1.1.7 Vermenging woontypologieën binnen één volume

Toepassing vandaag

Vlaanderen Wallonië Brussel

Toepassing?
Aansturingdoor

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Gew Gem  SHM Gew Gem  SHM Gew Gem SHM

x    x x  x x x

Sterke punten     -een divers woonaanbod zorgt voor een mix volgens gezinssamenstelling binnen één gebouw. 

Zwakke punten     -de combinatie van ouderen met alleenstaanden en gezinnen met kinderen binnen één gebouw lijkt niet  
    altijd te werken

Discriminatiegevaar     -via te selectief woonaanbod gevaar voor discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen

Aanbeveling
    Een algemene consensus bestaat dat bij nieuwbouw- of renovatieprojecten best een divers 
    aanbod van woontypologieën wordt gerealiseerd. Toezicht is echter aangewezen om een te selectief 
    woonaanbod te vermijden.

2.2 Sociale mix via toewijzing

2.2.1 Verhoging inkomensgrenzen voor een deel van het sociaal huurpatrimonium

Toepassing

Vlaanderen Wallonië Brussel

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Gew Gem SHM Gew Gem SHM Gew Gem SHM

x  x  x  x x x

Sterke punten     -verhoging huurinkomsten voor de sociale huisvestingsmaatschappijen
    -een grotere socio-economische mix binnen de sociale huisvesting

Zwakke punten     -staat of valt met de aantrekkingskracht van de sociale huisvesting voor de hogere inkomensgroepen

Discriminatiegevaar
    -discriminatiegevaar bij buitenproportionele toepassing door beperking aanbod voor de laagste     
    inkomensgroepen
    -discriminatiegevaar door selectieve verhoging van de inkomensgrenzen van de betere woningen

Beleidsaanbevelingen

    Een algemene verhoging van de inkomensplafonds is vandaag gezien het beperkte aanbod niet 
    aangewezen. De verhoging van de inkomensgrenzen voor een deel van het patrimonium kan in 
    uitzonderlijke gevallen overwogen worden. Zo ook een verdere doelgroepmatige verhoging van de 
    inkomensplafonds, bijvoorbeeld voor alleenstaanden die het zeer moeilijk hebben op de private huurmarkt.
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2.2.2 Versoepeling bezettingsregels

Toepassing

Vlaanderen Wallonië Brussel

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Gew Gem SHM Gew Gem SHM Gew Gem SHM

x x

Sterke punten
    -een grotere mix volgens gezinssamenstelling is mogelijk zonder grote investeringen in wijken met een    
    uniform woonaanbod 
    -een te hoge woondichtheid in sommige wijken kan aangepakt worden

Zwakke punten     -onderbenutting van het al beperkte sociale woonaanbod

Discriminatiegevaar     -te grote versoepeling van de bezettingregels voor grote woningen kan leiden tot een uitsluiting van de   
    grote gezinnen

Beleidsaanbevelingen
    Een versoepeling van de rationele bezettingsregels kan een oplossing zijn voor te dichtbebouwde wijken  
    met een te uniform woonaanbod. Een algemene versoepeling is niet aangewezen omwille van de
    onderbenutting van het beperkte sociale woonaanbod en het gevaar voor uitsluiting van de grote gezinnen.

2.2.3 Optionele voorrangsregels voor specifieke doelgroepen

Toepassing vandaag

Vlaanderen Wallonië Brussel

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Gew Gem SHM Gew Gem SHM Gew Gem SHM

x  x  x   x x   x

Sterke punten 
    -kwetsbare groepen met moeilijkheden op de huisvestingsmarkt kunnen beter geholpen worden
    -mogelijkheid tot inspelen op lokale problemen
    -verhoging maatschappelijk draagvlak voor sociale huisvesting

Zwakke punten
    -moeilijk te objectiveren doelgroepen en afweging voorrang
    -een te grote selectiviteit leidt tot een nog grotere concentratie van precaire groepen binnen de 
    sociale huisvesting

Discriminatiegevaar     -gevaar voor discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen door toewijzing aan specifieke doelgroepen 
    van een buitenproportioneel deel van huurpatrimonium

Beleidsaanbevelingen
    Mits proportioneel toegepast en de doelgroepen volgens objectieve criteria vastgelegd kan hiermee    
    ingespeeld worden op lokale noden en de problemen die bepaalde groepen kandidaat-huurders op de    
    lokale private woningmarkt ondervinden.

2.2.4 Optionele voorrangsregels voor bijsturing van sociale mix

Toepassing vandaag

Vlaanderen Wallonië Brussel

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Gew Gem SHM Gew Gem SHM Gew Gem SHM

x  x  x   x     

Sterke punten     -inspelen op leefbaarheidsproblemen bij te grote concentratie van bepaalde bevolkingsgroepen
    -verhoging maatschappelijk draagvlak voor sociale huisvesting

Zwakke punten     -moeilijk te objectiveren streefcijfers
    -gebrek aan empirisch bewijs positieve impact 

Discriminatiegevaar     -gevaar voor discriminatie van bepaalde huurdersgroepen bij buitenproportionele toepassing

Beleidsaanbevelingen
    Kan toegepast worden in uitzonderlijke gevallen om in te spelen op specifieke wijkproblemen. 
    Dit vraagt een duidelijke invulling van het concept ‘sociale mix’ en een consensus na lokaal overleg 
    tussen de verschillende actoren
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2.2.5 Wijkkeuze aanbieden aan de kandidaat-huurders

Toepassing

                 Vlaanderen Wallonië Brussel

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Gew Gem SHM Gew Gem SHM Gew Gem SHM
x x       

Sterke punten     -betere afstemming tussen wensen kandidaat-huurders en aanbod
    -keuzevrijheid leidt tot grotere woontevredenheid bij de kandidaat-huurders

Zwakke punten     -natuurlijke concentratie van huurdersgroepen

Discriminatiegevaar     -gevaar voor sturing van de ‘keuze’ door de sociale huisvestingsmaatschappij

         Beleidsaanbevelingen
 
    De goede leefbaarheid begint bij huurders die tevreden zijn over de woning en wijk waarin ze leven. 
    Het aanbieden van een wijkkeuze, mits waakzaamheid op misbruiken, lijkt ons aangewezen. 

2.2.6 Gewestelijke sociale correctie huurinkomsten

Toepassing

                 Vlaanderen Wallonië Brussel

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Gew Gem SHM Gew Gem SHM Gew Gem SHM
x x   x x   

Sterke punten 

    -minder weerstand bij sociale huurders tegen instroom van lage inkomensgroepen 
    -grotere socio-economische mix binnen het sociaal huurpatrimonium is mogelijk omdat de concentratie    
    van de huurders met de laagste inkomens in de goedkoopste en minst aantrekkelijke woningen niet langer   
    noodzakelijk is voor het financieel evenwicht van de sociale verhuurder

Zwakke punten     -vraagt de nodige financiële middelen vanuit de overheid

       Beleidsaanbevelingen
 

    Voldoende financiële compensatie voor de dalende huurinkomsten van de sociale verhuurders  
    lijkt ons aangewezen om de financiële beweegredenen achter het streven naar sociale mix weg te nemen.     
    Een systeem waarbij sociale verhuurders voor hun woningen vanuit de overheid een vastgelegde en  
    rendabele huurprijs krijgen, met huursubsidie voor de sociale verhuurder voor een sociale huurprijs, 
    is hiervoor een mogelijke piste.

2.3 Meer controversiële praktijken

2.3.1 Taal- en inburgeringsbereidheid als toegangscriteria

Toepassing

Vlaanderen Wallonië Brussel

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Gew Gem SHM Gew Gem SHM Gew Gem SHM

x x          

Sterke punten     -betere taalkennis kan de communicatie tussen huurders onderling en tussen huurder en verhuurder    
    verbeteren 

Zwakke punten     -een positieve impact op het samenleven in de sociale huisvesting is niet bewezen

Discriminatiegevaar     -risico op benadeling van mensen die de taal onmachtig zijn
    -mogelijke weigering op basis van moeilijk te objectiveren criteria

Beleidsaanbevelingen
    
    De reële impact van het gevoerde taalstimuleringsbeleid op de leefbaarheid dient geëvalueerd te worden. 
    Het bijhouden van gedetailleerde statistieken van de weigeringen op grond van deze criteria is aangewezen.

2.3.2 Inplaatsing door afstemming van kandidaat-huurder op de wijk of het gebouw

Toepassing vandaag

Vlaanderen Wallonië Brussel

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Gew Gem SHM Gew Gem SHM Gew Gem SHM

x  x x   x (x)    (x)

Sterke punten    -kan bepaalde leefbaarheidsproblemen en conflicten tussen huurders preventief voorkomen
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Zwakke punten    -botst met het privacyprincipe dat sociale verhuurders niet  op de hoogte zijn van het verleden van de    
   kandidaat-huurder 

Discriminatiegevaar    -gevaar voor discriminatie via zeer selectieve inplaatsing van bepaalde groepen kandidaat-huurders

Beleidsaanbevelingen    Op het terrein blijkt een nood te bestaan aan het bijsturen van de toewijzing in uitzonderlijke gevallen. 
   Om de risico’s op discriminatie in te perken zijn duidelijke richtlijnen over deze praktijken nodig.

2.3.3 Weigering van kandidaat-huurders bij inschrijving

Toepassing vandaag

Vlaanderen Wallonië Brussel

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Toepassing?
Aansturing door

Gew Gem SHM Gew Gem SHM Gew Gem SHM

x  x x   x (x)     (x)

Sterke punten     -kan bepaalde leefbaarheidsproblemen preventief voorkomen

Zwakke punten
    -botst met het recht op huisvesting
    -botst met het privacyprincipe dat sociale verhuurders niet op de hoogte zijn van het verleden van de   
    kandidaat-huurder

Discriminatiegevaar     -gevaar voor discriminatie van individuen en bepaalde groepen kandidaat-huurders

Beleidsaanbevelingen
    Het is cruciaal dat een beslissing tot weigering wordt genomen door mensen die bekwaam zijn om 
    hierover te oordelen. Belangrijk is ook dat aangetoond wordt dat woonbegeleiding geen oplossing biedt
    en de garantie wordt geboden dat de geweigerde kandidaat-huurder elders onderdak vindt.
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DEEL VII – CONCLUSIES
 

1. Sociale mix en de nood aan een visie over de toekomst van de sociale huisvesting

In een essay over de haalbaarheid van sociale mix verwijst Pascal De Decker (2005) naar de Duitse socioloog Friedrichs 
die stelt dat het moeilijk bewijsbaar is, maar dat iedereen met de ellebogen aanvoelt dat het niet goed is dat arme mensen 
bijeenwonen in van de rest gesegregeerde buurten. Sinds het begin van de jaren tachtig is het cliënteel van de sociale 
huisvesting grondig gewijzigd: de huurderspopulatie is ‘verarmd’ en ‘verkleurd’. Daardoor stellen zich in de sociale 
huisvesting vandaag een aantal problemen van draagkracht en imago.

De meningen hierover zijn verdeeld, maar toch leeft bij verschillende lokale besturen en sociale huisvestingsmaatschappijen 
de wens om de bevolkingssamenstelling binnen de sociale huisvesting bij te kunnen sturen voor een betere sociale mix. 
Over de invulling van het concept sociale mix zelf bestaat ook nog geen consensus, het varieert van een socio-economische 
mix, etnisch-culturele mix, mix naar gezinssamenstelling, …

Een betere sociale mix binnen de sociale huisvesting wordt in de eerste plaats naar voor geschoven als oplossing voor 
de leefbaarheidsproblemen. Ter argumentatie stelt men dat gemengde buurten leefbaarder zouden zijn doordat de 
sociaaleconomisch sterkere inwoners als rolmodel fungeren. Er zouden ook gedeelde netwerken ontstaan in de buurt, 
wat de sociale gelijkheid, de maatschappelijke integratie en sociale mobiliteit van de zwakkeren en mensen van vreemde 
herkomst zou vergemakkelijken. Een ander veelgehoord argument is dat het sociaal vermengen in één buurt leidt tot meer 
sociale cohesie.

Naast de aanpak van leefbaarheidsproblemen spelen er in het hele socialemixdiscours ook andere elementen mee. Zo 
moeten de huisvestingsmaatschappijen, om financieel het hoofd boven water te houden en om de fouten uit het verleden te 
herstellen, wel zoeken naar rijkere en stabiele bewoners. Zolang de dalende huurinkomsten niet volledig gecompenseerd 
worden vanuit andere financieringsbronnen zal achter het nastreven van sociale mix ook een budgettaire operatie 
schuilgaan. 

Door de verstrenging van de toewijzingsregels en het toezicht op de naleving ervan worden de sociaal-economische 
verschuivingen van het cliënteel ook niet langer gecompenseerd door het aantrekken van beter gestelde huishoudens. Dit 
kon tot in de jaren tachtig wel, meer bepaald via het politiek dienstbetoon. Kesteloot (1998) stelt dat wanneer de rijkere en 
stabiele huurders Belgen zijn en de onstabiele arme huurders vreemdelingen, het pleidooi voor sociale mix in de sociale 
huursector een beetje ruikt naar de terugkeer van het politiek dienstbetoon. Wat op individueel vlak gebeurde wil men nu 
gewoon op groepsniveau herhalen. 

Los van het debat over de echte doelstellingen en het effect van sociale vermenging op de leefbaarheid, kan men zich 
echter vragen stellen bij de uitvoerbaarheid ervan in de sociale huisvesting. De omvang van het patrimonium waarbinnen 
gemengd kan worden is erg beperkt en de vraag naar sociale huisvesting is vele malen groter dan het aanbod. Op zich 
is het ook een tegenspraak om sociale mix te willen bevorderen in de sociale huursector waar de toegang tot de woning 
uitgerekend selectief is op het vlak van inkomen en gezinsgrootte. De mogelijkheid tot het nastreven van sociale mix 
binnen de sociale huisvesting hangt dan ook nauw samen met de doelstellingen en doelgroep. Wordt gekozen voor een 
‘vangnetmodel’ (zie Winters et al., 2007b), dan impliceert dit een krap sociaal patrimonium dat in ieder geval leidt tot een 
homogeen zwakke huurderspopulatie. Wordt gekozen voor een ‘volkshuisvestingsmodel’ dan is een grotere diversiteit 
binnen de huurderspopulatie mogelijk.

Een sociale huisvestingsmaatschappij heeft ook lang niet alle controle over de samenstelling van een buurt. Sociale 
woonbuurten zijn geen eilanden en ook bewoners veranderen doorheen de tijd. Binnen de huidige inkomensgrenzen die 
toegang geven tot de sociale huisvesting is er nog steeds een deel mensen, vaak de iets hogere inkomensgroepen, die 
afgeschrikt worden door het negatieve imago van de sociale huisvesting om zich als kandidaat-huurder op de wachtlijst 
te plaatsen. Zolang de beter geplaatste huurder niet bereid is om in de minder populaire sociale woningcomplexen te 
wonen zal de segregatie niet doorbroken worden. Ook het financieringssysteem en de huurprijsberekening van de sociale 
huisvesting werkt het realiseren van een sociale mix tegen. Het toewijzen van de goedkoopste woningen aan de laagste 
inkomens blijft financieel de beste keuze voor de sociale huisvestingsmaatschappijen, dit met segregatie binnen het sociaal 
huurpatrimonium tot gevolg. 

Het lijkt ons dan ook cruciaal dat, voor de drie Gewesten van het land, het beleid de strategische doelstellingen van en de 
visie op de sociale huursector binnen het woonbeleid expliciteert. Hierbij is een grondig maatschappelijk debat over de 
wijze waarop het recht op wonen gerealiseerd kan worden van belang. Welke rol kan de sociale huur hierin vervullen en 
welk model van sociale huisvesting kan hierbij worden gehanteerd? 
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De heroriëntatie van de sociale huur is ook onlosmakelijk verbonden met de globale visie en de keuzes die worden 
vooropgesteld met betrekking tot de private huurmarkt. Het gaat immers over dezelfde doelgroep die ondersteuning 
behoeft, hetzij in de sociale huur, hetzij op de private huur. In dit verband is het aangewezen een totaalaanpak en een 
geïntegreerd beleid te ontwikkelen gericht op de realisatie van het recht op wonen van de doelgroep, ongeacht in welk 
segment de betrokkenen terechtkomen. 

2. Socialemixpraktijken en de risico’s op discriminatie

In België zijn de strafbare discriminatiegronden: geslacht, vermogen, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of 
levensbeschouwing, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, burgerlijke 
staat, geboorte, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, sociale 
afkomst en een fysieke of genetische eigenschap. De toegang tot een woning in de sociale huursector is vanuit haar taak, 
mensen met een laag inkomen aan een betaalbare woning helpen, selectief. Het wordt dan ook maatschappelijk aanvaard 
dat kandidaat-huurders op basis van hun inkomen (via toegangscriteria) en gezinsgrootte (via passendheidscriteria) een 
sociale woning toegewezen krijgen. In het woningverdeelsysteem worden verder verschillende criteria als rangorde, 
urgentie, voorrang en lokale binding gecombineerd om zo objectief mogelijk sociale woningen toe te wijzen.

Algemeen kan gesteld worden dat de verstrenging van de toewijzingsregels en het toezicht op de naleving ervan misbruik 
en discriminatie in de sociale huisvestingssector sterk hebben verminderd. Waar in het verleden nog sprake was van 
wijdverspreid politiek dienstbetoon en geïnstitutionaliseerde discriminatoire praktijken zoals etnische quota’s, sluit de 
nieuwe wetgeving dergelijke praktijken in principe uit. 

In deze studie werden de lokale socialemixpraktijken, via patrimonium en via toewijzing, afgetoetst aan de risico’s op 
discriminatie. Het is immers niet toelaatbaar dat het voorwendsel van ‘sociale mix’ gebruikt zou worden om minder gewenste 
huurders te weren en discriminatie of ongelijke behandeling te legitimeren. Uit de analyse van de lokale praktijken werden 
enkele goede praktijken gedestilleerd.

Het gevaar voor discriminatie via patrimonium

Sociale mix wordt volgens ons het best nagestreefd via patrimonium. In de eerste plaats door een algemene toename 
van het aanbod aan sociale huisvesting. De patstelling tussen enerzijds het beperkte aanbod die een ruim lokaal sociaal 
huurbeleid niet toelaat en anderzijds de nood aan een voldoende slagkrachtig lokaal huurbeleid om een antwoord te kunnen 
bieden op de lokale problemen kan enkel doorbroken worden door een uitbreiding van het betaalbaar woonaanbod. Hoe 
groter het aanbod, hoe groter de bewonersdiversiteit binnen de sociale huisvesting kan zijn.

In zake het aanbod aan sociale huisvesting zien we al meteen een eerste risico op discriminatie door een ongelijke spreiding 
van het aanbod. Zo zijn er immers nog steeds gemeenten, niet zelden rijkere gemeenten in de periferie van de grotere 
steden, die zich verzetten tegen de realisatie van sociale woningen op hun grondgebied. In de drie gewesten voorziet de 
huidige wetgeving streefcijfers voor het aanbod sociale huisvesting in elke gemeente. Deze streefcijfers dienen echter 
wettelijk afdwingbaar te zijn. Zo niet blijft het risico bestaan dat sommige gemeenten, door het bewust niet aanbieden 
van sociale huisvesting, inwoners met recht op een sociale woning discrimineren en minder gewenste bewonersgroepen 
kunnen weren uit hun gemeente. 

Belangrijk om mee te geven is dat een verhoging van het aanbod sociale huisvesting in een gemeente geen garantie is voor 
sociaal gemengde wijken. Doordachte stadsplanning waarbij de vermenging van woningtypes, private en sociale koop- en 
huurwoningen, centraal staat moet voorkomen dat nieuwe concentratiewijken gerealiseerd worden. Dit vraagt naast lokaal 
overleg tussen de verschillende actoren ook de ontwikkeling van een aangepast stedenbouwkundig instrumentarium die 
het streven naar sociale mix mogelijk maakt. De locatie van sociale woningbouw zou niet afhankelijk mogen zijn van de 
grondposities van sociale huisvestingsmaatschappijen. Mechanismen waarbij ook private projectontwikkelaars een aandeel 
sociale woningen opgelegd krijgen in nieuwe ontwikkelingen lijkt ons aangewezen om zowel het aanbod te verhogen als 
gemengde wijken na te streven.

Waakzaamheid is echter steeds geboden bij de bepaling van het woonprogramma, namelijk het aantal woningen per 
woontype in nieuwe ontwikkelingen. Door het bewust niet aanbieden van bepaalde woningtypes is er immers een gevaar 
voor discriminatie van minder gewenste bewonersgroepen. Het niet of beperkt realiseren van grote woningen wordt 
vaak gemotiveerd door de stelling dat men hiervoor als Lokaal Bestuur of sociale huisvestingsmaatschappij niet over 
voldoende financiële middelen beschikt, het is echter ook een gekende strategie om migrantengezinnen uit de wijk of 
gemeente te weren. 
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De herstructurering van problematische (hoogbouw)wijken met een verouderd sociaal huurpatrimonium kan in sommige 
gevallen een aangewezen piste zijn, maar één die wel de nodige financiële middelen vraagt. Maar ook hier bestaat het 
gevaar voor indirecte discriminatie. Voor een grotere sociale mix in de wijken wordt bij herstructurering het algemene 
woonaanbod in de wijk gediversifieerd en het aandeel sociale woningen wordt hierbij vaak afgebouwd. Bij herstructurering 
van een wijk is dan ook waakzaamheid geboden dat via het aangepaste woonprogramma, en de selectie van wie de wijk 
moet verlaten en wie kan blijven, bepaalde personen of bevolkingsgroepen niet extra geviseerd worden.

De huidige tendens in de sociale woningbouw, die bestaat uit de realisatie van kleinschalige bouwprojecten verspreid over 
de gemeente, is een logisch antwoord op het falen van de sociale hoogbouwwijken uit het verleden. Door de inbedding 
van dergelijke projecten in het bestaande weefsel is er ook automatisch sprake van sociale mix op schaal van de wijk. 
Kleinschalige woonprojecten vragen door de hogere kostprijs per gerealiseerde woning echter wel bijkomende financiële 
middelen voor de sociale verhuurders. Kanttekening bij deze strategie is dat het spreiden van de zwakste huurders hen ook 
minder zichtbaar maakt, op die manier bestaat het gevaar dat hun problemen ook gemakkelijker genegeerd worden.

Het gevaar voor discriminatie via toewijzing

Er is vanuit de sociale huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen zeker vraag naar lokale differentiatie en eigen 
accenten binnen het toewijzingsbeleid. Binnen de sociale huisvesting zijn er immers territoriale verschillen waar een 
standaard toewijzingsreglement niet steeds een adequaat antwoord op kan bieden. Het toekennen van sleutelinstrumenten 
aan het lokaal niveau kan de sociale huisvesting ook het nodige maatschappelijke draagvlak bieden en waar nodig 
beheersbaar houden. De keuze voor een overlegmodel is hierbij aangewezen. Het in samenspraak uitstippelen van een 
lokaal woonbeleid biedt de beste garanties op een gelijkwaardige inbreng door de verschillende partners en een evenwichtig 
beleid dat rekening kan houden met de noden van de diverse doelgroepen, de situatie van de lokale woonmarkt, en het 
gerealiseerde sociale aanbod. 

Uit het onderzoek bleek dat sociale huisvestingsmaatschappijen en lokale besturen via verschillende praktijken de sociale 
mix binnen hun huurpatrimonium trachten bij te sturen: door het hanteren van ‘streefcijfers’, de ‘inplaatsing’ van kandidaat-
huurders en het ‘weigeren’ van risicovolle huurders. 

Streefcijfers

Het gebruik van ‘streefcijfers’ houdt in dat men streefpercentages hanteert voor bepaalde bewonerskenmerken via een 
lokaal toewijzingsreglement. Voorbeelden hiervan uit de praktijk zijn een streefpercentage hogere inkomens of traditionele 
gezinnen in een bepaalde wijk of gebouwencomplex. Indien men het in uitzonderlijke gevallen nodig acht de sociale 
samenstelling van een wijk of gebouwencomplex bij te sturen via streefcijfers, dan is het noodzakelijk duidelijkheid te 
durven scheppen omtrent de invulling en de doelstellingen van het begrip ‘sociale mix’. 

De speling of de ruimte voor een lokaal beleid is gezien de specifieke context, met een grote spanning tussen vraag en 
aanbod, echter beperkt. Een algemene verruiming van de doelgroep - bijvoorbeeld door een globale verhoging van de 
inkomensgrenzen - lijkt ons dan ook niet wenselijk. Het beperkte aanbod laat een verruiming van de vraag niet toe. Een 
al te doorgedreven selectiviteit - bijvoorbeeld door het meer gericht toekennen aan de allerzwakste inkomensgroepen - is 
evenmin wenselijk omwille van het toenemend zwakker profiel van de sociale huurder. Wel dienen voldoende mechanismen 
te worden ingebouwd om de toegang van de allerzwakste huishoudens tot de sociale huisvesting te verzekeren. 

Het ingrijpen via ‘streefcijfers’ kan ook nooit de enige maatregel zijn binnen de oplossingsstrategie om aan leefbaarheid te 
werken. Dergelijk beleid heeft immers steeds neveneffecten. Zo bestaat het risico dat groepen met een socio-economisch 
zwak profiel minder kansen krijgen op een sociale woning. Met dit nadeel moet men weloverwogen omgaan, zeker in een 
huisvestingssysteem waar het sociale huurpatrimonium fungeert als een vangnet voor de socio-economisch zwakkere 
huishoudens. 

Inplaatsing

Bij ‘inplaatsing’ kiest de sociale huisvestingsmaatschappij wie waar terecht komt in een wijk of appartementsblok. Hoewel 
de toewijzingsreglementering verstrengd werd, wordt er op het terrein bij toewijzing nog steeds rekening gehouden met 
individuele dossiers. De sociale huisvestingsmaatschappijen vergelijken bij toewijzing in sommige gevallen het profiel van 
de zittende huurder met dat van de nieuwe huurders. Voor een stabiel woonmilieu tracht men dan bijvoorbeeld te vermijden 
dat een kroostrijk gezin tussen de bejaarden terechtkomt, een Palestijn naast een orthodoxe Jood, een veroordeelde pedofiel 
naast een school… of men tracht te grote concentraties van druggebruikers en mensen met psychologische problemen in 
één gebouw te voorkomen. Dergelijke praktijken zijn mogelijk binnen de marges van de huidige toewijzingswetgeving door 
bijvoorbeeld te werken met verschillende lijsten of door een groot bewonersverloop. 
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Vanuit de sociale huisvestingssector is het verdedigbaar dat men een stabiel woonmilieu nastreeft en preventief potentiële 
conflicten tracht te vermijden, maar in vergelijking met het systeem van streefcijfers is ‘inplaatsing’ veel subjectiever, 
minder transparant en moeilijker controleerbaar. Het gevaar op misbruik en discriminatie bestaat zeker waarbij 
bijvoorbeeld potentiële probleemhuurders, de lagere inkomensgroepen, of kandidaat-huurders van vreemde herkomst 
systematisch de slechtere woningen toegewezen krijgen.

Weigeringen

Ten slotte wordt ook via ‘weigeringen’ van kandidaat-huurders meer en meer getracht om potentiële probleemhuurders 
uit de sociale huisvesting te houden. Dit op basis van al dan niet officieel verkregen informatie van een sociale dienst, 
lokale politie, bewijs van goed gedrag en zeden, enz. In andere gevallen worden kandidaat-huurders geweerd op basis van 
een voorafgaand huisbezoek waarbij een verslag wordt opgemaakt van de kandidaat. Dit zijn praktijken met een belangrijk 
risico op discriminatie van bepaalde huurdersgroepen. Het is cruciaal dat een beslissing tot weigering wordt genomen 
door mensen die bekwaam zijn om hierover te oordelen. Belangrijk is ook dat aangetoond wordt dat woonbegeleiding geen 
oplossing biedt en de garantie wordt geboden dat de geweigerde kandidaat-huurder elders onderdak vindt. 

3. Beleidsondersteunende maatregelen

Armoedebestrijding blijft prioritair

De crisis heeft sinds het begin van de jaren tachtig het cliënteel van de sociale woningsector grondig gewijzigd. Mensen die 
een beroep doen op sociale huisvesting hebben verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden, ondervinden 
vaak financiële problemen en kampen in vele gevallen met een zwakke (fysieke of psychische) gezondheid. De sociale 
huisvestingsmarkt wordt niet enkel geconfronteerd met een vergrijzing en verkleuring in het bewonerscontingent, maar 
ook steeds meer met de precaire leefsituatie van vluchtelingen, een stijgende vraag van personen met een handicap en 
van langdurig werklozen. De bron van het probleem, de armoede in de samenleving, moet prioritair aangepakt worden. 
Achtergestelde bevolkingsgroepen zijn nog altijd beter af met directe hulp (onderwijs, sociale huisvesting, huursubsidies) 
dan met de niet in te schatten en vaak virtuele geneugten van sociale mix. 

Betaalbaar wonen op de private huurmarkt 

Gezien de beperkte financiële middelen voorhanden kan op korte termijn het huisvestingsvraagstuk niet alleen worden 
opgelost door sociale huisvesting. Het sociaal huurbeleid dient op gewestelijk niveau te vertrekken vanuit de nood aan een 
algemeen beleid voor de doelgroep, waarbij zowel de huisvesting van de doelgroep binnen de sociale huur als op de private 
huurmarkt aan bod moet komen. Strategische keuzes dienen gemaakt te worden met betrekking tot de ondersteuning van 
de zwakste doelgroepen in hun woonsituatie op de private huurmarkt. De verruiming van de sociale verhuurkantoren en het 
sociaal aanwenden van private huurwoningen, in relatie met het sociaal huurbeleid, dienen verder te worden uitgeklaard. 

Uitbouw sociale pijler binnen de sociale huisvesting

Onderzoek toont aan dat men niet blind kan vertrouwen in de ‘sociale mix’ als instrument om leefbaarheidsproblemen 
te voorkomen. De specifieke eigenheid van de doelgroep en de noden op het terrein vereisen dat het huisvesten van de 
doelgroep sociaal wordt omkaderd. De uitbouw van de sociale omkadering dient beleidsmatig te worden opgewaardeerd 
tot een volwaardige tweede pijler binnen de sociale huisvestingsopdracht. Los van de discussie wie de taak op zich moet 
nemen, de sociale huisvestingsmaatschappij of de welzijnssector, kan een goed uitgebouwde sociale omkadering de sociale 
samenhang en de leefbaarheid bevorderen. De sociale omkadering moet de huurders stimuleren om hun verantwoordelijkheid 
voor de eigen woonsituatie in de hand te nemen en te zoeken naar verbetering, zowel op individueel vlak als op niveau van het 
gezamenlijk samenleven. Vanuit de overheid dient de ontwikkeling van de sociale omkadering en de implementatie ervan te 
worden bewaakt, maar eveneens dienen de nodige middelen ter beschikking te worden gesteld. 

4.  Aanbevelingen voor verder onderzoek

Sociaal huurpatrimonium buiten de sociale huisvestingsmaatschappijen

Deze studie beperkte zich tot het sociale huurpatrimonium gerealiseerd en beheerd door sociale huisvestingsmaatschappijen. 
Maar ook andere actoren zoals lokale besturen, OCMW’s, Woningfonds, sociale verhuurkantoren, enz. beschikken over een 
sociaal huurpatrimonium. Waar de sociale huisvestingsmaatschappijen met de nieuwe reglementering een duidelijk kader 
hebben, bestaan er voor die andere sociale woningen vaak veel minder uniforme toewijzingsregels. Vergelijkend onderzoek 
naar de toewijzingsregels van de sociale woningen, die niet beheerd worden door de sociale huisvestingsmaatschappijen, 
lijkt ons dan ook aangewezen. Daarnaast zijn er ook nog de sociale kavels, sociale koopwoningen en sociale hypothecaire 
leningen die aan toewijzingsregels gebonden zijn, ook daar lijkt verder onderzoek ons zeker aangewezen.
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Private vastgoedsector betrekken bij de studie

Het realiseren van een sociale mix gebeurt best via patrimonium. Dit door de realisatie van gemengde wijken met een divers 
woonaanbod van sociale en private huur- en koopwoningen. Samenwerking met de private sector is hiervoor noodzakelijk. 
Mechanismen waarbij private ontwikkelaars een percentage sociale huisvesting opgelegd krijgen in nieuwe verkavelingen 
of bouwprojecten van een zekere omvang lijken ons hiervoor een stap vooruit. Omwille van het beperkte tijdsbudget werd 
de private sector niet betrokken in deze studie. Het lijkt ons echter aangewezen om hen in een volgende studie zeker te 
betrekken: Hoe staan de vastgoedontwikkelaars tegenover de realisatie van gemengde wijken en hoe staan zij tegenover 
overheidsinmenging in het te realiseren bouwprogramma? 
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