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1 Inleiding en situering 

1.1 Historiek 

 
In de gemeenteraadszitting van 29 juli 2010 werd het lokaal toewijzingsreglement gewijzigd 

voor het deel lokale binding en leefbaarheid.  

 

De omzendbrief W/2014/01 dd. 23 januari 2014 stelt dat indien een gemeente zich houdt aan 

de in de omzendbrief vooropgestelde principes een eenvoudige procedure en aanvraagdossier 

tot goedkeuring van het toewijzingsreglement voor ouderen voldoende is. De minister keurde 

het lokaal toewijzingsreglement voor ouderen via de verkorte procedure op 13 november 2014 

goed.  

 

Op 1 januari 2008 is het Kaderbesluit sociale huur in werking getreden. Dit besluit geeft 

uitvoering aan titel VII van de Vlaamse Wooncode en regelt de verhuring van woningen uit de 

sociale sector. Het besluit geeft de mogelijkheid aan steden en gemeenten om een eigen 

toewijzingsbeleid te voeren. De Vlaamse overheid wil de gemeenten meer mogelijkheden geven 

om hun regierol betreffende wonen te versterken. Een belangrijk element van een woonbeleid 

op maat van lokale noden is het beleid betreffende de toewijzing van sociale woningen.  

 

Vanuit de raad van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij werd de vraag gesteld om 

de lokale binding te versterken én de doelgroep mensen met een mobiliteitsbeperking toe te 

voegen. Vanuit het lokaal woonoverleg van 30 maart 2015 wordt dit gunstig geadviseerd, maar 

wordt wel gevraagd om dit eerst voor te leggen aan de seniorenadviesraad, de raad voor 

personen met een beperking en de jeugdraad.  

 

Op 30 juni 2015 keurde de gemeenteraad van de gemeente Willebroek het aangepaste lokaal 

toewijzingsreglement sociale huur goed, voor lokale binding en doelgroep mensen 

mobiliteitsbeperking. 

 

Artikel 29 van het Kaderbesluit Sociale Huur werd geschrapt in de omzendbrief W/2019/01. In 

het huidig lokaal toewijzingsreglement worden alle verwijzingen naar leefbaarheid daarom 

geschrapt. 

 

Op 1 januari 2021 is de Codex Wonen in werking getreden. De toepassing van het lokaal 

toewijzingsreglement wordt vastgelegd in de artikels 6. 26 tot en met 29 van de Codex Wonen.  

 

1.2 Wetgeving 
 

Op 1 januari 2021 ging de Codex Wonen in voege. In artikel 6.26 tot en met 6.29 wordt bepaalt 

dat de gemeente een lokaal toewijzingsreglement kan opmaken. Dit dient aan de minister van 

het agentschap Wonen-Vlaanderen voorgelegd te worden, vooraleer dit in voege kan treden.  

 

In de omzendbrief OMG/W 2020/04 opmaak van een lokaal toewijzingsreglement wordt dit 

verder bepaald. 

 

1.3 Gemeentelijk initiatief 

 
Binnen het lokaal woonoverleg van 10 maart 2021 werd het belang van de toevoeging van een 

nieuwe doelgroep aan het bestaande lokaal toewijzingsreglement voor Willebroek aangehaald. 

Dit verslag werd toegevoegd, als bijlage 3. De werkgroep ging op 11 mei 2021 van start voor 

een verkennend gesprek. Het verslag van deze werkgroep werd toegevoegd als bijlage 4. 
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Er is beslist om de gesprekken verder te zetten om te werken aan een ruimere aanpassing van 

het lokaal toewijzingsreglement, in de zin van een uitbreiding van het aantal doelgroepen met 

het oog op de vorming van één woonmaatschappij en het samenvoegen van de doelgroep van 

SHM en SVK in één maatschappij en één patrimonium. 

 

Gezien deze wijziging grondig onderzoek vereist, zou het jammer zijn om het doelgroepenplan 

van kwetsbare huurders hierdoor in het gedrang te laten komen. Er rest immers meer dan 

voldoende ruimte voor verdere aanvulling van de doelgroepen. Alle actoren ondersteunden dit 

en verklaarden zich akkoord. 

 

2 Algemeen kader inzake toewijzing 

2.1 Decretale principes (Vlaamse Codex Wonen) 
 

Het toewijzingsreglement moet het recht op menswaardig wonen waarborgen, het leefbaar 

samenwonen bevorderen en gelijke kansen voor iedereen nastreven. Elk toewijzingssysteem 

moet streven naar een evenwicht tussen het algemeen belang en het individuele woonrecht. 

Het Agentschap Wonen Vlaanderen controleert de wettigheid van het toewijzingsreglement.  

De Vlaamse Codex Wonen, in het bijzonder artikel 6.26 tot en met 6.29, bepaalt dat bij de 

toewijzing van sociale huurwoningen rekening gehouden moet worden met de bijzondere 

doelstellingen van het Vlaamse Woonbeleid.  

Een doelgroepentoewijzing is een aanvulling van het standaardluik. Binnen het standaardluik 

komt dan een nieuwe voorrangsregel voor bepaalde doelgroepen die zal gelden als absolute 

voorrangsregel. Deze voorrangsregel krijgt dan een plaats binnen de absolute voorrangsregels 

van het standaardregime. Daarnaast blijven de andere regels uit het standaardluik gelden zoals 

de rationele bezetting en de chronologische volgorde.  

 

3 Lokale binding 
 

Volgende voorrangsregels zullen worden ingevoerd voor het hele grondgebied: 

 

1. voorrang te verlenen aan kandidaten die 18 jaar in Willebroek hebben gewoond 

of minstens 10 jaar tot heden in Willebroek wonen.  

2. voorrang gegeven aan kandidaten die minstens 6 jaar in Willebroek wonen. 

3. voorrang gegeven aan kandidaten die de afgelopen 6 jaar 3 jaar in Willebroek 

wonen of gewoond hebben  

 

Deze nieuwe voorrangsregels voor lokale binding maken een toewijzing van een woning aan 

personen die buiten de gemeente verblijven mogelijk waardoor personen die in een woning in 

de private huurmarkt in de gemeente resideren mogelijk langer op de wachtlijst blijven. 

 

Om de impact van de huidige en nieuwe inwoners die ingeschreven zijn bij de sociale 

huisvestingsmaatschappij in te schatten op het aantal huursubsidies en bijgevolg dus op de 

budgetten van het OCMW, zal dit toewijzingsreglement geëvalueerd en in voorkomend geval 

bijgestuurd worden in elk lokaal woonoverleg volgend op de inwerkingtreding van dit 

reglement.  
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4 Toewijzing aan doelgroepen 

4.1 Doelgroep ouderen 

 
Voor de doelgroep ouderen werd een toewijzingsreglement opgemaakt, dat goedgekeurd werd 

door minister Homans op 13 november 2014.  

4.2 Doelgroep personen met een mobiliteitsbeperking 

 
De gemeente Willebroek wenst met het lokaal toewijzingsreglement voorrang te geven aan de 

doelgroep van personen met een mobiliteitsbeperking bij de toewijzing van bepaalde sociale 

huurwoningen. De gemeente ervaart dat deze doelgroep specifieke problemen ondervindt om 

een aangepaste en betaalbare woning te vinden.  

 

In het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de Federale 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap (FOD SZ) 

heeft de huisvestingsmaatschappij Volkshuisvesting twee professionele partners gevonden die 

goed zijn geplaatst om te bepalen wie als persoon met een mobiliteitsbeperking kan worden 

beschouwd.  

 

De doelgroep wordt omschreven als personen met een mobiliteitsbeperking zoals erkend door 

het VAPH en de FOD SZ, die de noodzakelijke bewijsvoering kunnen voorleggen en nood 

hebben aan een van de in het lokaal toewijzingsreglement opgenomen gelijkvloerse woningen.  

 

5 Toepassing 
 

Voor elk van de toewijzingsregels staat expliciet vermeld waarop de regels van toepassing zijn. 

Voor alle andere sociale woningen op het grondgebied Willebroek die onder de toepassing van 

de Codex Wonen vallen, zijn de standaardregels van toepassing.  
De toepassing van deze voorrang voor personen met een mobiliteitsbeperking geldt op het 
grondgebied van Willebroek waar gelijkvloerse woningen zijn voorzien in afgebakende 
projecten en enkel voor woningen die omwille van hun ligging en de aanwezige voorzieningen 
of diensten bijzonder aangewezen zijn voor deze doelgroep.  

De lokale toewijzingsregels zijn dan ook enkel van toepassing voor de vermelde adressen 

vermeld in het doelgroepenplan personen met een mobiliteitsbeperking, zie bijlage 2. De 

betreffende sociale huurwoningen kunnen alleen worden toegewezen aan de kandidaat-

huurders die aan de inschrijving- en toewijzingsvoorwaarden voldoen zoals bepaald in de codex 

Wonen. 

 

5.1 Doelgroepen 

 
Een doelgroepentoewijzing is een aanvulling van het standaardluik. Binnen het standaardluik 

komt dan een nieuwe voorrangsregel voor bepaalde doelgroepen die zal gelden als absolute 

voorrangsregel. Deze voorrangsregel krijgt dan een plaats binnen de absolute voorrangsregels 

van het standaardregime. Daarnaast blijven de andere regels uit het standaardluik gelden zoals 

de rationele bezetting en de chronologische volgorde.  

De sociale huurwoningen, die voorbehouden worden voor de doelgroep, kunnen enkel met 

voorrang worden toegewezen aan kandidaat-huurders die aan de voorwaarde van rationele 

bezetting voldoen.  
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De toepassing van dit toewijzingsreglement wijzigt niets aan de inschrijvings- en 

toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in de Codex Wonen. 

 

De doelgroepen krijgen voor de afgebakende woningen een plaats binnen de absolute 

voorrangsregels. 

 

Concreet voor Willebroek en de doelgroep ouderen wordt het toewijzingsreglement toegevoegd 

in bijlage 1.  

 

Voor de doelgroep personen met een mobiliteitsbeperking geldt de voorrang voor personen 

met een mobiliteitsbeperking in de woongelegenheden, de lijst werd opgenomen in het 

doelgroepenplan personen met een mobiliteitsbeperking, toegevoegd bijlage 2.   

 

 

5.2 Uitvoering 
 

De maatschappij, bevoegd voor het beheer van sociale huurwoningen op het grondgebied van 

de gemeente Willebroek (de latere woonmaatschappij) wordt belast met de uitvoering van dit 

reglement.  

5.3 Goedkeuring en wijziging 

 
Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad zal het 
ontwerp van lokaal toewijzingsreglement en nadien ook elke wijziging ervan ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de minister of zijn gemachtigde.  

Ook elke wijziging aan de lijst van woningen waar de betreffende voorrang voor de doelgroep 
‘personen met een mobiliteitsbeperking’ geldt, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en aan 
de minister of zijn gemachtigde.  

5.4 Bekendmaking 
 

Het toewijzingsreglement is een openbaar document dat via de gemeentelijke 
informatiekanalen (gemeentelijk informatieblad, website, betrokken diensten van de gemeente 
en OCMW …) wordt bekendgemaakt en verspreid. Het reglement ligt ook ter inzage in het 
kantoor van Volkshuisvesting.  

5.5  Inwerkingtreding 
 

Aangezien na goedkeuring door de minister van Wonen alle kandidaat-huurders op de hoogte 
moeten gebracht worden van het gewijzigde lokaal toewijzingsreglement en de kandidaat-
huurders de mogelijkheid en tijd moeten krijgen om hun eventuele mobiliteitsbeperking aan te 
tonen, wordt voorgesteld de datum van inwerkingtreding vast te leggen op 1 januari 2022.  
 


