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1. INLEIDING EN SITUERING
De vzw Sociale Dienst voor Vreemdelingen (SDV) is een onafhankelijke
welzijnsorganisatie in Oostende die een jarenlange ervaring in het werken met
etnisch-culturele minderheden heeft opgebouwd. We proberen via projectmatig
werken een rol te spelen in het bevorderen van het multicultureel samenleven in
Oostende.
In ons project „Eerste Hulp bij Onthaal‟ (EHBO) luisteren we naar de vragen en
dagelijkse problemen van allochtonen. Samen met de doelgroep zoeken we naar
een antwoord op de gestelde hulpvraag.
We stimuleren hun zelfredzaamheid, daarom helpen we hen Nederlands te leren via
de wekelijkse Babbelbox en via de zomerklasjes Nederlands voor kinderen en
jongeren, we stellen computers ter beschikking en geven initiatiecursussen, we
ondersteunen hun allochtone verenigingen, begeleiden hen bij de aanvraag voor
gelijkwaardigheid van hun buitenlands diploma,…
Met het oog op hun integratie en om tot wederzijdse ontmoetingen te komen, leggen
we de link naar onze samenleving. Dit door hen toe te leiden naar sportclubs en
culturele activiteiten, door met de kinderen van de Kids-Club deel te nemen aan het
bestaande vrijetijdsaanbod, door het organiseren van interculturele ontmoetingen,…
We maken de multiculturaliteit zichtbaar door samen met allochtone gastsprekers
naar scholen, groepen en manifestaties te gaan om er informatie uit te wisselen of
workshops te begeleiden, door hun talenten en waarden aan bod te laten komen in
de media, door eigen publicaties zoals het boek ‟40 maal anders‟, „de infogids voor
hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf‟, …
De Sociale Dienst voor Vreemdelingen werkt samen met heel wat partners in de
regio. Door getuigenissen, beleidsdossiers en inbreng op overlegvergaderingen doen
we aan sensibilisering en positieve beleidsbeïnvloeding inzake diversiteit.
De SDV is tevens een erkende vereniging waar armen het woord nemen. Als
vereniging hebben we extra aandacht voor de allochtonen die in armoede leven.
Elke vereniging werkt aan de hand van zes criteria1:

1

Armen blijven zoeken
Armen verenigen zich
Armen nemen het woord
Werken aan maatschappelijke emancipatie
Werken aan maatschappelijke structuren
Dialoog met de samenleving en het beleid

DECREET van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding, Belgisch Staatsblad, 11 juni 2003, p. 31567.
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Deze criteria vormen een krachtig geheel en menselijk proces. Ze maken niet alleen
mensen in armoede sterker, ze zijn ook een unieke formule in de structurele
bestrijding van armoede. Dit beleidsdossier kwam tot stand door het doorlopen van
de verschillende criteria.
We krijgen binnen de SDV dagelijks hulpvragen die gerelateerd zijn aan het thema
wonen. Mensen wensen informatie over bepaalde subsidies, ze vragen advies bij
conflicten met de huisbaas, hun huis vertoont vocht, schimmel of andere gebreken,
ze zijn het slachtoffer van malafide huisbazen,…Vaak verwijzen we hen door naar de
meest gepaste dienst.
Het gaat om problemen die veel mensen in armoede treffen maar die een aanpak op
maat van de persoon in kwestie vereisten. Het systeem van huisvesting in
Vlaanderen (huurcontract, rechten en plichten als huurder, premies, …) is voor vele
allochtonen niet genoeg gekend. Het onvoldoende kennen van de Nederlandse taal
kan ook een uitsluitingsfactor betekenen.
Naast de individuele begeleidingen brengen we bij de SDV regelmatig mensen
samen in gespreksgroepen. Heel wat mensen namen inmiddels deel aan de
gespreksgroep rond het thema wonen. Tijdens deze bijeenkomsten beluisterden we
elkaars problemen, soms gaven we elkaar tips. Zo versterkten de mensen zich in
hun zelfredzaamheid en draagkracht. Het feit dat mensen ervaarden niet alleen te
staan met hun probleem, creëerde een sterke betrokkenheid. Vanuit deze
gespreksgroepen kwam de vraag om de aangekaarte problemen te signaleren aan
de bevoegde diensten en de lokale overheden. Op deze manier kwam dit dossier tot
stand.
We hopen hiermee een aanzet te geven tot dialoog met de samenleving. Mensen
met een laag inkomen die woonproblemen ervaren, willen een signaal geven aan het
(lokaal) beleid. Ze willen dat het beleid op de hoogte is van hun situatie, dat er
geluisterd wordt naar hun bekommernissen en dat er daadwerkelijk actie
ondernomen wordt.
Dit dossier is een „work in progress‟. Wat voor u ligt, kan niet als de definitieve versie
beschouwd worden. Aanvullingen, feedback, verbeteringen,… zijn steeds welkom.
We rekenen op uw ervaringen en expertise om van dit dossier een gedragen,
doorleefd en nuttig werkinstrument te maken.
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Wens je meer informatie over onze dienst?
 Breng een bezoekje aan onze website: www.sdv.be
 Bel ons op: 059/50.78.51
Of kom eens langs: Sint – Catharinapolderstraat 18, 8400 Oostende
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2. CIJFERS VAN DE OOSTENDSE WOONSITUATIE
In West-Vlaanderen worden 93 buurten als kansarm beschouwd, dit verdeeld over
23 gemeenten. Oostende scoort het hoogst: 25,8% van de kansarme buurten zijn
gelegen in Oostende, gevolgd door Kortrijk (13,2%) en Brugge (11%).2
In de West-Vlaamse kansarmoedeatlas 20113 wordt een kansarme buurt
gedefinieerd als een buurt waar een veelheid aan kansarmoedeproblemen
voorkomen. Deze problemen worden in 4 thema‟s gebundeld:
-

Demografie
Huisvesting
Onderwijs
Werkloosheid

Als een buurt slecht scoort op minstens 3 bovenstaande thema‟s, dan wordt deze als
kansarm benoemd.

 In totaal worden in Oostende 21 van de 54 buurten als kansarm beschouwd.

In het kader van dit dossier, kijken we specifiek naar de kansarme buurten in
Oostende die laag scoren op de dimensie huisvesting4.
De dimensie huisvesting bevat volgende variabelen:
Wooninstabiliteit (verhuisbewegingen)
Huurders 35 – 59 jaar
Huurders 60 – plussers

Dossier wonen

-

2

Cijfers gebaseerd op de Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen (2011). Deze werd samengesteld en uitgegeven in opdracht
van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad West-Vlaanderen. Het betreft een realisatie van het Steunpunt Sociale
Planning van de Provincie West-Vlaanderen.
3
Ibid
4
Voor meer informatie verwijzen we naar de West – Vlaamse kansarmoedeatlas.
De kansarmoedeatlas is digitaal beschikbaar op www.west-vlaanderen.be/socialeplanning
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kansarme buurten in Oostende die
de drempelwaarde voor de dimensie huisvesting wel of niet overschreden hebben.
DREMPEL HUISVESTING
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Neen
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NAAM BUURT / Oostende
Oostende – Centrum
Post - Mercatordok
A. Buylstraat
Albert I Promenade – Oost
Wapenplein
Hazegras
Sint – Jozef
Leopold I - plein
Leopoldpark
Hospitaal
Albert I Promenade – West
Nieuwlandstraat
Prinsenlaan
H. Hartplein
Godelieve
Velodroomstraat
Nijverheidsstraat
Renbaan
Sint – Antoniusplein
Cardijn
Mariakerke - Strandplein

5

Uit bovenstaande gegevens valt af te leiden dat de dimensie „huisvesting‟ slecht
scoort in 20 van de 21 buurten.

Gezien dit dossier handelt over huisvestingsproblemen bij allochtonen, vullen we
deze gegevens aan met de bezettingsgraad van allochtonen in de 20 buurten5.
Hierin maken we een onderscheid tussen:
personen die op heden niet over de Belgische nationaliteit beschikken
personen die bij de geboorte niet over de Belgische nationaliteit beschikken

Dossier wonen

-

5

Rijksregister, toestand op 01.01.2011, verwerking Provincie West-Vlaanderen.
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Tabel 1: Personen die op heden niet over de Belgische nationaliteit beschikken

Belg
1688
929
1228
1130
696
1006
2108
1973
700
1223
584
1565
1449
1685
1712
1025
1248
371
2301
1266
25 887

Vreemdeling
199
77
183
83
63
113
345
179
31
124
42
241
302
278
46
106
190
25
181
165
2973

Eindtotaal
1887
1006
1411
1213
759
1119
2453
2152
731
1347
626
1806
1751
1963
1758
1131
1438
396
2482
1431
28 860

Dossier wonen

Naam Buurt
Oostende-Centrum
Post-Mercatordok
A. Buylstraat
Albert I Promenade-Oost
Wapenplein
Hazegras
Sint-Jozef
Leopold I-plein
Leopoldpark
Hospitaal
Albert I Promenade-West
Nieuwlandstraat
Prinsenlaan
H. Hartplein
Godelieve
Velodroomstraat
Nijverheidsstraat
Renbaan
Sint-Antoniusplein
Cardijn
TOTAAL
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Tabel 2: Personen die bij geboorte niet over de Belgische nationaliteit
beschikken

Belg
1594
880
1143
1069
646
902
1943
1860
682
1145
567
1417
1323
1553
1608
965
1136
364
2153
1064
24 014

Vreemdeling
293
126
268
144
113
217
510
292
49
202
59
389
428
410
150
166
302
32
329
367
4846

Eindtotaal
1887
1006
1411
1213
759
1119
2453
2152
731
1347
626
1806
1751
1963
1758
1131
1438
396
2482
1431
28 860
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Naam Buurt
Oostende-Centrum
Post-Mercatordok
A. Buylstraat
Albert I Promenade-Oost
Wapenplein
Hazegras
Sint-Jozef
Leopold I-plein
Leopoldpark
Hospitaal
Albert I Promenade-West
Nieuwlandstraat
Prinsenlaan
H. Hartplein
Godelieve
Velodroomstraat
Nijverheidsstraat
Renbaan
Sint-Antoniusplein
Cardijn
TOTAAL

Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw – Erkende vereniging waar armen het woord nemen – December 2011

8

Besluit
Van de 21 buurten in Oostende die als kansarm benoemd worden (cfr.
Kansarmoedeatlas 2011) halen 20 buurten de drempelwaarde voor de dimensie
huisvesting niet. De bezettingsgraad van allochtonen binnen deze 20 buurten
werd op 2 manieren gemeten:
 Personen die op heden niet over de Belgische nationaliteit beschikken: 10,3 %
 Personen die bij geboorte niet over de Belgische nationaliteit beschikken: 16,8%
Hieruit blijkt dat de bezettingsgraad van allochtonen in deze buurten beduidend
hoger ligt dan het Oostendse gemiddelde van 6,6 % (4636 allochtonen op 69 892
inwoners).

Dossier wonen

We kunnen ons de vraag stellen of de hoge bezettingsgraad van allochtonen in deze
buurten, de oorzaak of het gevolg is van het feit dat de buurt als kansarm benoemd
wordt?
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3. ERVAREN KNELPUNTEN DOOR DE DOELGROEP
3.1. PROCESBESCHRIJVING
Als dienst hebben we samen met de doelgroep een weg afgelegd om tot dit dossier
en de knelpunten m.b.t. het thema wonen te komen. In wat volgt beschrijven we het
proces dat we binnen onze werking doorlopen hebben.

3.1.1. EERSTE HULP BIJ ONTHAAL (EHBO)

Allochtonen kunnen elke werkdag in de namiddag terecht bij de SDV met vragen,
problemen, bezorgdheden,… We geven op maat van elke cliënt informatie en advies
of we verwijzen hen op een adequate manier door naar bevoegde diensten.
In 2011 (januari - november) registreerden we 156 unieke bezoekers. We
behandelden 442 hulpvragen. We kunnen stellen dat 26,2 % van de hulpvragen (=
116) betrekking hadden op het thema huisvesting. Deze vragen en problemen
handelen voornamelijk over:
-

Het zoeken naar een geschikte en betaalbare woonst
Geschillen met de verhuurder
Ondersteuning bij het opstellen van een opzegbrief voor de woonst
Gebreken aan de woonst
Invullen van aanvraagformulieren voor een tegemoetkoming in de huurprijs,
installatiepremie
Inschrijving bij de sociale huisvestingsmaatschappijen en/of het sociaal
verhuurkantoor
…

Dossier wonen

Doorgaans verwijzen we door naar de volgende diensten:
- De Oostendse Haard
- De Gelukkige Haard
- Dienst huisvesting (stad Oostende)
- Het Sociaal Verhuurkantoor
- De Huurdersbond
- …
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3.1.2. ONTMOETINGSDAG

Jaarlijks organiseren we binnen de Dociale Dienst voor Vreemdelingen een
ontmoetingsdag. Deze ontmoetingsdag heeft als doel om allochtonen die onze dienst
niet of onvoldoende kennen, te informeren over ons projectaanbod.
Op deze ontmoetingsdag zetten we onze deuren letterlijk open en zorgen we voor
een kennismaking in een ongedwongen sfeer met een hapje en een drankje.
Tijdens de ontmoetingsdag werden bezoekers op de hoogte gebracht van ons
project rond het thema „wonen‟. Er werd via enkele concrete vragen gepolst naar hun
ervaringen en problemen rond huisvesting.
 Volgende vragen werden gesteld:
-

Wat zijn de verschillen i.v.m. wonen in België en jouw land van herkomst?
Wat is je lievelingsplek in huis?
Hoe heb je een huis gevonden?
Ervaar je problemen met je huis, huur of huisbaas?

Dossier wonen

De antwoorden kregen een plaats in een kartonnen versie van een huis, een creatie
waar we verder op bouwden.
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In Soedan slapen de mensen buiten, op de grond. Als je niet getrouwd bent, dan blijf
je bij de familie wonen. Mensen leven samen met de grootouders en de kinderen in 1
huis.
Ik ben het liefste in de living, daar is het warm en kan ik samen met de kinderen hun
huiswerk maken.
We hebben ons appartement gevonden via een Afghaanse familie die naar een
sociaal appartement kon. Ze vertelden ons dat het vrij kwam en het was goed voor
de huisbaas dat we erin trokken. We waren al 5 maand aan het zoeken.
Ik heb al twee jaar geen verwarming. Als ik naar mijn huisbaas bel, zegt hij:
“Madame? Dat kost veel geld die verwarming maken.” Hij zegt dan dat hij zal
langskomen maar hij komt nooit. Als ik teveel bel, zegt hij dat ik weg zal moeten uit
mijn appartement.

3.1.3. INTERVIEWS

Er werd bij 7 mensen een diepte – interview afgenomen rond huisvesting. Deze
mensen waren leden van de gespreksgroep wonen of kwamen bij onze dienst
aankloppen met een concrete vraag rond huisvesting. Via gerichte interviewvragen
werd hun moeilijke zoektocht naar een degelijke, kwalitatieve woning belicht. De
diverse huisvestingsproblemen kwamen ter sprake en we kregen een beter zicht op
de stappen die ze reeds ondernomen hadden.
Tijdens het afnemen van de interviews kwamen geregeld nieuwsgierige kennissen,
huisgenoten en familieleden een kijkje nemen. Vaak mondde dit uit in een actieve
deelname van verschillende personen aan het interview.
 Knelpunten bij het afnemen van de interviews:
Beperkte kennis van de Nederlandse taal om zich voldoende uit te drukken
Terughoudendheid tot deelname uit angst voor de huisbaas
Angst voor de gevolgen indien het pand onbewoonbaar verklaard zou worden
Moeilijkheden om een afspraak te maken wegens onregelmatige
tewerkstelling (vb. dagcontracten)

Dossier wonen

-
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Ik begrijp het niet, misschien kun je de vraag op de computer intikken en dan vertaal
ik ze automatisch naar het Russisch. Zo kan ik antwoorden. Het is een beetje
moeilijk in het Nederlands.
Bij het afnemen van het interview merkte ik dat die persoon onrustig was. Het bleek
dat hij ook een afspraak had bij de VDAB maar mij niet wou teleurstellen en zo liet hij
een dubbele afspraak doorgaan.
Ik zou graag meewerken, maar de huisbaas woont onder me en ik ben bang dat hij
ons hoort als je langskomt.

3.1.4. GESPREKSGROEP

Het bespreekbaar stellen van het thema armoede en de gevolgen daarvan is bij
allochtonen niet makkelijk. Armoede wordt door allochtonen anders gedefinieerd en
ervaren, vooral door de referentie met de situatie in hun thuisland. Een allochtoon
moet het t.a.v. zijn thuisland en familie hier „maken‟. Als een „arme‟ getypeerd
worden is geen optie. Het motiveren van allochtonen om deel te nemen aan de
gespreksgroepen rond armoedethema‟s is niet evident. We opteerden om de
problemen per thema aan te pakken en niet te focussen op armoede.
Wonen is een basisrecht. Tijdens de gespreksgroepen beluisterden deelnemers
elkaars problemen, soms gaven ze elkaar tips. Op deze manier versterken de
mensen zich in hun zelfredzaamheid en draagkracht. Het feit dat mensen ervaren
niet alleen te staan met hun probleem, creëert een sterke betrokkenheid.
Er vonden 5 bijeenkomsten plaats, er was een gemiddelde opkomst van een 12 – tal
personen.

Dossier wonen

Tijdens een eerste bijeenkomst werd gepolst naar de verwachtingen van de
deelnemers. Aan de hand van stellingen werden problemen in kaart gebracht.
Samen formuleerden we doelstellingen. We stippelden de stappen uit naar het
eindevenement Beeld – Kracht en het schrijven van dit dossier.
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 Volgende thema‟s kwamen aan bod gedurende de 5 gespreksgroepen:
-

In kaart brengen van de diverse huisvestingsproblemen
Begrijpen van energiefacturen
Energiezuinig wonen: praktische tips in het dagelijkse leven
Kennismaking met de sociale kaart: informeren over de diensten waar je
terecht kan met een specifieke hulpvraag
Concrete methodiek om elke deelnemer een stem te geven in het kader van
de lokale verkiezingen 2012 6

Via alle gesprekken legden we samen met de gemotiveerde deelnemers van de
gespreksgroep een boeiend proces af.

-

-

-

-

-

-

6

Face to face-contacten zijn belangrijk om allochtonen te engageren tot
deelname aan de gespreksgroep. Schriftelijke uitnodigingen geven geen of
weinig respons.
Het is goed om kort op de bal te spelen en mensen net voor de
gespreksgroep nog eens persoonlijk aan te spreken, te sms-en, te
telefoneren, …
Het is telkens een uitdaging om te zoeken naar een gepaste werkvorm om de
thema‟s aan te brengen, bespreekbaar te maken en vooral om mensen op
verhaal te laten komen.
Allochtonen hebben geen vergadercultuur. Tijdens de gespreksgroepen
hebben ze vooral nood aan ventileren van individuele problemen. Het
luisteren naar elkaar verloopt soms moeizaam. Ze willen directe oplossingen
voor hun vragen. Praten over problemen worden ervaren als tijdverlies.
Sommige deelnemers zijn de Nederlandse taal onvoldoende machtig.
Hierdoor hebben ze moeite om hun problemen, frustraties,… te formuleren.
Als procesbegeleider vraagt het veelal een creatieve aanpak om informatie
over te brengen.
De opkomst bij elke gespreksgroep was zeer wisselend. Dit maakte het
moeilijk om een groepsproces te creëren. Vaak moesten dezelfde zaken
herhaald worden wegens nieuwe deelnemers of mensen die een bijeenkomst
gemist hadden.
We merken dat de vraag tot medewerking positief beantwoord wordt, hoewel
we constateren dat de deelname vaak gering is. Bovendien is er een zeer
wisselende aanwezigheid. Ze geven sociaal wenselijke antwoorden om de
vrager in zijn verwachtingen niet te ontgoochelen.

„Iedere stem telt‟, samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
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 Ervaren knelpunten bij de gespreksgroepen:

14

Ik ben hier omdat je een e-mail stuurde dat ik zou komen.
Je had gevraagd om hapjes te maken. Ik stond deze week aan het stadhuis met mijn
hapjes maar er was niemand. Ik had niet goed op de uitnodiging gekeken, het was
pas volgende week.

3.2. BESCHRIJVING VAN DE KNELPUNTEN
3.2.1.

DE ZOEKTOCHT NAAR EEN GESCHIKTE
DISCRIMINATIE OP DE WOONMARKT

EN

BETAALBARE

WONING

Huiseigenaars op de privé - markt zijn erg veeleisend wat de selectie van kandidaat
– huurders betreft. Vast werk is vaak een voorwaarde om te willen verhuren.
Personen die over een vervangingsinkomen beschikken of een waarborg via het
OCMW wensen te regelen en / of van allochtone afkomst zijn, vallen veelal uit de
boot. We beschikken niet over Oostendse cijfers inzake discriminatie op de private
woningmarkt maar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding rapporteert dat op het vlak van huisvesting 41 % van de klachten
van raciale aard zijn.
De zoektocht naar een geschikte woning is dikwijls een lange lijdensweg voor
kwetsbare allochtonen. Vrienden of kennissen helpen hen soms wat op weg.
Bemiddeling via een immobiliënkantoor kent weinig tot geen succes.
Deze personen vormen een gemakkelijk slachtoffer voor malafide huisbazen, die
soms ook van allochtone afkomst zijn. Huizen die niet voldoen aan de normen van
de Vlaamse wooncode worden aan woekerprijzen verhuurd. Huisbazen geven dan
de voorkeur aan allochtonen omdat die (noodgedwongen) minder eisen stellen aan
huisvesting.

Dossier wonen

Vanuit de doelgroep merken we een groeiende vraag naar betaalbare
kamerwoningen. Voor alleenstaanden die over een vervangingsinkomen beschikken,
kan dit een passend antwoord bieden op hun woningnood.
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Als ik telefoneer voor een appartement die ik via de Tips vind, horen ze dat ik anders
praat. Ze zeggen altijd dat het appartement al verhuurd is. Nadat ik terug hetzelfde
antwoord kreeg, heb ik een vriendin die in België geboren is en vloeiend Nederlands
spreekt, laten bellen. Zo hebben we uiteindelijk een afspraak kunnen maken en
hebben we ook het appartement kunnen huren.
We krijgen niet eens de kans om een afspraak te maken.

3.2.2. ONVOLDOENDE KENNIS VAN RECHTEN EN PLICHTEN ALS HUURDER

Het huren van een woonst, brengt bepaalde rechten en verplichtingen met zich mee.
In vele gevallen zijn deze (nog) niet of onvoldoende gekend door de huurder. De
informatie die gegeven wordt, is niet genoeg toegankelijk voor bepaalde
doelgroepen. Bij allochtonen speelt de taalbarrière een rol. De verstrekte informatie
wordt dan onvoldoende, niet of fout begrepen. Soms zijn ze ook het slachtoffer van
„slecht‟ advies‟ door medelandgenoten.
Mensen weten ook niet wat te doen bij een onbewoonbaar – of ongeschiktverklaring
van hun woning, of ze betalen onterecht bemiddelingskosten aan een
vastgoedkantoor,… We merkten vanuit de gespreksgroepen dat heel wat personen
contracten ondertekenen waar ze de inhoud niet van kennen of begrijpen en
vervolgens ook niet weten hoe ze een huurcontract correct moeten opzeggen.

Begrijpe wie het begrijpen kan…
Omstandige tegensprekelijke schriftelijke plaatsbeschrijving
Aanvangsindexcijfer

Wij zitten met verschillende mensen op 1 „compteur‟ en de huisbaas wil dat niet
veranderen. Toen ik zei dat ik niet akkoord ging, schreef hij een brief dat ik eind
december weg moet.
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Gehuurde goed
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3.2.3. GEBREKEN AAN DE WOONST

Sinds eind 1998 is de Vlaamse Wooncode van kracht. Deze reglementering van het
Vlaams Gewest legt de minimumnormen op waaraan huurwoningen moeten voldoen.
Als een woning niet conform de kwaliteitsnormen is, kan de woonst ongeschikt of
onbewoonbaar verklaard worden.
Allochtonen in armoede komen vaak terecht op de secundaire huisvestingsmarkt, in
huurwoningen die niet voldoen aan de Vlaamse Wooncode. We horen uit hun
verhalen dat ze soms geen eisen durven stellen naar hun huisbaas toe. Eén van de
redenen hiervoor kan een huurachterstal zijn, angst voor de stopzetting van hun
contract, verlies van de waarborg,… De vrees voor uitdrijving maakt dat ze geen
bijkomende kwaliteitseisen stellen m.b.t. de woning. Ze nemen genoegen met de
situatie maar ze voelen het onrecht duidelijk aan.

Een kinderkamer…
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Tijdens de gespreksgroepen vertelden de mensen over de gebreken in hun huis. Het
gaat om ernstige vochtproblemen, schimmel, onvoldoende verluchting, een lekkend
dak, ontbreken van verwarming,… In zeer ernstige gevallen is er sprake van
brandgevaar en kans op CO – vergiftiging.
Als hulpverlener is het een dilemma om de juiste actie te bepalen. Als men dit meldt,
bestaat de kans dat de woonst ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt. In het
laatste geval staan de mensen dan op straat en is er soms geen alternatief
beschikbaar.
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Als het regent, dan zien we het water langs de muur lopen in de living. De huisbaas
zegt dat onze bovenbuur water morst op de vloer. Telkens de muren nat zijn en er
terug kringen en schimmel te zien is, maak ik het proper en schilder ik erover.
De huisbaas heeft me verf gegeven.
Met kerstdag twee jaar geleden was er een gat in het dak en het water sijpelde naar
binnen in een emmer. De huisbaas kwam de volgende dag langs en herstelde het
vlug, maar de regen bleef binnen lopen. Hij zei dat de winter snel voorbij zou zijn en
het dan minder ging regenen. Gelukkig mochten we een tijdje later naar een sociaal
appartement.

We hebben een papier van ongeschiktheid gekregen. Het behangpapier is overal nat
in ons appartement, de elektriciteit hangt uit de muur, de mazoutketel staat in het
appartement. We hebben enkel verwarming in de living. In de winter slapen we met
vijf in de living, m‟n kinderen zijn vaak ziek omdat het hier ongezond is. Er loopt een
rechtszaak maar net voor de uitspraak heeft de huisbaas enkele zaken verbeterd.
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Er zit een gat in het raam van de living. Het houtwerk in de keuken is rot en we
hebben regelmatig geen warm water. Maar, ik wil niet klagen, want als ik een keer
niet op tijd kan betalen, doet de huisbaas hier ook niet moeilijk over.
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3.2.4. WACHTLIJSTEN

Mensen staan gedurende erg lange tijd op de wachtlijst van de sociale
huisvestingsmaatschappijen of het Sociaal Verhuurkantoor.
 Oostendse Haard 7 (cijfers 2011)
-

1329 huurders waarvan 89 personen of 6,7 % niet over de Belgische
nationaliteit beschikken
1664 kandidaat-huurders waarvan 324 personen of 19,4 % niet over de
Belgische nationaliteit beschikken
47 kandidaat-huurders kregen een sociale woning toegewezen. Tien personen
beschikken niet over de Belgische nationaliteit.

 Gelukkige Haard 8 (cijfers 2011)
-

1660 huurders waarvan 173 personen of 10,4 % niet over de Belgische
nationaliteit beschikken
1490 kandidaat – huurders waarvan 346 personen of 23,2 % niet over de
Belgische nationaliteit beschikken

 Het Sociaal Verhuurkantoor 9 (cijfers 2011)
-

Huidige bezetting: 70 huurders waarvan 26 of 37,1 % van vreemde herkomst
4 van de 8 toewijzingen gebeurde voor mensen van vreemde origine

Vanaf 2012 is er een uitbreiding van de huursubsidie voorzien voor kandidaat –
huurders voor een sociale woning die al 5 jaar ingeschreven staan op de wachtlijst.
Er wordt verwacht dat er ongeveer 5000 tot 7000 huurders in Vlaanderen in
aanmerking zullen komen. Er worden bijkomende voorwaarden gesteld naar het
inkomen van de kandidaat – huurder en de maandelijkse huurprijs die de huurder nu
voor zijn private huurwoning betaalt. De maandelijkse huursubsidie bedraagt 1/3 van
de huurprijs met een maximum van 127,80 €, verhoogd met 20 € per persoon ten
laste.

7

Let wel, personen van vreemde origine die de Belgische nationaliteit verworven hebben, zijn hierin niet opgenomen.
Ibid
9
Ibid
8
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Hoewel we dit een goed initiatief vinden, pakt dit het probleem niet bij de wortel aan
en creëert men hiermee geen uitbreiding van de sociale huisvestingsmarkt.
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Ik kreeg al enkele keren een uitnodiging om naar een appartement van het Sociaal
Verhuurkantoor te gaan kijken. Ik ben altijd geweest en ik wil overal op ingaan, maar
we zijn meestal met een 15 - tal kandidaten zodat ik weinig kans maak.
Ondertussen sta ik één jaar op de wachtlijst.
Ik sta al drie jaar op de wachtlijst voor een sociale woning, maar ik ben alleen en dan
moet je veel langer wachten.
Wij woonden twee jaar in België toen we een sociaal appartement kregen. Gelukkig
maar, want daarvoor hadden we veel problemen. Zo sloten ze eens vijf maanden de
elektriciteit af omdat er een lek was en in het ander appartement liep er water via het
dak naar binnen. We waren zo gelukkig toen we naar een sociaal appartement
konden.

3.2.5. MOEILIJKE AANVRAAGFORMULIEREN, ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP

Ook de aanvraagformulieren voor een tegemoetkoming in de huurprijs (zie bijlage 1)
zijn erg omslachtig en niet toegankelijk voor bepaalde kwetsbare doelgroepen (vb.
mensen met een beperkte geletterdheid, allochtonen die de taal onvoldoende
machtig zijn, …)
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Een inschrijving in een sociaal verhuurkantoor en sociale huisvestingsmaatschappij
is administratief hoogdrempelig. Je moet bewijzen voorleggen van je inkomen en je
verblijfsdocumenten, je moet aantonen dat je voldoende Nederlands kent of over een
inburgeringsattest beschikt,… Jaarlijks moeten deze gegevens d.m.v. een
invuldocument door de cliënt geactualiseerd worden. Voor allochtonen die de taal
onvoldoende beheersen, is dit geen evidentie. De documenten worden niet of foutief
ingevuld en op deze manier verliezen ze hun plaats op de wachtlijst.
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Ik kreeg van mijn sociaal assistent de papieren voor een huursubsidie mee naar huis.
Ik ben niet lang geleden verhuisd en ze denkt dat ik recht zou kunnen hebben op dit
geld. Ik heb geprobeerd om de papieren in te vullen maar ik begrijp er niets van. Ik
heb het aan vrienden gevraagd maar zij konden het ook niet.

3.2.6. HOGE ENERGIEFACTUREN

Oude en slecht geïsoleerde woningen brengen een hoog energieverbruik met zich
mee. Vanuit de gespreksgroep merken we dat veel mensen hun energiefacturen niet
meer kunnen betalen. De mogelijkheid tot groepsaankopen van elektriciteit of
aardgas bereiken onze doelgroep onvoldoende.
Allochtonen begrijpen vaak de afrekeningen van de nutsvoorzieningen niet en
hebben het gevoel dat ze teveel aangerekend worden. Om deze reden veranderen
ze soms van leverancier en gaan ze contracten aan waarvan ze de inhoud niet
begrijpen. In vele gevallen worden contracten op telefonische manier afgesloten met
allochtonen. Ze zeggen dan toe zonder echt goed begrepen te hebben waarover het
ging.

Veel allochtonen zijn niet op de hoogte van hoe ze op een energiezuinige manier
moeten leven vb. stand-by knop televisie uitdoen, isoleren, gebruik van tochtstrips,…
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In de gespreksgroepen werd gepraat over de budgetmeter. Je krijgt dit enkel als je
geen nieuwe leverancier vindt, en je de rekening van de netbeheerder niet betaald
hebt. Opvallend veel mensen vonden dit een interessant systeem en zouden hier
graag over beschikken. Op deze manier hebben ze het gevoel hun uitgaven aan
nutsvoorzieningen meer te kunnen controleren.
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De onverwacht hoge opleg bij de eindfacturen brengt dan ook heel wat
bezorgdheden met zich mee.
Vanuit de gespreksgroep horen we veel frustraties omtrent de dure energiefacturen.
De facturen zijn moeilijk begrijpbaar voor de doelgroep. Wanneer deze mensen wat
extra uitleg wensen, stoten ze op een ontoegankelijke communicatie met het
desbetreffende bedrijf. Bij telefonische contactname lopen de wachttijden hoog op
vooraleer men effectief een medewerker te spreken krijgt.
Energieleveranciers sluiten ondermeer bindende contracten af via de telefoon.
Allochtonen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, sluiten het contract af
zonder de inhoud te begrijpen.

Ik zit op dezelfde compteur met iemand anders. Bij de afrekening kregen we een
rekening van 1200 Euro We weten niet wie van ons 2 dat moet betalen. We zijn naar
een advocaat gestapt om af te betalen.

Een onbewoonbaarverklaring treft veelal de laagste inkomensgroepen. Personen in
armoede komen terecht in huurwoningen van slechte kwaliteit met een ongezond
leefklimaat. Uit geldgebrek slagen ze er niet in om de woning op een degelijke
manier te onderhouden.
In de praktijk merken we dat veel van de mensen uit de gespreksgroep verhuizen
naar een woonst die vaak ernstige gebreken vertoont. Ze vragen een huursubsidie
aan en na het bezoek van de wooninspectie, wordt hun huis ongeschikt of
onbewoonbaar verklaard. In plaats van een subsidie krijgen ze er een hoop
problemen bij. In het geval van een ongeschiktverklaring merken we dat de huisbaas
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3.2.7. WAT NA ONBEWOONBAARVERKLARING?
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Dossier wonen

met ongenoegen reageert t.a.v. de huurder. Het gebeurt dat hij ermee dreigt dat de
huurder een andere woning zal moeten zoeken.
In het geval van een onbewoonbaarverklaring is herhuisvesting veelal noodzakelijk.
Mits een besluitvorming van de Burgemeester, kan de persoon / het gezin zijn intrek
nemen in een transitwoning.
Het Transithuis gelegen in de Timmermansstraat te Oostende beschikt over 11
kamerwoningen en 7 zelfstandige units. Gezien de noodzaak tot een besluit van de
Burgemeester en het beperkt aantal transitwoningen, biedt dit alternatief
onvoldoende antwoord op prangende hulpvragen m.b.t. noodopvang.
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4. BESTAANDE ANTWOORDEN OP DE KNELPUNTEN
Op initiatief van het OCMW Oostende werd het principe van een één loketfunctie
gerealiseerd met name in het Sociaal Huis. Alle actoren op het gebied van
huisvesting hebben op dezelfde locatie spreekuren en zitdagen wat erg
drempelverlagend werkt.
 De Huurdersbond
De Huurdersbond verdedigt de belangen van huurders in de private en sociale
huursector en komt op voor wie het extra moeilijk heeft op de huurmarkt.
Huurders kunnen er terecht met vragen over hun rechten en plichten.
De Huurdersbond West-Vlaanderen behandelde in 2010 in hun adviespunt Oostende
752 huisvestingsvragen. Hiervan nam het aandeel hulpvragers van de stad
Oostende 73% in.
Allochtonen stelden 20% van de hulpvragen. De Huurdersbond merkt op dat
allochtonen en autochtonen voor gelijkaardige problemen op hen beroep doen.
Bijkomend stellen ze dat veel allochtonen zich op het laagste segment van de
woonmarkt bevinden.
De hulpvragen omvatten vooral volgende problemen10:
- Algemeen vb. vragen rond plaatsbeschrijving
- Duur en opzegging van het huurcontract vnl. opzeg huurder zonder
vergoeding
- Kwaliteit van de woning vnl. vragen rond herstellingen verhuurder
- Financieel vb. waarborg
- Geschil /procedure vnl. minnelijke schikking
 Sociale huisvesting

Sociale woningen
Sociaal Verhuurkantoor
OCMW / gemeente
TOTAAL

10
11

2775
77
79
2931

94%
3%
3%
100%

Jaarverslag Huurdersbond West-Vlaanderen 2010, p. 21
Woonfiche Oostende, Januari 2011, Provinciebestuur West-Vlaanderen
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In Oostende zijn 2 sociale huisvestingsmaatschappijen actief m.n. De Gelukkige
Haard en de Oostendse Haard. Na inschrijving kom je op een wachtlijst te staan.
Het Sociaal Verhuurkantoor huurt wooneenheden op de private huurmarkt en
verhuurt deze aan sociaal kwetsbare huurders. Ook het OCMW / gemeente stelt
woningen ter beschikking. 11
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Het aandeel sociale woningen in Oostende bedraagt 8,2%. Dit ligt hoger dan het
provinciaal gemiddelde (5,7%). Het is de doelstelling van de Vlaamse regering om
een gemiddelde te behalen van 9% tegen 2020. In Oostende zullen 3000 woningen
extra gebouwd worden, waarvan zeshonderd woningen (20%) zullen vallen onder de
noemer sociale woningen. Daarmee zal tegen 2020 de hierboven beschreven norm
overschreden worden.
Maar in feite zou het realistischer zijn om deze cijfers niet te relateren aan een
gemiddeld Vlaams patrimonium maar aan de cijfers van de lokale kansarmoede.
Gezien de kansarmoede in Oostende boven het Vlaamse gemiddelde ligt en de nood
aan sociale woningen groter is dan het Vlaamse gemiddelde, is het duidelijk dat het
behalen van het Vlaamse gemiddelde in 2020 onvoldoende zal zijn om een antwoord
te bieden.
 Dienst wonen (stad Oostende)
De woonbegeleiders van de stedelijke huisvestingsdienst helpen mensen die op de
woonmarkt problemen ondervinden, zoeken naar een kwaliteitsvolle en betaalbare
woning.
Kandidaat - huurders kan er verder terecht voor een aanvraag
tegemoetkoming in de huurprijs, installatiepremie, klachtbehandeling, controle
zelfstandige woningen en kamerwoningen,… Naar schatting is 40% van de cliënten
van allochtone afkomst.
Huurders kunnen een tegemoetkoming in de huurprijs en een installatiepremie
aanvragen. De dienst Wonen helpt hen bij de aanvraag.

In de Interbellumwijk, een multiculturele wijk in Oostende, waren er veelvuldige
klachten van buurtbewoners rond geluidsoverlast, huisjesmelkerij,…
Om de leefbaarheid binnen de wijk en de levenskwaliteit van de bewoners te
verhogen, werden door de dienst Wonen concrete acties ondernomen. Er werd een
onderzoek gedaan naar de woonkwaliteit van de panden waar huisjesmelkerij heerst
of die onbewoonbaar werden verklaard. In bepaalde panden worden de eigenaars
verplicht het aantal woonentiteiten te verminderen, in andere huizen worden
aanpassingswerken geëist om aan de woonkwaliteit te voldoen.
Naast deze concrete acties werd er ook buurtbemiddeling opgestart. Hiervoor werd
een straathoekwerker aangesteld. Buurtbemiddeling is een methode om
buurtbewoners die in conflict zijn met elkaar opnieuw tot een gesprek te brengen. Het
is de bedoeling dat via het bevorderen van het wederzijdse respect en het vinden
van gezamenlijke belangen, toegewerkt wordt naar afspraken die door beide partijen
aanvaard worden.
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Aanpak in de Interbellumwijk

25

5. AANBEVELINGEN
5.1.

DE
ZOEKTOCHT
NAAR
EEN
GESCHIKTE
DISCRIMINATIE OP DE WOONMARKT

EN

BETAALBARE

WONING

Als de kansarmoede toeneemt en het bestand aan sociale huurwoningen
onvoldoende antwoord kan bieden aan de groeiende vraag, worden armen
verdrongen naar de private woonmarkt. In die zin moet een sociaal woonbeleid ook
op deze private markt proberen een impact te krijgen. Het woningaanbod moet zo
gevarieerd mogelijk worden. We merken bvb. een toenemende vraag naar
kamerwoningen. Binnen de talrijke nieuwbouwprojecten moet er aandacht zijn voor
een uitbreiding van sociale of kleinere betaalbare woningen.
De stad moet zijn privaat-publieke samenwerkingen afstemmen op een
aanvaardbare mix, waarvan een stijging van het sociaal woonpatrimonium deel
uitmaakt. De aanpak van leegstand kan ook een te verkennen piste zijn.
De stad Oostende kan de strijd opvoeren tegen de discriminatie van allochtonen op
de huurmarkt. Het Meldpunt Discriminatie is hiertoe een instrument. Het vergroten
van de bekendheid van het Meldpunt bij de doelgroep en een laagdrempelige
toegang verzekeren zijn belangrijke aandachtspunten.
De signalering en behandeling van klachten kan een aanzet vormen om de
discriminatieproblemen bij de verhuurders grondig aan te pakken. Dit door
bemiddeling, controle en eventueel via sanctionering.
Verhuurders kunnen bewust gemaakt worden dat allochtone huurders niet
“noodzakelijk” problemen (vb. huurachterstal, uitwonen,…) met zich mee brengen Er
leven heel wat vooroordelen die d.m.v. een informatiecampagne kunnen aangepakt
worden. Verder kunnen cultuuroverschrijdende activiteiten georganiseerd worden
waar gebruiken en gewoonten van allochtone huurders bespreekbaar gemaakt
worden en waar door dialoog en informatie de kloof verkleind kan worden. Vaak is
het een niet-weten, vooroordelen en veronderstellingen van verhuurders die de weg
naar de woningmarkt voor allochtonen ontoegankelijk maken.

Het is belangrijk dat kwetsbare groepen ondersteund worden in hun zoektocht naar
een woonst. Dit betekent dat ze toegang moeten hebben tot de geschikte
informatiekanalen, een computer / internet, een telefoon,… De ondersteuning moet
op maat en op het tempo van de persoon gebeuren, gericht op het versterken van de
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Om vooroordelen i.v.m. de zwakke financiële situatie van de kandidaat-huurder bij de
verhuurder te vermijden, moet een sluitend alternatief gezocht worden inzake de
OCMW-waarborg waardoor de herkomst niet kan achterhaald worden en de
kandidaat-huurders meer kansen tot huren krijgen.
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bestaande vaardigheden. Goede voorbeelden van andere gemeenten kunnen
geïmplementeerd worden bvb. het inschakelen van woonbuddy‟s in Roeselare.
Woonbuddy‟s zijn vrijwilligers die samen met een professionele woondienst en de
persoon die een woning zoekt, op weg gaan om een goede woning te vinden.

5.2. ONVOLDOENDE KENNIS VAN RECHTEN EN PLICHTEN ALS HUURDER

De stad Oostende biedt de informatiebrochure “Oostende voor anderstalige
nieuwkomers” aan. Dit bevat relevante informatie voor nieuwkomers, waarbij ook
aandacht besteed wordt aan het item wonen. De brochure is verkrijgbaar in
verschillende talen.
Bevraging in de gespreksgroep leert ons dat deze brochure onvoldoende gekend is
en niet genoeg verspreid wordt via welzijnspartners. Het vroegtijdig verwerven van
informatie omtrent rechten en plichten kan problemen op latere termijn voorkomen.
Allochtonen hebben een andere wooncultuur. Een duidelijke informatiedoorstroming,
verduidelijking
van
de
regelgeving
i.v.m.
lawaaihinder,
sluikstorten,
gemeenschapsleven, onderhoud,… kunnen nuttig zijn.
Goede methodieken van andere gemeenten kunnen hierbij geïmplementeerd worden
bvb. het werken met fotoboeken en strips.

5.3. GEBREKEN AAN DE WOONST

Iedereen heeft belang bij een aanbod van kwaliteitsvolle huisvesting. Het uitreiken
van premies en het hieromtrent informeren van de bevolking is belangrijk. De stad
kan via het zelf uitreiken van premies en het geven van informatie over Provinciale
en Vlaamse premies, de eigenaars aansporen om hun huizen goed te onderhouden
of te renoveren.

Dossier wonen

Sommige (allochtone) eigenaars nemen het niet nauw met de voorschriften. De
verhuur aan (zwakkere) landgenoten is een winstgevende optie. Het zonder
vergunning verbouwen van panden tot meergezinswoningen waardoor kleinere
wooneenheden aan meerdere families kunnen verhuurd worden, is nefast voor de
kwaliteit van de woningen en het buurtleven. We pleiten voor een sterkere controle
op de indeling van de panden. De stad Oostende kan een rol spelen om alle nieuwe
te huur gestelde panden systematisch op woonkwaliteit te beoordelen.
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5.4. WACHTLIJSTEN

Het uitbreiden van het woonpatrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen
kan een (gedeeltelijk) antwoord bieden.
We vragen ons af in hoeverre één centraal inschrijvingsregister de inschrijvingen niet
kan vereenvoudigen. Verder kan er gezocht worden naar een manier om de
actualisatie van de wachtlijsten te vergemakkelijken.
Het financieringssysteem van sociale huisvestingsmaatschappijen richt zich bijna
uitsluitend op het bouwen van woningen en minder op leefbaarheid.
Maatschappelijke begeleiding van kwetsbare doelgroepen op het vlak van
huisvesting zou structureel moeten ingebouwd worden. Hiervoor kan een
signaleringsrol toegekend worden aan buurtwerkers, het straathoekwerk,… Door een
methodische ondersteuning van kansengroepen wordt ongewilde uitval bij de
(tweejaarlijkse) actualisatie sterk verminderd.

5.5. MOEILIJKE AANVRAAGFORMULIEREN, ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP

Welzijnswerkers, intermediairen en hulpverleners moeten het automatisme hebben
om de informatie te „vertalen‟ op maat en op het tempo van de cliënt. Communiceren
in eenvoudig Nederlands moet een tweede natuur worden. Er moet effectief getoetst
worden of de persoon in kwestie de informatie begrepen heeft en of de
doorverwijzing geslaagd is.

Dossier wonen

Bij de opstelling van invulformulieren, aanvraagdocumenten,… moet toegankelijke
communicatie voor kwetsbare doelgroepen vooropgesteld worden. Eventueel kan
advies ingewonnen worden bij een werkgroep ervaringsdeskundigen in de armoede,
allochtone sleutelfiguren,… Er zijn heel wat manieren om moeilijke informatie op een
gemakkelijke manier over te brengen vb. via het gebruik van pictogrammen. Er
bestaan publicaties die als handleiding kunnen dienen vb. “Woorden en beelden
k(l)eurig kiezen. Over communiceren met een cultureel divers publiek”. Dit is een
publicatie van Wablieft en Verbal Vision vzw.
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5.6. HOGE ENERGIEFACTUREN

Hoge energiefacturen bij allochtonen zijn vaak te verklaren vanuit hun „culturele‟
achtergrond: ze komen van warme landen waar centrale verwarming niet bestaat of
vanuit communistische regimes waar energiekosten door de overheid werden
gesubsidieerd. Preventie kan door het bieden van informatie aan nieuwkomers. Hier
zou bvb. nog extra aandacht aan kunnen besteed worden tijdens de
inburgeringscursus. Ook gevestigde allochtonen zouden kunnen een rol spelen in het
geven van informatie over de energiemarkt, vertrekkend vanuit hun eigen ervaringen.
We pleiten voor 1 centraal punt in Oostende waar de mensen terecht kunnen met
vragen over en voor hun energieleveranciers.
We zijn voorstander van een strenger controleren van de verkooppraktijken van
energieleveranciers. Een wettelijke bepaling betreffende duurtijd van het
energiecontract is aangewezen en daarbij de onmogelijkheid om in diezelfde periode
een contract bij een andere leverancier aan te gaan.
We krijgen geregeld de vraag naar een budgetmeter. Er kan overwogen worden om
dit op vraag van de mensen te laten installeren, dit zonder de prijs per eenheid te
verhogen. Het geeft de mensen het gevoel meer controle te hebben over hun
energie-uitgaven.

5.7. WAT NA ONBEWOONBAARVERKLARING?

In hoeverre biedt het transitgebouw in de Timmermansstraat een oplossing na een
onbewoonbaarverklaring? Het is maar een tijdelijke opvang, waarna een
doorstroming naar een permanente woonvoorziening heel moeilijk blijft.
Na een onbewoonbaarverklaring zou het aangewezen zijn dat mensen voorrang
krijgen op de wachtlijst voor een sociale woning.

Dossier wonen

Een intensieve begeleiding met het oog op herhuisvesting dient te gebeuren op maat
van de cliënt, rekening houdend met de aanwezige vaardigheden. Dit kan enkel als
de betrokkene op een transparante manier correcte informatie ontvangt. Een
samenwerking tussen de begeleidende diensten met voldoende informatie –
uitwisseling, kan de herhuisvesting optimaliseren. Daarnaast is er een dringende
nood aan de uitbreiding van crisiswoningen.
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Dossier wonen

Bijlage 1:
Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs
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