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Beschrijving

Aanleiding en context
Het bestaande eigen toewijzingsreglement dateert van 2014 met aanvullingen in 
2017. Het bestaande project wonen-welzijn startte als experiment onder een 
regelluw kader en zowel de instroom als de doorstroom worden nu opgenomen in 
het toewijzingsreglement. Andere huisvestingsprojecten in opstart worden 
eveneens al opgenomen. Enkele welzijnsactoren waren vragende partij om 
specifiek te worden opgenomen als welzijnsactor in het toewijzingsreglement. 
Diverse welzijnsactoren werden bevraagd door de werkgroep.  Bij het nieuwe 
voorstel van eigen toewijzingsreglement wordt de proportionaliteit tussen de 
diverse doelgroepen onderling en ten aanzien van de reguliere toewijzingen 
bewaakt. Er  werden onderlinge afspraken gemaakt over de regierol en de 
verdeelsleutel bij versnelde toewijzingen. Adressen uit bestaande, nieuwe en 
toekomstige projecten worden voorbehouden voor specifieke doelgroepen.

Argumentatie
De werkgroep heeft het bestaande reglement geëvalueerd en diverse 
welzijnsactoren bevraagd over de noden van hun doelgroepen, de aard van 
begeleiding en de beschikbare begeleidingsmogelijkheden. De inhoudelijke 
discussie over de definities werd binnen de werkgroep gevoerd. De resultaten van 
de bevraging en de bespreking door de werkgroep werden opgenomen als 
motivering in het bijhorende doelgroepenplan. 

De weerhouden doelgroepdefinities zijn:

Doelgroep 1, ouderen: Personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één 
van beide partners 65 jaar of ouder is).

Doelgroep 2, personen zonder netwerk. Volgende doelgroepen worden omvat

1. Zorgbehoevende thuisloze ouderen, die toegeleid worden via CAW Limburg. 
Voor de zorgwoningen voor deze subgroep worden wooneenheden voorzien op 
adres.

2. Personen die succesvol een woonbegeleidingstraject doorlopen in:

  het project proefwonen (wonen-welzijn) (studio’s op adres beheerd door 
Cordium);

  een doorgangswoning van het OCMW-Hasselt;
 studio- wonen van vzw Basis, vzw Bewust of CAW Limburg (dit zijn de 

studio’s binnen opvang en woontraining, thuislozencentrum en De Tunnel)

en die bereid zijn verdere woonbegeleiding te aanvaarden volgens het 
woonladdermodel. Specifiek voor de toegang tot het proefwonen beogen we 
volgende specifieke doelgroepen:

 personen met een afhankelijkheidsproblematiek;
 personen met een ernstige psychiatrische problematiek;
 personen met een mentale beperking;
 dak- en thuislozen;
 jongvolwassenen, die in begeleiding zijn met het oog op zelfstandig wonen 

(18–25j);
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 jongeren uit bijzondere jeugdzorg, die in begeleiding zijn met het oog op 
zelfstandig wonen (17–21j).

3. Personen die instromen in het doorgangshuis ex- gedetineerden. Deze 
woonentiteiten worden beheerd door het SVK en zijn op adres.  Specifiek voor de 
toegang tot het doorgangshuis voor ex- gedetineerden beogen we de volgende 
specifieke doelgroep:

 Gedetineerden uit gevangenis Hasselt met domicilie of referentieadres in 
ELZ Herckenrode die in kader van voorbereiding reclassering nood hebben 
aan tijdelijke woonst zonder intensief begeleidingsaanbod maar met 
ondersteuning naar verdere doorstroom naar de private - of sociale 
huurmarkt.

 Het informeren van de doelgroep, het screenen van de kandidaten en het 
bespreken van de kandidatuur op een instroomoverleg (minimaal PSD & 
CAW) gebeurt in de gevangenis. De effectieve uitstroom naar het 
'doorgangshuis' kan maar gebeuren als er voldoende extra-murale 
begeleidingscapaciteit beschikbaar is binnen CAW Limburg en de gast 
open staat voor deze begeleiding met het oog op doorstroom naar een 
duurzame woonst.

In dit doorgangshuis kunnen de bewoners maximaal 3 tot 6 maanden verblijven.

  4. Personen die instromen in de modulaire woonentiteiten voor het Housing First 
project. Deze woonentiteiten worden beheerd door het SVK en zijn op adres.  
Specifiek voor de toegang tot het project modulaire Woonentiteiten voor Housing 
First beogen we volgende specifieke doelgroep:

 langdurig dak- en thuislozen met een complexe problematiek van 
verslaving- en of psychische problemen;

 mits de kandidatuur besproken en gunstig geëvalueerd wordt op het lokaal 
daklozenoverleg en er voldoende begeleidingscapaciteit beschikbaar is 
binnen Housing First en de gast open staat voor deze begeleiding met het 
oog op behoud van de woonst.

Doelgroep 3, Personen met een handicap: Volwassen personen met een 
beperking:

 die reeds zelfstandig wonen of zelfstandig willen en kunnen wonen;
 en die gebruik maken van een vergunde zorgaanbieder werkzaam in 

Hasselt voor rechtstreeks toegankelijke hulp of via persoonsvolgend 
budget ondersteuning krijgen;

 en op het ogenblik van de toewijzing een actueel begeleidingsattest 
kunnen voorleggen aan de sociale huisvestingsmaatschappij voor 
ondersteuning aan huis door de toeleidingsactor. 

Personen met diagnose autisme kunnen zich ook aanmelden mits het gaat om:

 personen die reeds zelfstandig wonen of zelfstandig willen/kunnen wonen;
 en een diagnose autisme gesteld door een erkend centrum of arts;
 en een normale begaafdheid hebben. 

Deze personen moeten op het moment van de toewijzing gebruik maken van een 
vergunde zorgaanbieder werkzaam in Hasselt voor rechtstreeks toegankelijke hulp 
of via persoonsvolgend budgetondersteuning krijgen en een actueel 
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begeleidingsattest kunnen voorleggen door Open Thuis vzw aan de sociale 
huisvestingsmaatschappij voor ondersteuning aan huis door de toeleidingsactor. 

Bijkomend werd de lokale binding met Hasselt als voorrangsregel opgenomen. 
Kandidaat-huurders die de afgelopen 6 jaren minstens 3 jaren in Hasselt hebben 
gewoond hebben bij toewijzing voorrang op andere kandidaat-huurders.  

De bepalingen van dit reglement inzake de doelgroepen zijn van toepassing op het 
grondgebied van Hasselt en op de woningen van de sociale verhuurders, maar niet 
van toepassing op het ganse patrimonium ervan. De gemeenteraad legt de lijsten 
vast van de sociale woningen waar de voorrang geldt, zie bijlage van het 
doelgroepenplan, en past de lijsten aan indien nodig.

Juridische grond
 De Vlaamse Wooncode (15/07/1997 en latere aanpassingen) Art 4 en 

artikel 95
 BVR van 12 oktober 2007, Kaderbesluit Sociale Huur, Artikels 18 tot 29, 

55bis
 Optimalisatiebesluit van 14 maart 2008
 BVR van 6 februari 2009
 BVR van 5 december 2011
 BVR van 4 oktober 2013 wijzigingen diverse bepaling betreffende het 

woonbeleid

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §3 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van 
de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van 
de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de 
reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de 
gemeente.
Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een 
administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de 
griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de 
politierechtbank.

Besluit

Artikel 1
Het reglement wordt goedgekeurd door de gemeenteraad.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt goed dat aan artikel 19 van het sociale huurbesluit  de 
volgende tekst als punt 1 tot 3 wordt ingevoegd:

De verhuurder is verplicht om achtereenvolgens aan de volgende kandidaat-
huurders een voorrang toe te kennen:

Punt 1: doelgroep ouderen.

Personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 
jaar of ouder is).
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Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de 
lijst die in de bijlage van dit reglement is gevoegd.

Punt 2: doelgroep personen zonder netwerk.

 1. Zorgbehoevende thuisloze ouderen, die toegeleid worden via CAW Limburg. 
Voor de zorgwoningen voor deze subgroep worden wooneenheden voorzien op 
adres.

2. Personen die succesvol een woonbegeleidingstraject doorlopen in:

  het project proefwonen (wonen-welzijn) (studio’s op adres beheerd door 
Cordium);

  een doorgangswoning van het OCMW-Hasselt;
  studio- wonen van vzw Basis, vzw Bewust of CAW Limburg (dit zijn de 

studio’s binnen opvang en woontraining, thuislozencentrum en De Tunnel),

 en die bereid zijn verdere woonbegeleiding te aanvaarden volgens het 
woonladdermodel.

  Specifiek voor de toegang tot het proefwonen beogen we volgende specifieke 
doelgroepen:

  personen met een afhankelijkheidsproblematiek;
  personen met een ernstige psychiatrische problematiek;
  personen met een mentale beperking;
  dak- en thuislozen;
  jongvolwassenen, die in begeleiding zijn met het oog op zelfstandig wonen 

(18–25j);
  jongeren uit bijzondere jeugdzorg, die in begeleiding zijn met het oog op 

zelfstandig wonen (17–21j).

 3. Personen die instromen in het doorgangshuis ex- gedetineerden. Deze 
woonentiteiten worden beheerd door het SVK en zijn op adres.

  Specifiek voor de toegang tot het doorgangshuis voor ex- gedetineerden beogen 
we de volgende specifieke doelgroep:

  Gedetineerden uit gevangenis Hasselt met domicilie of referentieadres in 
ELZ Herckenrode die in kader van voorbereiding reclassering nood hebben 
aan tijdelijke woonst zonder intensief begeleidingsaanbod maar met 
ondersteuning naar verdere doorstroom naar de private - of sociale 
huurmarkt.

  Het informeren van de doelgroep, het screenen van de kandidaten en het 
bespreken van de kandidatuur op een instroomoverleg (minimaal PSD & 
CAW) gebeurt in de gevangenis. De effectieve uitstroom naar het 
'doorgangshuis' kan maar gebeuren als er voldoende extra-murale 
begeleidingscapaciteit beschikbaar is binnen CAW Limburg en de gast 
open staat voor deze begeleiding met het oog op doorstroom naar een 
duurzame woonst.

In dit doorgangshuis kunnen de bewoners maximaal 3 tot 6 maanden verblijven.  

 4. Personen die instromen in de modulaire woonentiteiten voor het Housing First 
project. Deze woonentiteiten worden beheerd door het SVK en zijn op adres.
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 Specifiek voor de toegang tot het project modulaire Woonentiteiten voor Housing 
First beogen we volgende specifieke doelgroep:

 langdurig dak- en thuislozen met een complexe problematiek van 
verslaving- en of psychische problemen;

 mits de kandidatuur besproken en gunstig geëvalueerd wordt op het lokaal 
daklozenoverleg en er voldoende begeleidingscapaciteit beschikbaar is 
binnen Housing First en de gast open staat voor deze begeleiding met het 
oog op behoud van de woonst.

Punt 3: Doelgroep personen met een handicap.     

Volwassen personen met een beperking

 die reeds zelfstandig wonen of zelfstandig willen en kunnen wonen;
 en die gebruik maken van een vergunde zorgaanbieder werkzaam in 

Hasselt voor rechtstreeks toegankelijke hulp of via persoonsvolgend 
budget ondersteuning krijgen;

 en op het ogenblik van de toewijzing een actueel begeleidingsattest 
kunnen voorleggen aan de sociale huisvestingsmaatschappij voor 
ondersteuning aan huis door de toeleidingsactor.

 Personen met diagnose autisme kunnen zich ook aanmelden mits het gaat om:

 personen die reeds zelfstandig wonen of zelfstandig willen/kunnen wonen;
 en een diagnose autisme gesteld door een erkend centrum of arts;
 en een normale begaafdheid hebben;
 deze personen moeten op het moment van de toewijzing gebruik maken 

van een vergunde zorgaanbieder werkzaam in Hasselt voor rechtstreeks 
toegankelijke hulp of via persoonsvolgend budget ondersteuning krijgen;

 en een actueel begeleidingsattest kunnen voorleggen door Open Thuis 
vzw aan de sociale huisvestingsmaatschappij voor ondersteuning aan huis 
door de toeleidingsactor.

Artikel 3
De gemeenteraad keurt goed dat de sociale verhuurders Cordium en Hacosi 
voorrang geven aan de kandidaat-huurder die in de periode van zes jaar voor de 
toewijzing minstens drie jaar inwoner van Hasselt is geweest. De andere 
voorrangsregels primeren op de voorrang wegens lokale binding maar binnen deze 
voorrangsregels primeert de lokale binding.

Artikel 4
De gemeenteraad keurt de lijsten in bijlage van het doelgroepenplan goed die de 
adressen bevatten van de woningen waarvoor dit specifiek toewijzingsreglement 
van toepassing is. Elke wijziging ervan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad en aan de minister of zijn gemachtigde.

Artikel 5
De gemeenteraad gelast de sociale verhuurders met de aanpassing van hun intern 
huurreglement en de uitvoering van dit gemeentelijk reglement. 

Artikel 6
De gemeenteraad bepaalt dat het eigen toewijzingsreglement een openbaar 
document is. Via de gemeentelijke informatiekanalen en de website van de stad en 
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sociale verhuurders wordt bekend gemaakt dat er een eigen toewijzingsreglement 
is. Het reglement zelf ligt ter inzage bij de sociale verhuurders.

Bijlagen
1. ETR_Hasselt_2020.pdf

Gekoppelde besluiten
 2019_CBS_02412 - Lokaal toewijzingsreglement sociale huisvesting - 

procedure tot evaluatie Lokaal toewijzingsreglement - Goedkeuren

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

adjunct-algemeendirecteur
Peter Vanaken
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BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 
BVR:    Besluit Vlaamse Regering 
BZW:    Begeleid zelfstandig wonen 
CBAW:  Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen. In deze 

begeleidingsvorm worden (jong)volwassenen vanaf 17 jaar, die een verleden 
kennen van verblijf in de jeugdzorg en/of moeilijkheden kennen op 
verschillende levensdomeinen tot maximaal hun 21ste verjaardag begeleid 
in het autonoom (leren) wonen.   

CRZ:    Centrale Registratie van Zorgvragen, wachtlijst voor een PVB 
DGW:    Doorgangswoningen van het OCMW 
EKWo project:  Eigen Kracht Wonen, aanklampend project voor zorgwekkende 

zorgvermijders 
EPA:  Ernstige Psychiatrische Aandoening, die zorg/behandeling noodzakelijk 

maakt en die ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk 
functioneren geeft en waarbij de beperking oorzaak en gevolg is van 
psychopathologie en niet van voorbijgaande aard is 

ETR:    Eigen Toewijzingsreglement 
IDO:  Individuele dienstverleningsovereenkomst, waarin de precieze invulling van 

ambulante zorg in overleg wordt bepaald 
KSH:   Kaderbesluit Sociale huur (12 oktober 2007) 
LDO:    Lokaal Daklozen Overleg 
MOF:    Een als misdrijf omschreven feit 
NBBM:    Niet-begeleide Buitenlandse Minderjarigen 
OTW:    Onthaaltehuis  
OWT:    Opvang- en woontraining door CAW Limburg 
POS:    Jongeren uit een problematische opvoedingssituatie 
PVB:    Persoonsvolgend budget 
(N)RTH:   (niet) rechtstreeks toegankelijke hulp  
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1 DE CONTEXT 

1.1 Aanleiding 
In het Kaderbesluit Sociale Huur is er ruimte gelaten om bij het vastleggen van de toewijzingsregels 
lokale accenten te leggen, uitgedrukt in een eigen toewijzingsreglement. Hierdoor kan de lokale 
overheid een rol als regisseur van het lokaal woonbeleid opnemen. De lokale overheden krijgen de 
kans om passende maatregelen uit te werken in een eigen toewijzingsreglement, dat afwijkt van de 
standaardtoewijzingsregels, indien de lokale situatie hierom vraagt. 
 
Gezien verschillende welzijnsactoren in het verleden meermaals signaleerden aan het stadsbestuur 
en het OCMW dat hun doelgroep moeilijkheden ondervond om een plek te vinden op de 
huisvestingsmarkt, werd er ingezet om een eigen toewijzingsreglement uit te schrijven. Een eerste 
versie van het ETR ging van kracht in 2011 met latere aanpassingen in 2014 en 2017. 
 
Naar aanleiding van recente Vlaamse wijzigingen in het procedurebesluit en de vraag van enkele 
welzijnsactoren actief in Hasselt, namen Stad Hasselt en OCMW Hasselt het initiatief om samen met 
de huisvestingsactoren en alle betrokken welzijnsactoren opnieuw een evaluatie op te maken. 
Bij het opstellen van een eigen toewijzingsreglement moet worden gewaakt over het evenwicht 
tussen de diverse doelstellingen geformuleerd in artikel 4 van de Vlaamse Wooncode. In dit licht 
zoeken we naar een toewijzingssysteem dat zowel rekening houdt met het algemeen belang als het 
individueel woonrecht. 

1.2 Juridisch kader 
- De Vlaamse Wooncode (15/07/1997 en latere aanpassingen) Art 4 en artikel 95 
- BVR van 12 oktober 2007, Kaderbesluit Sociale Huur, Artikels 18 tot 29, 55bis 
- Optimalisatiebesluit van 14 maart 2008 
- BVR van 6 februari 2009 
- BVR van 5 december 2011 
- BVR van 4 oktober 2013 wijzigingen diverse bepaling betreffende het woonbeleid 

1.2.1 Totstandkomingsprocedure 
Op zitting van 4 juli 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de procedure tot 
evaluatie van het eigen lokaal toewijzingsreglement goed (zie bijlage 1). Er werd goedkeuring 
gegeven voor de samenstelling van een werkgroep. 
 
De werkgroep bevraagt zowel schriftelijk als mondeling een aantal welzijnsactoren over de werking 
van het huidige lokaal toewijzingsreglement en hun verwachtingen en 
samenwerkingsmogelijkheden. De werkgroep voert de inhoudelijke discussie over mogelijke 
doelgroepen en voorrangsregels en rapporteert aan het lokaal woonoverleg en de schepen bevoegd 
voor sociale huisvesting. 

1.2.2 Toewijzingsreglement 
Het sociaal huurbesluit voorziet dat de sociale huisvestingsmaatschappijen bij de toewijzing van een 
woning rekening moeten houden met: 

- het criterium van rationele bezetting van de woning; De rationele bezettingsgraad van een te 
verhuren woning wordt bepaald in functie van de gezinssamenstelling van de huurders, de 
fysieke toestand van de inwoners en het aantal slaapkamers alsook de grootte ervan. 

- de absolute voorrangsregels (uitgewerkt in een doelgroepenplan) 
- de optionele voorrangsregels (regels rond lokale binding) 
- de chronologie (de kandidaat-huurder die het langst op de lijst staat) 
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1.2.3 Toewijzingsreglement Hasselt 
1.2.3.1 ABSOLUTE VOORRANGSREGELS VIA HET BESTAANDE EIGEN TOEWIJZINGSREGLEMENT HASSELT 
Het huidige eigen toewijzingsreglement is gebaseerd op een doelgroepenplan en geeft een feitelijke 
voorrang aan de doelgroepen: 

- ouderen: personen vanaf 65 jaar; 
- Personen zonder netwerk die een succesvol woonbegeleidingstraject doorlopen bij diverse 

actoren; 
- Personen met een handicap met een begeleiding door een zorgaanbieder met een 

bijkomende subdoelgroep personen met autisme. 
 
1.2.3.2 OPTIONELE VOORRANGSREGELS: LOKALE BINDING HASSELT 
Het bestaande reglement voorziet een voorrang voor de kandidaat-huurder die de laatste zes jaar 
voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is binnen het werkgebied van de sociale 
huisvestingsmaatschappij.  
 
De voorrang voor lokale binding speelt steeds binnen de andere voorrangsregels, zowel binnen de 
verplichte voorrangsregels, als binnen de door de stad vastgelegde voorrangsregel voor 
doelgroepen. De andere voorrangsregels primeren dus op de voorrang wegens lokale binding. 
De stad kan ook een keuze maken om de regel lokale binding voor het gehele of een deel van het 
patrimonium toe te passen en het aantal jaren bepalen. 
 
Het Vlaamse regeerakkoord van 2019 formuleert de ambitie om deze termijnen verplicht aan te 
passen naar 5 jaren onafgebroken wonen in Hasselt de afgelopen 10 jaren.  

1.2.4 Versnelde toewijzing 
Voor bijzondere doelgroepen kunnen de betrokken welzijnsorganisaties de mogelijkheid benutten 
om een versnelde toewijzing aan te vragen bij een SHM voor een specifieke cliënt.  
Tijdens de vergadering van 10/10/2014 werden met de Hasseltse partners voor het eerst afspraken 
gemaakt met betrekking versnelde toewijzingen. Er konden versnelde toewijzingen gevraagd worden 
voor de volgende doelgroepen volgens een verdeelsleutel: 

- 40% Voor de doelgroep daklozen (mogelijke toeleiders OCMW of CAW) 
- 20 % toewijzing voor de doelgroep problematiek geestelijke gezondheidszorg (toeleiders 

VZW Basis of VZW Bewust):  
- 40 % toewijzing voor de doelgroep jongeren begeleid door erkende dienst voor begeleid 

wonen van jongeren (toeleiders: VZW De oever, VZW De wiekslag en CAW). 
 
De wooncoördinator van OCMW Hasselt treedt hierbij op als tussenpersoon tussen de sociale 
huisvestingsmaatschappij en de sociale actor bij toewijzing of indien er problemen zijn met de 
bewoner die werd toegeleid via de versnelde toewijzing. 
 
In functie van beschikbaar patrimonium en gemaakte afspraken zullen de sociale 
huisvestingsmaatschappijen een pand aanbieden dat voldoet aan de rationele bezetting van de 
kandidaat of kandidaten. 
 
Het quota bestemd voor versnelde toewijzing wordt bepaald door per SHM een gemiddeld aantal 
toewijzingen van de laatste 5 jaar voor het hele patrimonium te berekenen. 5% van dit gemiddelde 
aantal kan versneld worden toegewezen, te verdelen over de verschillende gemeenten van het 
werkgebied. 
 
Concreet voor Cordium betekent dit momenteel maximaal 2 versnelde toewijzingen per jaar in 
Hasselt en voor Hacosi maximaal 3 versnelde toewijzingen. 
 
De kandidaat die voorgedragen wordt door de welzijnsactor moet daarna ook nog bereid zijn verdere 
begeleiding te aanvaarden door de welzijnsactor. De welzijnsactor moet inspanningen leveren mbt 
begeleiding van deze kandidaat. 
 
Bij de opmaak van dit nieuwe eigen toewijzingsreglement zal ook de bestaande verdeelsleutel 
worden besproken, geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. (zie verder)  
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1.2.5 Verhuur buiten het stelsel 
De SHM’s kunnen momenteel 1% van hun patrimonium verhuren aan een organisatie om er een 
werking in te organiseren. (KSH art 55bis) 

 Cordium: 10 van 16 woningen worden op dit moment verhuurd buiten het sociaal 
huurstelsel. 

 Hacosi verhuurt momenteel 4 woningen buiten het stelsel. 
 
Het Vlaams bestuursakkoord wil dit percentage optrekken tot maximaal 3% in bepaalde projecten. 
Het doel is om ondersteunende functies te huisvesten zoals een conciërge die de leefbaarheid en 
sociale veiligheid kunnen bevorderen en het sociaal weefsel versterken. 
 
Een organisatie die een woning inhuurt buiten het stelsel kan niet bijkomend ook nog via een eigen 
toewijzingsreglement woningen laten voorbehouden voor haar cliënten. 

1.2.6 Mutatie van huurders 
1.2.6.1 INTERNE MUTATIE 
Sociale huurders die al een sociale woning huren en verhuizen omwille van bijvoorbeeld een 
onderbezetting of net een gezinsuitbreiding en verhuisbewegingen door afbraak of grondige 
renovatie van de sociale woning kunnen aanspraak maken op een voorrang op andere kandidaat 
huurders. 
 
1.2.6.2 MUTATIE TUSSEN HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN 
Tussen de verschillende huisvestingsmaatschappijen en het SVK actief op grondgebied Hasselt 
werd er afgesproken dat men iedere vraag vanuit een huisvestingsmaatschappij of het SVK zal 
bespreken op het lokaal woonoverleg. Samen met de andere huisvestingspartners kan er dan 
gezocht worden naar een gepaste oplossing. Deze afspraak verbindt geen enkele 
huisvestingsmaatschappij om altijd een positief antwoord te geven. 
 
Deze afspraak bijsturen lijkt overbodig gezien tegen 2023 de sector zal evolueren tot 1 woonactor 
per gemeente. 

1.3 Vlaams bestuursakkoord 
Het Vlaams regeerakkoord formuleert een aantal ambities die nog verder uitvoering zullen krijgen 
gedurende de nieuwe legislatuur. Een aantal intenties die mogelijk een link hebben met dit LTR 
worden hier weergegeven zonder inzicht op de concrete invulling en timing. 
 
Na een eerste tussentijdse evaluatie van de projecten van de ‘proefomgeving experimentele 
woonvormen’ worden hindernissen in het instrumentarium van het beleidsveld Wonen, onder meer in 
sociale huisvesting, maximaal weggenomen en stimuleren we het gebruik van nieuwe woonvormen. 
Heel wat Vlaamse steden en gemeenten ondervinden moeilijkheden om een gepaste herhuisvesting 
te vinden voor gezinnen die hun woning dienen te verlaten, bijvoorbeeld door een ongeschikt- en/of 
onbewoonbaarverklaring of een uithuiszetting. Om de lokale besturen te helpen bij de herhuisvesting 
van deze gezinnen wordt een open oproep ‘noodwoningen’ uitgeschreven. Via deze open oproep 
kunnen lokale besturen investeringssubsidies aanvragen, waarmee ze d.m.v. cofinanciering het 
aanbod aan noodwoningen kunnen vergroten. 
 
Voor regio’s waar de betaalbaarheid van het wonen in het gedrang komt en sociale verdringing een 
probleem vormt, versterken we de instrumenten, al dan niet via een alternatieve regeling rond wonen 
in eigen streek (WIES). 
 
De VMSW informeert de sociale huisvestingsmaatschappijen verder over het bouwen en renoveren 
vanuit het principe van levenslang wonen. 
 
De toewijzing van sociale woningen gebeurt chronologisch. Het puntensysteem van de sociale 
verhuurkantoren wordt afgeschaft. Daarnaast geldt voor gans het sociale huurpatrimonium de 
absolute voorrangsregel van lokale binding, wat minimaal inhoudt dat een kandidaat-huurder de 
laatste tien jaar voor de toewijzing minstens vijf jaar onafgebroken in de gemeente heeft gewoond. 
Bij inschrijving en toewijzing dient een kandidaat-huurder de gezinsgrootte op te geven, rekening 
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houdend met een eventuele lopende procedure gezinshereniging. Bij de rationele bezetting wordt 
rekening gehouden met de gekende gezinsgrootte bij toewijzing. De absolute voorrangsregel 
betreffende het niet meer voldoen aan de rationele bezetting na gezinshereniging wordt opgeheven. 
 
We gaan voor een betere sociale mix in grotere sociale huisvestingsprojecten. De gemeente kan 
maximaal 50% van het totale aantal sociale huurwoningen in de gemeente met voorrang toewijzen 
aan specifieke doelgroepen waarop tevens de lokale binding op van toepassing wordt. De gemeente 
kan daarvoor in overleg treden met welzijnsactoren en de sociale huisvester. In het lokaal 
toewijzingsreglement kunnen lokale besturen gemotiveerd afwijken van de regeling ‘verhuren buiten 
stelsel’. Zo worden binnen een bepaald project tot maximaal 3% andere dan sociale huurders 
gehuisvest met een ondersteunende functie die de leefbaarheid en sociale veiligheid kunnen 
bevorderen en het sociaal weefsel versterken. 

- Het bestaande instrument van versnelde toewijzing, zoals vermeld in artikel 24 van het 
Kaderbesluit Sociale Huur, blijft ongewijzigd. De lokale binding geldt hierbij niet als absolute 
voorrangsregel.  

- We gaan na op welke manier we overlast kunnen aanpakken en of daarbij het Deense 
‘Skaeve Huse’ als voorbeeld kan worden gebruikt. 

- We zetten verdere stappen inzake de vereenvoudiging van de sociale huurreglementering 
d.m.v. een maximale digitalisering voor inschrijving, bekendmaking van het woningaanbod 
en de toewijzing. 

- We voeren een middelentoets in bij de inschrijving en toewijzing van een sociale woning. De 
betrokkene is verplicht actief alle informatie te delen. 

- Als een sociaal huurcontract door een rechter is ontbonden door toedoen van de huurder, 
kan die zich gedurende drie jaar niet meer opnieuw inschrijven bij een andere sociale 
huisvestingsactor. 

- We passen de huurprijsberekening in de sociale huursector aan, waarbij we meer rekening 
zullen houden met de reële marktconforme huurwaarde van de woning en de totale 
woonkostenbenadering. 

- We voegen tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale 
verhuurkantoren samen in één woonactor met maar één speler per gemeente. 

1.4 Bestuursakkoord Hasselt: 2019-2024 
In het bestuursakkoord lezen we de volgende relevante ambities van het stadsbestuur Hasselt: 

 Actie 175 Het lokaal woonbeleid moet ervoor zorgen dat het (sociale en private) 
woningaanbod in de gemeente voldoende divers is, met een bijzondere aandacht voor de 
meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden 

 Actie 176: We nemen als stadsbestuur de regierol in het sociaal woonbeleid ten volle op. We 
zorgen voor een goed overleg met de sociale huisvestingsmaatschappijen en het sociaal 
verhuurkantoor. 

 Actie 416: We evalueren de bestaande criteria in het toewijzingsreglement van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen. 

 Actie 420: We streven op een innovatieve manier naar de integratie van de kwetsbaarste 
daklozen via projecten zoals ‘Housing First’. 
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2 FLANKERENDE WERKING ROND DOELGROEPEN 

2.1 Proefproject Wonen-Welzijn  
Het project Wonen-Welzijn vindt zijn oorsprong in de werkgroep ‘Zorgcircuit wonen’ van het lokaal 
sociaal beleid in Hasselt. Hier stelden een aantal actoren dat hun eigen organisatie worstelt met een 
divers aantal noden rond het woonaanbod voor hun kwetsbare doelgroepen. 
 
Cordium voorziet sedert 2014 11 wooneenheden in de Broeker Winningstraat te Kuringen met een 
bijhorende gemeenschappelijk te gebruiken ruimte. Cliënten van diverse welzijnsorganisaties 
kunnen na intense begeleiding en intakegesprek instromen in het sociale woonproject. 
 
De huidige partners met hun doelgroepen zijn: 

- Cordium: sociale huisvestingsmaatschappij 
- OCMW Hasselt: beleids- en begeleidingspartner 
- CAW Limburg, afd. Opvang- en woontraining: dak- en thuislozen 
- CAW Limburg, afd. De Tunnel: jongvolwassenen 
- Vzw Basis: personen met een afhankelijkheidsproblematiek 
- Vzw Bewust: personen met een psychiatrische problematiek 
- Vzw De Oever, afd. Begeleid Zelfstandig Wonen: jongeren uit Bijzondere jeugdzorg 
- Vzw Open Thuis: personen met een mentale beperking 

 
Bij aanvang is er een duidelijk begeleidingstraject aan de hand van een woontraining opgesteld. 
Begeleiding komt 1 à 2 keer per week langs om de bewoner in zijn/haar traject te ondersteunen. 
Deze individugerichte ondersteuning wordt aangewend om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
op verschillende levensdomeinen te optimaliseren. De levensdomeinen bestaan uit lichamelijk en 
maatschappelijk functioneren, geestelijk welbevinden, dag- en vrijetijdsinvulling, administratie, 
financiën, relationele contacten, huishouden. 
 
Iedere partner heeft een expertise in zijn eigen specifieke doelgroep opgebouwd, maar de gebruikte 
methodiek van woontraining is bij elk terug te vinden. Er wordt in dit project gestreefd om verder te 
kijken dan de eigen werking, en de verworven specialisaties te koppelen ten goede van de 
doelgroepen. Zo is er een multidisciplinair team (zorggroep) opgericht waarin elke partner zijn kennis 
en ervaringen aanreikt.  
 
Als de begeleiding van een bewoner is afgerond, volgt een evaluatie. Dit is nodig om een 
doorstroom te realiseren van het project naar een definitieve sociale woning. 
Eenmaal de bewoner in een definitieve woning is gehuisvest, worden de afspraken mbt de nazorg 
door de welzijnsactor uitgevoerd. De nazorg heeft een uitdovend karakter, nl. de begeleiding wordt 
afgebouwd en op termijn volledig beëindigd. Op die manier kan het project overgaan tot definitief 
zelfstandig wonen. 

2.2 Doorgangswoningen OCMW Hasselt 
OCMW Hasselt tracht via doorgangswoningen een tijdelijke oplossing te bieden aan mensen met 
acute woonnoden. Door een tijdelijk onderkomen te bieden, wordt vermeden dat mensen effectief op 
straat komen te staan. 
 
Tijdens de verblijfsperiode in de doorgangswoning wordt er aan het cliëntsysteem intensieve 
begeleiding aangeboden gericht op de stabilisatie van hun situatie en de zoektocht naar een nieuwe 
woonst of andere oplossing. De bewoners van een Hasseltse doorgangswoning moeten een 
vergoeding betalen voor de doorgangswoning en nutsvoorzieningen worden doorgerekend in functie 
van het verbruik. 
 
Het OCMW heeft op dit ogenblik 9 doorgangswoningen, waarvan 5 type transitwoning en 4 type 
noodwoning. De woonbegeleider heeft wekelijks contact met de bewoners. 
 
Er is een moeilijke doorstroming vanuit de transitwoningen gezien het beperkt aanbod betaalbare 
kwalitatieve woningen op de private huurmarkt en gezien de bewoners meestal een 
vervangingsinkomen hebben, waardoor ze moeilijker een geschikte woning vinden op de private 

Sociale Huisvesting - Eigen toewijzingsreglement
gemeenteraad - 23 juni 2020

16/82



  Lokaal Toewijzingsreglement Hasselt 2020 10/75 

huurmarkt. De bewoners kunnen meestal ook niet automatisch doorstromen naar een sociale 
woning. Bij intrede of tijdens de bewoning zullen we hun begeleiden bij het zich inschrijven bij een 
sociale huisvestingsmaatschappij en het SVK.  

2.3 Opvang- en Woontraining (CAW Limburg) 
Opvang- en woontraining (OWT) is in principe een tussenvorm tussen de Algemene Opvang en het 
zelfstandig wonen. OWT biedt opvang en begeleiding aan dak- en thuislozen; volwassen mannen en 
vrouwen (eventueel met kinderen), jongeren, koppels en gezinnen. 
 
CAW Limburg beschikt hiervoor, verspreid over Midden- en Zuid-Limburg, over individuele 
opvangmogelijkheden (studio’s en kamers). Concreet voor Hasselt: 

- 1 studio voor een alleenstaande; 
- 1 appartement voor een systeem/gezin; 
- studio’s als zorgwonen voor alleenstaande zorgbehoevende thuislozen; 
- begeleidingsplaatsen in het project Wonen & Welzijn. 

 
De aard en de intensiteit van de begeleiding wordt enerzijds bepaald door de 
begeleidingsmogelijkheden en anderzijds de individuele begeleidingsnoden, de mogelijkheden en de 
beperkingen van de betrokken bewoners. 
OWT hanteert, binnen haar individueel opvang- en begeleidingsaanbod, de principes van maatzorg:  

- positieve hulpverlening; 
- integrale hulpverlening; 
- participatie; 
- gestructureerde hulpverlening;  
- gecoördineerde hulpverlening. 

 
De begeleiding is gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid van de bewoners. 
Het huidige aanbod OWT is ontoereikend voor het grote aantal dak- thuislozen die opgevangen 
worden in de crisisopvang en de algemene opvang en die nood hebben aan een intensieve 
begeleiding en training ter voorbereiding van het zelfstandig wonen. Het verblijf binnen OWT wordt 
beperkt tot ongeveer 1 jaar. Vanuit OWT is het de bedoeling door te stromen naar een eigen woning 
(privaat, SVK of SHM). Het is geen evidentie een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden in 
Hasselt. 

2.4 Housing first 
In december 2014 startten de OCMW ’s van Sint-Truiden, Genk, Hasselt en CAW Limburg met een 
ruimer netwerk aan partners een Housing first project met de bedoeling een lokaal bruikbare 
methodiek te ontwikkelen. 

2.4.1 Doelgroepomschrijving: 
Chronisch dak- en thuislozen volgens de ETHOS-typologie 1 en 2, al dan niet in combinatie met 
typologie 11 die een serie gefaalde pogingen binnen de klassieke structuren van daklozenzorg 
achter de rug hebben, die omwille van de complexiteit van hun problematiek uit de boot vallen in het 
reguliere, bestaande aanbod, vnl. mensen met een combinatie aan verslavings-, psychische of 
psychiatrische problematiek en/of mentale achterstand.  
 
Het gaat over de restgroep, de zorgwekkende zorgmijders, waar alle andere hulp- en woonvormen 
zijn uitgeput (geriatrie, psychiatrie, begeleid wonen, opvang, verslavingszorg, …). 

2.4.2 Selectie door netwerkaanpak:  
Veldwerkers die opereren op straat en op laagdrempelige onthaal- en opvangplaatsen zijn 
bevoorrechte partners om mee na te denken over wie in aanmerking komt voor Housing First omdat 
zij op die plaatsen opereren waar gasten naar terugkomen na een negatieve ervaring bij (andere) 
diensten. De kandidaten voor Housing First worden besproken op het lokaal daklozenoverleg, LDO 
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2.4.3 Type huisvesting  
Snel huisvesting vinden is cruciaal in een Housing First project. Naast het investeren in welzijn 
(begeleidingscapaciteit en methodiekontwikkeling), is er ook een investering nodig rond wonen. In 
het begin van het project bleef het project botsen op de klassieke drempels voor toegang tot woonst, 
omdat een apart circuit niet mogelijk was. Intussen wordt op verschillende manieren huisvesting 
gecreëerd (maar het blijft eerder beperkt):  

- Inzetten van een woning door welzijnspartners (OCMW, CAW, Beschut wonen), zij het 
tijdelijk om te kunnen opstarten met Housing First  

- Woningen via SVK, regulier circuit: doelgroep van HF scoort hoog in de puntentelling van 
SVK, meesten waren niet ingeschreven  

- Woningen via de sociale huisvestingsmaatschappij, via versnelde toewijzing. 
- Woningen op de privé-huurmarkt door de gasten zelf gevonden 

2.4.4 Geboden begeleiding  
De HF-begeleiding heeft tot doelstelling behoud van de woonst en bij uitbreiding het verbeteren van 
de levenskwaliteit van de bewoner. De HF-medewerker ondersteunt de HF- bewoner op de 
domeinen die voor de bewoner nodig zijn om een woonst te kunnen verwerven en behouden.  
 
Belangrijk is wel dat de focus van de HF-ondersteuning op woonst blijft. Het kan zijn dat de bewoner 
ook ondersteuning wil op andere levensdomeinen (bvb. op vlak van gezondheidszorg). Dat komt dan 
in de gesprekken met de HF-begeleider aan bod, die met de bewoner zoekt naar de beste zorg. 

2.4.5 Knelpunten  
Knelpunten met betrekking tot de woonst en vaardigheden behoud woonst: 

- buitenhouden van de straat en inperken van overlast, blijft moeilijk; 
- de woning brengt stabiliteit, alleen niet op korte termijn; 
- hoe langer men in de woonst zit, hoe meer men straat probeert buiten te houden – dit is een 

leerproces. In die zin is een verhuisbeweging maken voor sommige bewoners wel nuttig. Na 
een negatieve ervaring, wil men zich herpakken. Opstarten in een ‘proefwoning’ kan nuttig 
zijn; 

- langzame verschuiving van de hardnekkige coping strategieën van op straat (niet 
structureel, maar kleine dingen) worden zichtbaar als mensen langer (lees: 1 à 2 jaar) in hun 
woonst verblijven vb. bestedingspatroon (meer naar voeding, minder naar gebruik), meer 
gaan inrichten in de woonst…; 

- Van de 3 woonvoorwaarden zijn het voorkomen van overlast en het onderhoud woonst de 
moeilijkste, 

- De kleinere woonentiteiten situeren zich in appartementsgebouwen, in wijken met een hoge 
densiteit waardoor overlast dikwijls een grote impact heeft op de buren, straat…; 

- herstel met familie komt bij velen naar boven én lukt ook. Vaak moeten ze zichzelf opnieuw 
‘bewijzen’ naar hun familie, wat tijd vergt. Een woning behouden is cruciaal in herstel met 
familie: toont familie aan dat die zijn/haar leven opnieuw oppakt, is een plaats voor bezoek 
en ontmoeting, … 

2.5 ‘Eigen Kracht Wonen’ project 
De Vlaamse minister van Welzijn stelde €1.2 miljoen beschikbaar voor hulpverlening aan sociale 
huurders met psychische problemen. RELING is één van de zes geselecteerde netwerken die van 
start gaat met een aanklampend team.  
 
De doelstellingen: contact maken, indicatiestelling en toeleiden naar reguliere hulpverlening. 
Het Eigen Kracht Wonen (EKWo) team probeert, op allerlei creatieve manieren, contact te krijgen 
met de zogenaamde ‘’zorgwekkende zorgmijders’’. Dit is niet altijd even gemakkelijk omdat de 
medewerkers zich in meer of mindere mate ongevraagd komen aanbieden. Het team ontvangt 
aanmeldingen vanuit sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen binnen de 
zorgregio van het Netwerk RELING. 
 
Daar waar EKWo enerzijds ‘‘zorgwekkende zorgmijders’’ toeleidt naar zorg, moeten wij de zorg ook 
toeleiden naar de cliënt. Wanneer het tot een zekere hulpvraag komt behoeft het soms veel 
overtuigingskracht om deze vraag beantwoord te krijgen door hulpverleningsinstanties. 
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“Zorgwekkende zorgmijders” blijven namelijk vaak onaangepaste cliënten met een complexe 
problematiek en idem dito hulpvraag. 

2.6 LAC wonen – LAC-energie – LAC-water: 
Indien iemand dakloos dreigt te worden ten gevolge van een nakende uithuiszetting krijgt het OCMW 
hiervan de melding. De griffie van het vredegerecht informeert enkele dagen voor de zitting het 
OCMW welke huurders er worden opgeroepen voor een zitting omwille van huurachterstal. Het 
OCMW zal deze personen schriftelijk informeren dat ze voor hulp bij het opstellen van een 
afbetalingsplan zich kunnen melden bij het OCMW. Gezien het OCMW maar enkele dagen voor de 
zitting geïnformeerd wordt, is het bijna onmogelijk om deze personen afdoend te adviseren. 
Ook een daaropvolgende vraag naar noodopvang is moeilijk in te vullen gezien de meeste 
opvanginitiatieven meestal volzet zijn. 
 
Ook meer en meer bewoners van een sociale woning worden geconfronteerd met huurachterstallen. 
Hierdoor wordt hun recht op wonen in kwalitatieve en goedkope woningen op middellange termijn 
bedreigd. Om te vermijden dat het tot een effectieve uithuiszetting komt, willen de sociale 
huisvestingsmaatschappijen Cordium en Hacosi in samenwerking met het OCMW dit risico tot een 
minimum beperken en is er een korte communicatielijn met het OCMW. 
Een lokale adviescommissie beslist over de mogelijke ondersteuning van de betrokken persoon of 
gezin. 
 
Gelijkaardige initiatieven zijn er voor dreigende afsluitingen van elektriciteit, aardgas of water. 
De netbeheerder of waterleverancier die een verbruiker wil afsluiten, moet in bepaalde gevallen 
eerst advies vragen aan de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente. In die commissie 
zitten mensen van het OCMW, de netbeheerder of waterleverancier, en eventueel de 
schuldbemiddelaar van de verbruiker. 
 
Het OCMW onderzoekt dan eerst de situatie van de verbruiker. Als het probleem niet opgelost kan 
worden, bespreekt de LAC het dossier op een vergadering waar ook de verbruiker wordt uitgenodigd 
om zich te verdedigen. De LAC beslist dan over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas 
of water. 
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3 EVALUATIE BESTAANDE SITUATIE EN EIGEN LOKAAL 
TOEWIJZINGSREGLEMENT 

3.1 Beschikbaar sociaal patrimonium 
Tabel 1: patrimonium SHM’s volgens woningtype, 2019 

 Huis 
1slpk 

Huis 
2slpk 

Huis 
3slpk 

Huis 
4slpk+ 

Studio App 
1 
slpk 

App 
2 
slpk 

App 
3 
slpk 

App 
4 
slpk 

Totaal 

Cordium 16 17 203 52 11 36 208 22 1 566 
Hacosi 9 15 333 51 6 361 379 75 0 1229 
Vlaams 
Woningfonds 

0 2 10 6 0 0 1 4 0 23 

Totaal 25 34 546 109 17 397 588 101 1 1818 
 
Tabel 2: patrimonium SVK, volgens woningtype, 2019   

Studio  1 slpk  2 slpk  3 slpk  3+ slpk  totaal 
45 22% 52 26% 62 31% 35 17% 8 4% 202 

3.2 Geactualiseerde kandidatenlijst  
De inschrijvingsregisters worden minstens elk oneven jaar geactualiseerd. De laatste 
actualisatieronde dateert van 2019. We krijgen zo een zicht krijgen op de leeftijd van de aanvrager 
en hun woonwens. (aantal slaapkamers en woningtype).  Personen met een handicap en/of 65-
plussers kunnen zich opgeven voor een aangepaste woningen. Gezien de huidige voorrangsregel 
lokale binding worden kandidaten uit Hasselt afzonderlijk weergegeven. 
 
Tabel 3: (Hasseltse) Kandidaten voor en na actualisatie per SHM 

Organisatie KH 12/2018 KH 09/2019 Hasselaar % Hasselaar 
Cordium 2822 2376 1225 52% 
Hacosi 2412 2541 1715 67% 
SVK 1715 1153 630 55% 
Vlaams Woningfonds 295 250 115 46% 

 
De kandidaten per SHM kunnen niet zomaar worden samengeteld. Een beperkt aantal kandidaten 
(naar schatting 15%) is bij meerdere SHM’s ingeschreven. 
 
Net als bij voorgaande actualisaties blijkt er vooral een vraag te zijn naar wooneenheden met 1 en 
+3 slaapkamers waardoor de wachttijden oplopen. Voor grotere huishoudens zijn er ook zeer lange 
wachttijden omwille van het kleine verloop van zittende huurders. 
In nieuwbouwprojecten zal er in de toekomst worden ingezet op één, drie en vier slaapkamer 
wooneenheden. 
 
Na wijziging van art. 10 van het MB van 30 juli 2008 door het MB van 14/03/2019 is er een 
alternatieve werkwijze om het actualisatieproces te vereenvoudigen. Vanaf 2019 actualiseert Hacosi 
volgens deze alternatieve werkwijze. 
 
De kandidaat-huurder moet bij actualisatie alleen reageren als de informatie uit de Kruispuntbank 
Sociale Zekerheid (gezinssamenstelling, inkomen) fout is of als hij zijn keuzes wil wijzigen. Hij moet 
niet meer reageren als de informatie correct is en hij zijn eerder gemaakte keuzes wil behouden. Er 
wordt geen herinneringsbrief verstuurd. 
 
Voor de kandidaat-huurders die de inkomensgrens overschrijden dient wel nog de vraag gesteld te 
worden om recente inkomensgegevens aan te leveren. Reageert de kandidaat-huurder niet binnen 
de gestelde termijn of blijkt dat zijn huidig inkomen niet voldoet aan de inkomensgrens, dan schrapt 
Hacosi de kandidaat. Hacosi schrapte tijdens deze actualisatieperiode 70 kandidatendossiers. 
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3.3 Onderbezetting en interne mutaties 

3.3.1 Werkwijze Hacosi 
Onderbezetting wordt door Hacosi opgevolgd zoals de wetgeving voorziet. 
Huidige onderbezetting: 102 in Hasselt, waarvan: 

- 82 drieslaapkamerwoningen allen bewoond door een alleenstaande. Hun leeftijd ligt tussen 
42 en 94 jaar (51 senioren). De bewoners kunnen in functie van onderbezetting verhuizen 
naar woongelegenheid met 2 slaapkamers (1 extra slaapkamer is toegelaten). 

- 20 vierslaapkamerwoningen, waarvan:  
o 4 door een alleenstaande. Hun leeftijd tussen 62 en 69 jaar (3 senioren). Kunnen in 

functie van onderbezetting verhuizen naar woongelegenheid met 2 slaapkamers. 
o 4 door een alleenstaande met inwonend kind. Leeftijd referentiehuurder ligt tussen 

59 en 80 jaar. Kunnen in functie van onderbezetting verhuizen naar 
woongelegenheid met 3 slaapkamers. 

o 12 door koppels met kind. Leeftijd referentiehuurder ligt tussen 56 en 83 jaar. 
Kunnen in functie van onderbezetting verhuizen naar woongelegenheid met 3 
slaapkamers. 

 
Hacosi heeft een actieplan om dit gefaseerd aan te pakken: gedurende 3 jaar huisbezoeken af te 
leggen bij al deze huurders, zowel woningen in Hasselt en in Diepenbeek: 

- 2018: 26 huisbezoeken 
- 2019: 50 huisbezoeken 
- 2020: 38 huisbezoeken 

 
Vanaf september 2018 worden door de afdeling huisvesting van Hacosi huisbezoeken uitgevoerd bij 
bewoners van onderbezette huurwoningen om hun in te lichten over aanpak onderbezetting en 
mogelijkheden te bieden om zelf woonkeuze aan te geven.  
 
Er zal vooral getracht worden de mensen de nood van het verhuizen duidelijk te maken omwille van 
de juiste bezetting van ons patrimonium, hen de ruimte geven om zelf aan te geven naar welke 
projecten ze willen verhuizen en het belang onderstrepen van zelf de keuze te kunnen maken. Indien 
men zelf geen keuzes maakt kan Hacosi bepalen welk pand hen wordt aangeboden (hetgeen dat 
voldoet aan de voorwaarden van aanpak onderbezetting (binnen straal van 5 km, huurprijs, …). 
Hierover werd gecommuniceerd in de nieuwsbrief van Hacosi. 
 
Bij sommige huurders heeft dit wel wat ongerustheid met zich meegebracht. De reeds afgelegde 
huisbezoeken hebben vooral 2 soorten type huurders: 
De huurder die zeer op zijn ongemak is en het idee heeft dat we ze van de ene dag op de andere 
dag aan de deur gaan zetten. Onze taak is hen hierbij gerust te stellen. We proberen hen wel het 
belang van de verhuis duidelijk te maken en dit vooral naar het vrij krijgen van woningen voor grote 
gezinnen alsook de stookkosten beperken en oog te hebben voor het onderhoud tuin dat misschien 
op termijn te veel gaat worden voor de alleenstaande. 
 
Huurders die zeer enthousiast zijn: in het kader van de onderbezetting mogen wij een alleenstaande 
verhuizen naar een woongelegenheid met 2 slaapkamers.  
Zoals opgeroepen in de nieuwsbrief zijn er ook huurders die zichzelf opgeven als geïnteresseerde 
die we dan ook bezoeken naast de geplande huisbezoeken voor dat jaar. 
 
Hacosi heeft al 11 huurders die onderbezet woonden, kunnen verhuizen naar een appartement naar 
hun keuze. In totaal zijn er op dit ogenblik 10 huurders die in kader van onderbezetting wensen te 
verhuizen. 
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3.3.2 Werkwijze Cordium 
Voor onderbezetting binnen haar patrimonium aan te pakken, werkt Cordium via een stappenplan: 
 
3.3.2.1 STAP 1: INVENTARIS VAN ONDERBEZETTING  
-  toepassen van definitie op totaal patrimonium/bewoners 
- finetunen op basis van graad onderbezetting (verschil = 2, 3, 4…) en grootte van de woning 
- combineren met wachtlijsten kandidaten volgens gezinsgrootte 
- combineren met aanbod patrimonium naar woninggrootte/types 
 
Tabel 4: Cordium, overzicht gezinsleden per type woning 

29.01.2018 Aantal slaapkamers Eindtotaal Onderbezet 

Aantal 
gezinsleden 

0 1 2 3 4 5 
 

  

1 11 118 340 168 21 2 660 191 

2   13 181 192 33 1 420 34 

3   1 50 154 13  218 
 

4     16 109 10  135   

5     3 83 12  98   

6     
 

18 15  33   

7       5 9  14   

8       1 3  4   

9         
 

 0   

10       1    1   

Eindtotaal 11 132 590 731 116 3 1583 225 

 
Overbezet Normale bezetting Onderbezet 

 
3.3.2.2 STAP 2: OPMAKEN PROGNOSE 
uit voorgaande cijfers een analyse en prognose maken van mogelijke problemen/gevolgen die zich 
zullen voordoen bij lineaire aanpak van de onderbezetting en nagaan welke negatieve effecten best 
vermeden worden 
 
3.3.2.3 STAP 3: INFORMEREN 
de huurders in het algemeen en de huurders in onderbezetting in het bijzonder informeren over de 
nieuwe regelgeving en over de mogelijke stappen die de SHM zal nemen (23.06.2017) 
 
3.3.2.4 STAP 4: UITVOEREN PLAN VAN AANPAK 
gefaseerd uitvoeren van de goedgekeurde aanpak onderbezetting uit stap 3 
 

- Fase 1: eerst werken aan de zittende huurders met contract onbepaalde duur en binnen 
deze groep eerst de huurders aanschrijven met (grootste) onderbezetting: meer dan 2 
kamers op overschot  

o Procedure: 
 hen eerst de kans geven om een prioritaire mutatie aan te vragen (bv 

gedurende 6 maanden) 
 degenen die niet reageren opnieuw aanschrijven en vermelden dat er 

dwingende maatregelen (met de nodige toelichting) mogelijk zijn indien ze 
alsnog zich niet inschrijven binnen de 3 maanden 

 indien er veel prioritaire mutaties en of andere herhuisvestingen zijn, 
temporiseren met volgende stappen om toegang voor nieuwe kandidaten 
(vooral kleine gezinnen en alleenstaanden) nog open te houden 

 “onwilligen” met onderbezetting > 2 uitnodigen voor bespreking waarbij 
eventueel billijkheidredenen (gezondheid, mantelzorg e.a.) in rekening 
kunnen gebracht worden om geen onvrijwillig aanbod opgelegd te krijgen. 
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Hierbij al dan niet de mogelijkheid openlaten om keuze voor bepaalde 
wijken of woningtypes binnen de normen (5 km, huurprijs…) uit te sluiten. 

 tweemaal gepast verplicht aanbod (dat voldoet aan de 3 criteria) doen of 
ook gepast aanbod dat niet voldoet aan alle criteria (?) en zo nodig 
huurtoeslag opleggen. 

 Dit kan voor een bepaald percentage van de toewijzingen -in functie van 
aanbod en wachtlijsten (zie stap 1) - ook weer om toegang van andere 
kandidaten (alleenstaanden en kleine gezinnen) niet volledig te blokkeren. 
 

- Fase 2 aanpak naar groep huurders met contract onbepaalde duur en met onderbezetting 
van 2 overtallige kamers. 

o gezien deze groep erg groot is, zal deze niet in een keer kunnen aangeschreven 
worden. Op basis van de kennis van voorgaande stappen, gaan we op moment van 
deze fase beslissen welk criteria we zullen hanteren voor het aanschrijven van deze 
grote groep (bv duur van onderbezetting, evenwichtige spreiding over gemeenten en 
werkgebied, maar ook eventueel gekoppeld aan realisatie nieuwbouwprojecten of 
herhuisvesting bij grondige renovatie…). Dit om een ongelijke behandeling te 
voorkomen en toch stappen vooruit te zetten. 

o Als de subgroepen gemaakt zijn, hierop de procedure en aftoetsingen uit fase 1 
toepassen. Vervolgens de volgende subgroep aanpakken enz. 
 

- Fase 3: aanpak onderbezetting bij huurders met contract van 9 jaar. 
o Gezien opzeg toch pas mogelijk is op einde van 9-jarige termijn en de 

onderbezetting op korte termijn maar weinig zal voorkomen, kan het monitoren van 
deze doelgroep al naargelang de totale grootte van de onderbezetting een aantal 
jaren (bv 3 tot 6 jaar) worden uitgesteld. Uiteraard is prioritaire mutatie op vraag van 
de huurders altijd mogelijk. 

o Ook hier kan dan weer gestart worden (bv maximaal na 6 jaar) met opmaken van 
inventaris en graad van onderbezetting, het fasegewijs aanschrijven en informeren 
van deze huurders met eerst een voorstel voor vrijwillige mutatie en vervolgens de 
meer “verplichte” aanpak na verplicht aanbod van een al dan niet gepaste woning 
volgens de norm. 

o Uiteraard is hier de stok achter de deur wel forser (opzeg na 8 jaar en 6 maanden) 
dan bij de huurders met contract van onbepaalde duur. 

 
3.3.2.5 STAP 5: MONITORING 
Monitoring van de onderbezetting, jaarlijks evalueren en zo nodig bijsturen. Uitgangspunt is de 
onderbezetting op 29/01/2018. Jaarlijks wordt de onderbezetting op 31 december in kaart gebracht 
om de absolute en relatieve onderbezetting te kunnen opvolgen. Deze wordt tevens gelinkt aan het 
aantal toewijzingen van het voorbije jaar.  
Resultaat: sinds 2018 resulteerde de inspanningen van de sociale dienst in 25 omhuizingen. Op 
31/10/2019 waren er 21 bewoners die wachten op een omhuizing naar een kleinere aangepaste 
woning. 
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3.4 Sociale huurprijsberekening en evolutie 
De sociale huurwetgeving regelt de berekening van de sociale huurprijs. Het uitgangspunt is dat de 
huurprijs maximaal 1/55ste van het inkomen van de huurder mag bedragen (netto belastbaar 
inkomen van 3 jaar geleden, geïndexeerd) 
 
Daarop worden nog kortingen toegekend: 

- Een korting in functie van de markthuurwaarde van de woning; 
- Een korting voor personen ten laste (kind en/of handicap) 

 
Het systeem kende in het verleden regelmatig aanpassingen. Daar waar de markthuurwaarde in het 
verleden door een notaris werd geschat wordt vanaf 2020 het schattingsmodel van het agentschap 
Wonen-Vlaanderen als berekeningstool worden gebruikt.  
Bij iedere aanpassing is er een duidelijke communicatie nodig vanuit de SHM naar de betrokken 
huurders. 
 
Figuur 1: Verdeling huurprijzen Hacosi 2019 

 
Figuur 2: verdeling huurprijzen Cordium 2018 

 
Om de betaalbaarheid van een woning te beoordelen hanteert men in diverse publicatie de grens 
van 1/3e van het gezinsinkomen. Met een gemiddelde sociale huurprijs van 307€ voldoet men zelfs 
voor de laagste vervangingsinkomens aan deze norm. Slechts een beperkte groep huurders (10%) 
betaalt de maximale huurprijs en trekt deze gemiddelde prijs naar boven. 
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3.5 Analyse toewijzingen 
Het aantal toewijzingen aan specifieke doelgroepen blijft steeds ondergeschikt aan het totale aantal 
toewijzingen van wooneenheden. 
 
Tabel 5: Cordium: toewijzingen volgens bestaande eigen toewijzingsreglement 

Doelgroep 2017 2018 2019 
Ouderen 2 30 4 
Personen zonder netwerk 3 4 6 
Personen met een handicap 0 0 0 
Andere: Interne mutatie vanuit en andere SHM 1 0 0 

 
Tabel 6; Hacosi, toewijzingen volgens bestaande eigen toewijzingsreglement 

Doelgroep 2017 2018 2019 
Ouderen 9 13 13 
Personen zonder netwerk 1 1 0 
Personen met een handicap 2 0 1 
Andere 0 0 0 

 
Tabel 7; SVK Midden-Limburg, toewijzingen volgens bestaande eigen toewijzingsreglement 

Doelgroep 2017 2018 2019 
Ouderen 0 0 2 
Personen zonder netwerk 2 1 1 
Personen met een handicap 0 0 0 
Andere 0 0 0 

 

3.6 Evaluatie bestaande LTR door de sociale huisvestingsmaatschappijen 
3.6.1.1 HACOSI:   
Hacosi wil voor zijn klanten een ruim aanbod van kwaliteitsvolle woongelegenheden realiseren, 
aanbieden en in stand houden.  De ambities waarvoor wij staan zijn o.a. het aanbod van sociale 
huurwoongelegenheden verder uitbreiden en afstemmen op de plaatselijke noden en vragen. 
Om die reden vindt Hacosi dat het gemeentelijk eigen toewijzingsreglement van Hasselt, dat 
afgestemd is op de plaatselijke woonvragen en -behoeften, een goede aanvulling is aan deze 
ambitie. 
 
De uitgebreide nieuwe analyse van dit gemeentelijk toewijzingsreglement, door en met de betrokken 
actoren, toont aan dat er blijvend rekening gehouden wordt met de behoeften. 
 
Uit de analyse van de wachtlijsten van de kandidaat-huurders en de tendens dewelke ook zichtbaar 
is bij de zittende huurders blijkt de grote vraag naar betaalbare woongelegenheden voor 
alleenstaande en koppels.   Beide groepen bevatten een groot aantal senioren. 
 
Gezien de Hacosi een betaalbare huisvester wil zijn voor verschillende doelgroepen en hiervoor 
woongelegenheden voorziet, geeft de invulling van de omschrijving van de doelgroepen in het 
gemeentelijk toewijzingsreglement een zekerheid dat deze woongelegenheden toegewezen kunnen 
worden aan de doelgroep waartoe ze werden/worden opgericht. 
 
Om die reden geeft de Raad van Bestuur dan ook zijn akkoord over het toewijzingsreglement met de 
hierin gedefinieerde doelgroepen en de hiervoor voorbehouden woongelegenheden dewelke 
prioritair zullen toegewezen worden aan deze doelgroepen. 
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3.6.1.2 CORDIUM:  
De kerntaak van een sociale huisvestingsmaatschappij bestaat uit het ter beschikking stellen van 
een voldoende aantal kwaliteitsvolle woningen tegen betaalbare huurprijzen. Daartoe is het bouwen 
en verhuren van deze betaalbare - maar ook aangepaste - woongelegenheden prioritair. Cordium 
heeft zich dan ook tot doel gesteld om deze kerntaak te vervullen voor alle leeftijdsgroepen, 
uiteraard binnen het wettelijk kader.  
 
Gezien de aanhoudende vergrijzing zet Cordium zich in voor een blijvende aangroei van 
ouderenwoningen om in het werkgebied van de vennootschap in Hasselt een voldoende groot 
aanbod in de verschillende wijkkernen te hebben. Op deze wijze creëert onze vennootschap de 
nodige opportuniteiten om tot doorstroom binnen de woningen te komen en is de garantie op een 
rationelere bezetting groter. Immers als ouderen kunnen doorstromen naar aangepaste woningen in 
hun vertrouwde wijk, is de kans gevoelig groter om dergelijke verhuisbeweging in gang te zetten en 
kunnen op deze manier weer jongere mensen de wijk instromen.  
 
Door in te zetten op ouderen, merkt Cordium binnen deze leeftijdsgroep op vlak van 
zorgbehoevendheid grote verschillen op.  
 
Naarmate de zorgbehoevendheid toeneemt, groeien ook de zorgnoden. Het beantwoorden aan deze 
noden kan niet altijd verwezenlijkt worden binnen de huidige woonsituatie. Om hieraan tegemoet te 
komen voorziet Cordium sociale assistentiewoningen, waarbij de meest zorgbehoevende ouderen 
in een aangepaste woonomgeving tot hun recht kunnen komen. Zowel zittende huurders als nieuwe 
kandidaten schrijven zich voor dit type wooneenheden in, omdat levenslang wonen toch belangrijk 
voor hen is. Uit bevraging stellen we vast dat men op zoek is naar langetermijnperspectief, en 
sociale assistentiewoningen bieden dit. Naarmate de fysieke of psychische toestand achteruitgaat, 
kan op maat extra diensten door de huurder aangewend worden. Vanuit Cordium voorzien we een 
aangepaste woning met personenalarmsysteem. De huurder bouwt op verloop van tijd en op maat 
zijn eigen zorgnetwerk uit. 
 
In het kader van “bouwen en verhuren aan alle groepen die in aanmerking komen voor sociale 
huisvesting”, wil Cordium plaats voorzien voor verschillende doelgroepen die kwetsbaar zijn en die 
zonder enige vorm van begeleiding minder kans hebben om binnen onze vennootschap gehuisvest 
te blijven.  
 
Het project wonen en welzijn (zie 3.1) of proefwonen is volgens Cordium een gepast aanbod. Na 8 
jaar kan er vanuit het project volgende conclusies gedistilleerd worden:  

- Het doorlopen van de woontraining biedt de deelnemer meer slaagkansen dan via de 
gewone instroom in de huisvestingswereld. Het aanbieden van een begeleide leeromgeving 
beperkt foutieve woongedragingen (huurachterstal, overlast...), terwijl deze via het gewone 
proces veeleer zouden eindigen in een negatief eindverhaal, nl. uithuiszetting.  

- De samenwerking tussen woon- en welzijnspartners zorgt voor een verfijnde afstemming, 
die enkel maar ten goede komt van de kwetsbare doelgroepen.  

 
Cordium is overtuigd dat het project een significante meerwaarde voor het gemeentelijke 
toewijzingsreglement is, dewelke een winsituatie voor alle betrokken partijen garandeert.  
Cordium wenst met haar beleid en visie, aangevuld met de daartoe beschikbare instrumenten, de 
opdracht vanuit het Vlaams woonbeleid zo maximaal mogelijk in te vullen. Dit specifiek 
gemeentelijktoewijzingsreglement blijft daarvoor een noodzakelijk instrument. 
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3.6.1.3 SVK MIDDEN LIMBURG  
Het SVK heeft tot doel om in het werkingsgebied betaalbare en comfortabele huisvesting te 
verschaffen aan personen en gezinnen die door hun maatschappelijke situatie geen of weinig kans 
hebben om op de bestaande huisvestingsmarkt aan bod te komen. De vereniging zal dit doen door 
op de private huurwoningmarkt binnen het werkingsgebied woningen te huren of in erfpacht te 
nemen om ze, zo nodig na renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden en met 
aandacht voor het bieden van woonzekerheid, tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan 
woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. 
 
SVK Midden-Limburg vindt het belangrijk om haar kandidaat-huurders zo dicht mogelijk te 
huisvesten bij hun netwerk. Daarom ook dat inwoners van de gemeente 6 punten krijgen in ons 
puntensysteem. 
 
Net niet de helft van de kandidaat-huurders op de wachtlijst van SVK Midden-Limburg beschikt over 
een inkomen kleiner dan het leefloon + 55€ (= maximum van de punten op inkomen). Net iets meer 
dan een vierde van de kandidaat-huurders bevindt zich in een situatie van thuisloosheid. (minimum 
17 punten voor woonnood) 
SVK Midden-Limburg ervaart een hoge nood aan ondersteuning bij deze kandidaat-huurders 
wanneer zij een woning krijgen toegewezen. Samenwerking met welzijnspartners is dan ook 
cruciaal.  
 
Omwille van de kwetsbare situatie waar veel van onze huurder zich in bevinden bij de start van hun 
huurcontract, is het voor het SVK een opportuniteit om mee te werken aan het eigen 
toewijzingsreglement. Op deze manier is het netwerk rond de nieuwe huurder actief betrokken, ook 
na de start van het huurcontract. 
 
Tabel 8: Herkomst kandidaten SVK, 7/11/2019 

 Aantallen percentage 
Hasselt 630 55% 
Diepenbeek 86 7% 
Zonhoven 118 10% 
Buiten het werkgebied SVK 319 28% 
Totaal aantal kandidaten 1153  

 
Tabel 9: SVK, kandidaten uit Hasselt, volgens gezinstype, 7/11/2019, 

 Geen kinderen 1 Kind 2 kinderen 3 kinderen +3 kinderen 
Alleenstaanden 383 61 37 17 13 
Koppels 29 23 24 24 19 

 
Tabel 10: SVK, Woonbehoefte kandidaten uit Hasselt, volgens woningtype, 2019 

1 slpk 2 slpk 3 slpk +3 slpk 
412 65% 84 13% 61 10% 73 12% 

 
Tabel 11: SVK, kandidaten volgens punten, volledige werkgebied, 2019 

Aantal 
toewijzingspunten 

Aantal 
kandidaten 

% Aantal kandidaten 5 jaar 
onafgebroken wonend in Hasselt 

% 

40 punten 5 0,4% 0 0% 
37 punten 154 13,4% 8 0,7% 
34 punten 161 14,1% 11 1,0% 
-34 punten 825 72,1% 171 98,3

% 
Totaal 1145  190  

 
Het Vlaams bestuursakkoord formuleert de ambitie om de voorrangsregel lokale binding te 
verstrengen tot “de afgelopen 10 jaar 5 jaar onafgebroken wonen in de gemeente”.  
 
Kandidaat SVK-huurders met de grootste woonnood die het meeste toewijzingspunten scoren 
voldoen het minste aan de te verwachten toekomstige norm. Hun verleden is net gekenmerkt door 
onstabiele woonsituaties. Net voor deze doelgroep is de private huurmarkt zeer ontoegankelijk.  
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Voor de oprichting van het SVK beheerde het OCMW Hasselt een 40-tal woningen die het inhuurde 
op de private huurmarkt. Bij de oprichting van het SVK werden een aantal huurcontracten waar 
mogelijk overgenomen door het SVK, andere huurwoningen werden opgezegd.  
 
Als het SVK de kandidaten met de grootste woonnood in de toekomst nog maar beperkt kan 
bedienen zal mogelijk de noodzaak onstaan dat het OCMW opnieuw een actorrol zal moeten 
opnemen voor de meest woonbehoeftigen. 
 
Tabel 12: aantal toewijzingen door het SVK (periode 2009-2019)  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Werk-  
gebied 

33 35 42 48 43 59 53 56 39 72 63 

Hasselt 23 25 33 37 31 41 36 43 29 48 48 
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4 DOELGROEP OUDEREN 

4.1 Regelgeving LTR-ouderen 
De omzendbrief W/2011/01 van 17 februari 2011 betreffende de opmaak van een gemeentelijk 
toewijzingsreglement voor ouderen regelt de opmaak van een gemeentelijk toewijzingsreglement 
voor ouderen bij voor de gemeenten die zich houden aan een aantal basisregels: 

- de minimumleeftijdsgrens wordt vastgesteld op 65 jaar; 
- de doelgroepenwoningen zijn goed toegankelijk en hebben maximaal 2 slaapkamers; 
- maximaal 1/3° van deze woningen worden voorbehouden voor ouderen; 
- maximaal 1/4° van het totale patrimonium in de gemeente wordt voorbehouden voor 

ouderen. 
 
Bijkomend geldt vanaf 2020 een bijkomende basisregel: 

- Maximaal 1/3 van alle sociale woningen mogen per SHM worden voorbehouden voor alle 
soorten van doelgroepen  

4.2 Prognosecijfers vergrijzing 
Tabel 13: demografische vooruitzichten 2018-2015 

Projectie aantal inwoners naar leeftijd, Hasselt 
 

leeftijd 2019 2025 2030 2035 
0-4 jaar 3 525 3 812 3 794 3 822 
5-9 jaar 3 861 3 627 3 790 3 767 
10-14 jaar 3 595 3 865 3 724 3 897 
15-19 jaar 3 552 3 964 4 100 3 965 
20-24 jaar 4 160 4 034 4 472 4 590 
25-29 jaar 5 256 4 724 4 617 5 054 
30-34 jaar 4 989 5 218 4 861 4 757 
35-39 jaar 5 438 5 024 5 184 4 847 
40-44 jaar 5 064 5 182 4 974 5 134 
45-49 jaar 4 978 5 137 5 155 4 965 
50-54 jaar 5 280 4 875 5 094 5 133 
55-59 jaar 5 726 5 182 4 873 5 044 
60-64 jaar 5 502 5 626 5 173 4 856 
65-69 jaar 4 997 5 541 5 572 5 135 
70-74 jaar 4 082 4 894 5 359 5 412 
75-79 jaar 2 948 4 000 4 587 5 037 
80-84 jaar 2 661 2 589 3 511 4 022 
85-89 jaar 1 738 1 987 1 966 2 658 
90-94 jaar 758 987 1 118 1 115 
95-... jaar 186 344 432 492 
Totaal 78 296 80 612 82 356 83 702 

Bronnen: Statbel, provincies.incijfers.be, Statistiek Vlaanderen 
 
De bovenstaande tabel geeft een algemene prognose van de vergrijzing. De groei van het aantal 
bijkomende wooneenheden is niet vraaggericht maar aanbodgericht. Het is meer dan waarschijnlijk 
dat het aantal inwoners en huishoudens sneller gaat groeien dan de vraaggerichte Vlaamse 
prognosecijfers. Afhankelijk van de gebouwde typologieën zal de groep van inwoners in specifieke 
leeftijdscategorieën nog meer toenemen.  We leren uit het recente verleden dat de gemiddelde 
leeftijd in de nieuwbouwprojecten aan de Blauwe Boulevard 10 jaar hoger ligt dan het Hasseltse 
gemiddelde. 
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Bijkomend kent de leeftijdspyramide van sociale huurders een grotere vergrijzing dan de globale 
Hasseltse leeftijdspyramide. (zie ook tabel bij 5.4) 
 
Tabel 14: Demografische coëfficiënten  

2019 2025 2030 2035  
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Ontgroening 
[% inwoners < 20 jaar] 

18,64 21,58 18,94 21,92 18,71 21,74 18,46 21,58 

Vergrijzing 
[% inwoners >= 65 jaar] 

22,28 20,29 25,23 22,30 27,38 24,23 28,52 25,46 

Verzilvering 
[% inwoners >= 80 jaar] 

6,88 6,22 7,33 6,53 8,53 7,40 9,90 8,20 

Afhankelijkheidsratio 
[(0-19j + 65+j) / 20-64j] 

0,69 0,72 0,79 0,79 0,85 0,85 0,89 0,89 

Doorstromingscoëfficiënt 
[15-24j / 55-64j] 

0,68 0,80 0,74 0,81 0,85 0,91 0,86 0,96 

Groene druk 
[0-19j / 20-64j] 

0,32 0,37 0,34 0,39 0,35 0,40 0,35 0,41 

Grijze druk 
[65+j / 20-64j]  

0,38 0,35 0,45 0,40 0,51 0,45 0,54 0,48 

Veroudering arbeidsleeftijd 
[40-64j / 15-39j] 

1,14 1,14 1,13 1,12 1,09 1,07 1,08 1,06 

Interne vergrijzing 
[80+j / 65+j]  

0,31 0,31 0,29 0,29 0,31 0,31 0,35 0,32 

Familiale zorgindex 
[80+j / 50-59j] 

0,49 0,43 0,59 0,50 0,71 0,61 0,81 0,69 

 

4.3 Sociale seniorenwoningen Cordium 

4.3.1 Vergrijzing in woonwijken van Cordium 
 
Tabel 15: Cordium, vergrijzing per wijk, zittende huurders, situatie 2019 

Deelgemeente Totaal 
huurders 

65+ % 70+ % Woningen voorbehouden 
voor 65+ 

Sint Lambrechts 
Herk 

165 37 22% 23 14% 2 

Kuringen 310 99 32% 54 17% 48 (incl 12 Assistentie) 
Kermt 66 22 33% 11 17% 18 
Totaal Hasselt 541 158 29% 86 16% 68 

4.3.2 Sociaal assistentiewoningen en zorgwoningen Cordium 
In de Broekerwinningstraat baat Cordium 12 sociale assistentiewoningen en 3 zorgwoningen uit.  
Op gebied van infrastructuur werden de sociale assistentiewoningen gebouwd met zicht op 
levenslang wonen. Zo werd er rekening gehouden dat een senior op een gegeven moment 
rolstoelafhankelijk kan worden. In de wooneenheden werd daarom extra aandacht besteed aan 
voldoende oppervlakte voor draaicirkels. 
 
Ook is iedere assistentiewoning uitgerust met een tweede slaapkamer. Dit maakt het mogelijk om 
mantelzorg gemakkelijker te faciliteren. In de assistentie- en zorgwoning wordt er een 
oproepsysteem voorzien zodat we crisiszorg kunnen organiseren. De beschikbaarheid van het 
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oproepsysteem garandeert dat de zorgbehoevende oudere op een veilige verantwoorde manier kan 
blijven wonen in zijn thuismilieu. 
De zorgbehoevende ouderen doen beroep op de eerste absolute voorrangsregel: De kandidaat-
huurder of een van zijn gezinsleden met een fysieke handicap of beperking, uitsluitend als de 
beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is aangepast aan de 
huisvesting van personen met die fysische handicap of beperking of de kandidaat-huurder die 
ingeschreven is voor een sociale assistentiewoning, als de beschikbare woning een sociale 
assistentiewoning is. 
 
De sociale assistentiewoningen zijn zelfstandige woningen waarbij de zorg op afroep geboden wordt, 
door de zorgverlener naar keuze. Gedurende het verblijf is er crisiszorg en overbruggingszorg 
mogelijk. 
 
Crisiszorg is een onmiddellijke en aangepaste interventie in geval van een noodsituatie die niet 
vooraf kan worden ingeschat en waarin onmiddellijk zorg moet worden geboden.  
 
Overbruggingszorg is aangepaste zorg die aansluit bij crisiszorg en die gedurende een korte periode 
wordt verleend in afwachting dat de zorg wordt verleend die de huurder zelf heeft gekozen.  
Na een crisissituatie kan er een zorgoverleg bijeengeroepen worden door de overlegcoördinator van 
het OCMW, dienst seniorenzorg. Tijdens dit overleg, zal er tussen de verschillende zorg en 
hulpverleners, familie en eventueel mantelzorgers worden afgesproken wie wat doet zodat de 
zorgen op elkaar worden afgestemd en de cliënt comfortabel thuis verzorgd kan worden. 
 
Daarnaast kan er een beroep gedaan worden op woonassistentie. Hier kunnen de ouderen terecht 
voor informatie rond activiteiten en zorgverstrekkers. De woonassistent zorgt ervoor dat de huurders 
kunnen deelnemen aan activiteiten die de sociale netwerkvorming bevorderen (om vereenzaming te 
voorkomen). Minstens eenmaal per week is de assistent aanwezig in de assistentiewoningen en is 
die dagelijks tijdens de kantooruren bereikbaar. 
 
De drie zorgwoningen voor de doelgroep 'zorgbehoevende thuisloze oudere' van de organisatie 
CAW Limburg worden in eerste instantie toegekend via het doelgroepenplan “doelgroep mensen 
zonder netwerk”. 
 
Indien blijkt dat er geen mogelijke kandidaten meer zijn, zal verder gegaan worden met de lijst van 
de kandidaat-huurders (+65j) binnen Cordium. 
 
De bewoners van de zorgwoningen kunnen genieten van de diensten van de assistentiewoningen 
(bv.  maaltijden en verpleegkundige hulp die kan opgeroepen worden via een oproepsysteem), 
terwijl ze zelfstandig wonen en regelmatig door de organisatie CAW Limburg begeleid worden op 
administratief en sociaal vlak. 
 
De gemeenschapsruimte in het gebouw bekleedt meerdere functies: 

- Ontmoetingsruimte:  
- De gemeenschapsruimte is regelmatig geopend, waardoor de mogelijkheid om bezoek te 

ontvangen buiten de eigen woning mogelijk gemaakt wordt. 
- Informatieruimte: 
- Zorginstanties organiseren er informatiemomenten om het zorgaanbod voor de ouderen in 

kaart te brengen. Zo krijgt de oudere een beter beeld van de verscheidene mogelijkheden 
aan ondersteuning zoals de specifieke werking van de zorginstanties. 

- Activiteitenruimte: 
- De mogelijkheid wordt vanuit Cordium geboden dat de seniorenorganisatie zoals bv. Okra 

haar activiteiten in de gemeenschapsruimte kan organiseren. Ook kunnen de huurders via 
de woon assistent zelf activiteiten organiseren, waar de gemeenschapsruimte als zaal voor 
gebruikt kan worden. (kaartavonden, kienen...) 

 
Naast de gemeenschapsruimte voorzien we een gespreksruimte voor de woonassistent om zijn 
taken uit te voeren. 
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4.3.3 Wooningaanpassingen bij Cordium 
Cordium start zelf geen dossiers op, enkel op vraag van de huurder zelf 
Indien senioren of mindervaliden melden dat ze recht hebben op een tussenkomst bij een 
aanpassing aan de woning gaat Cordium dit verder onderzoeken. In eerste fase gaat Cordium na 
wat er nodig is. Dit gebeurt samen met mensen van de mutualiteit of VAPH. Zij bepalen als externe 
specialisten de noodzaak en kunnen medisch ook inschatten of de investering verantwoord is in de 
tijd. Zo krijgt iemand slecht een badkameraanpassing als de badkamer zelf levenslang bereikbaar 
blijft. Een aanpassing van een badkamer op de eerste verdieping gaat dan indien mogelijk gepaard 
met een traplift. Dan wordt er gekeken naar de woning. Kan deze aangepast worden of dringt er zich 
een verhuis naar een meer aangepaste woonst zich op? Cordium zal dan het individueel dossier van 
de aanpassing verder ondersteunen, begeleiden of (zelf) uitvoeren. 
 
Tot en met 2017 gebeurden er gemiddeld 15 tot 20 aanvragen per jaar. Vanaf 2018 is dit bijna 
helemaal gestopt. De oorzaak is dat het blijkbaar veel moeilijker geworden is om nog een 
goedkeuring te krijgen bij de subsidiërende instanties. 

4.4 Sociale seniorenwoningen Hacosi 
In de laatste edities van onze nieuwsbrieven hebben we volgende service van Hacosi onder de 
aandacht gebracht: 
 
Mogelijkheid tot aanvraag beugel (aan douche of toilet): wordt op aanvraag geplaatst door Hacosi 
Sleutelkastje plaatsen voor bijvoorbeeld wit geel kruis, familie, enz..: we hebben er ondertussen al 
15 geplaatst. Hacosi heeft ervoor geopteerd om zelf kastjes te plaatsen dit om wildgroei 
(verschillende modellen) tegen te gaan. En zeker te zijn van de professionele plaatsing (inzake 
beschadigingen en dergelijke) 
 
In de Rozenstraat is Hacosi in 2019 gestart met het project ‘boodschappendienst’ van HOGEVIJF, 
de seniorendienst van OCMW Hasselt.  
 
Wanneer je ouder wordt is het niet meer even makkelijk om boodschappen te doen. Het winkelbusje 
van de seniorendienst van HOGEVIJF zorgt ervoor dat onze bewoners samen met anderen naar de 
winkel kunnen. Zo is er tijd voor een gezellige babbel onderweg en kan men nog steeds 
(twee)wekelijks boodschappen doen. Tweewekelijks (oneven weken op dinsdag) komt het 
winkelbusje van HOGEVIJF (seniorendienst OCMW Hasselt) een aantal bewoners van de Roos 
oppikken. Daarna gaan ze in groep naar één grootwarenhuis waar iedereen zelfstandig kan 
winkelen. De vrijwilliger houdt een oogje in het zeil in de winkel zelf. Momenteel kunnen er max. 3 
personen worden opgehaald om boodschappen te gaan doen. Aan de inkomdeur van het 
appartementsgebouw wordt een affiche opgehangen met evenveel scheurbriefjes als zitplaatsen in 
de bus. Huurders die mee willen scheuren een strookje van de affiche en geven dit strookje samen 
met €2 af aan de chauffeur van het busje. 
 
Zowel in De Notelaar als De Roos is een collectieve ruimte, waarbij in De Notelaar er een wekelijkse 
spelnamiddag is onder de huurders. 

4.5 Sociale seniorenwoningen SVK 
In maart 2019 heeft de gemeenteraad 15 wooneenheden in de Notelarenstraat toegevoegd aan het 
lokaal toewijzingsreglement. Een wooneenheid (voorlopig bus 19) zal worden ingericht als 
ontmoetings- en gespreksruimte voor Hoge5, de wijkwerking en het SVK. Concrete afspraken tussen 
de diverse organisaties moeten nog verder worden uitgewerkt. Zodra er op het gelijkvloers een 
wooneenheid vrijkomt zal deze werking daarheen, worden verplaatst. 
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4.6 Aanbod private assistentiewoningen 

4.6.1 Definitie: 
Een groep van erkende assistentiewoningen bestaat uit één of meerdere gebouwen, waar 65-
plussers met hun partner of alleen wonen in individueel aangepaste appartementen en waar ze 
beroep kunnen doen op professionele zorgdiensten (art. 33 Woonzorgdecreet). Mocht de 
zorgbehoefte plots toenemen dan moeten zij de vertrouwde omgeving niet verlaten. Alle diensten 
kunnen aan huis geleverd worden.   
 
Een aangestelde beheersinstantie organiseert alle zorg en dienstverlening, voorziet in een 24/24 
noodoproepsysteem en neemt bij een aantal projecten zelfs het beheer van de gebouwen voor haar 
rekening. Op vaste tijdstippen is er een woon assistent aanwezig.  
 
Sinds 2013 worden ‘serviceflats’ vervangen door ‘groepen van assistentiewoningen’. Deze 
woonvorm is sedert dan niet langer afhankelijk van een programmatienorm en er werden enkele 
fiscale maatregelen getroffen om het aanbod te stimuleren.  De private sector kan dus vrij initiatieven 
nemen.  
 
Hasselt kent een aanbod van 380 assistentiewoningen en er zijn 165 assistentiewoningen in  
aanbouw. De prijzen worden door ouderen als relatief hoog en ondoorzichtig ervaren en zijn 
exclusief de zorgkosten.  In Vlaanderen zijn er signalen van zeer hoge leegstandcijfers tot 60%, 
vooral in de residenties die niet rechtstreeks gelegen zijn aan een RVT, rust- en verzorgingstehuis. 
Bij leegstanden worden er forfaits aangerekend aan de eigenaar-investeerder die niet zelf 
rechtstreeks kan verhuren.  
 
Voor Hasselt kunnen we deze Vlaamse trend van leegstand en uitbatingspraktijken nog niet 
bevestigen. 
 
Algemeen wordt gesteld dat er wel een zekere nood is aan assistentiewoningen maar dat de 
kostprijs voor velen ouderen te hoog is en men zo lang mogelijk terugvalt op thuisverpleging en 
mantelzorg in de bestaande woning. 

4.7 Seniorenraad Hasselt 
Op 16 december 2019 werd er een toelichting gegeven aan vast bureau van de senioreraad Hasselt. 
Er werden geen inhoudelijke bemerkingen gegeven. 

4.8 Sjabloon voor de aanvraag tot goedkeuring van een lokaal 
toewijzingsreglement voor ouderen  

Vanuit Vlaanderen wordt er gevraagd om een aantal data op een gestructureerde en 
gestandaardiseerde manier weer te geven. 
 
OMSCHRIJVING VAN DE DOELGROEP 
Ouderen, personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat een van beide partners 65 jaar of 
ouder is) 
 
GROOTTE VAN DE DOELGROEP 
Aantal 65-plussers in Hasselt/totale bevolking 2019:  17.374 / 78.362 = 22,17% 
 
WACHTLIJST 
Tabel 16: Aantal 65-plussers kandidaat-huurders op 31/12/2019 

SHM 65+ Totaal kandidaten Percentage 
Hacosi 250 (161 Hasselaren) 2603 (1742 Hasselaren) 9,6% 
Cordium 118 1280 9,2% 
SVK 29 653 4,4% 
Totaal    

 
LEEFTIJD ZITTENDE HOOFDHUURDERS 
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Tabel 17: Aantal ouderen als zittende huurders op 31/12/2019 
SHM 65+ Totaal huurders Percentage 
Hacosi 595 (484 Hasselaren) 1487 (1186 Hasselaren) 40% 
Cordium 538 (128 Hasselaren) 1665 32% ( 771 of 46% 

60+) 
SVK 16    (13 Hasselaren) 269   (198 Hasselaren) 6%  
Totaal    

 
Tabel 18: Voorbehouden patrimonium* voor ouderen 

Woning type Totaal Cordium Totaal HACOSI Totaal SVK 
Woning 1 slpk 0 5 0 
Woning 2 slpk 6 0 0 
Studio 0 1 15 
Appartement 1 slpk 7 164 4 
Appartement 2 slpk 55 103 0 
Totaal 68 273 19 

*ook specifiek aangepaste woningen die met voorrang worden toegewezen aan ouderen worden hier 
mee in opgenomen. (Art. 19, §1, eerste lid, 1°) 
 
Tabel 19: totaal aantal voorbehouden voor 65+ 

 Totalen, quota en voorbehouden patrimonium 
Totaal patrimonium 2001 
1/4de van totaal patrimonium 500 
Totaal studio’s, 1 en 2 slaapkamers 1246 
1/3de van totaal studio’s, 1 en 2 
slaapkamers 

415 

Totaal voorbehouden voor ouderen 360 
 
MOTIVEER DE KEUZE VAN HET VOORBEHOUDEN PATRIMONIUM (LIGGING, AARD VAN DE 
WONING…) 
De (nieuwgebouwde) woningen/appartementen hebben 1 of 2 slaapkamers en zijn aangepast aan 
de specifieke noden van bejaarden. Ze liggen op het gelijkvloers of hebben een lift, aangepast 
sanitair (instapdouche). De woningen zijn gelegen in de buurt van een bushalte van de Lijn en 
winkels voor dagelijkse aankopen. 
 
EVENTUELE FLANKERENDE MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE DOELGROEP 
zie eerder  
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5 ANDERE DOELGROEPEN 

5.1 De Hasseltse woonladder 
De woonladder is een Nederlands model om de verschillende stappen in woonvormen te 
catalogeren die er bestaan tussen het eigenaar zijn van een woning en het slapen op straat.  
Op een woonladder vinden we dus een bonte verzameling woningen, panden, kamers, instellingen 
voor een veelheid aan doelgroepen: verslaafden, dak- en thuislozen, cliënten uit de psychiatrie, 
zwerfjongeren, mishandelde vrouwen, ex-gedetineerden en uithuiszettingsgevallen. 
Er worden organisaties benoemd met cliënten die naast hun persoonlijk probleem ook een 
woonprobleem hebben. 
 
De ultieme doelstelling van de organisaties opgenomen in de woonladder is: 

- niemand slaapt nog op straat tenzij hij of zij er zelf voor kiest; 
- meer doorstroming uit vaak al verstopte tijdelijke opvanghuizen; 
- inzicht krijgen in de totale behoefte aan woningen en begeleidingscapaciteit; 
- betere spreiding van het aanbod. 

 
We streven naar een zo flexibel mogelijk aanbod voor verschillende gradaties van zelfstandigheid. 
De samenleving verandert, het subsidielandschap en de organisaties veranderen ook. De 
woonladder (tabel 20) wordt daarom regelmatig geactualiseerd en nieuwe manieren van 
samenwerking worden onderzocht, zo ook de samenwerking met sociale 
huisvestingsmaatschappijen. 
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WOONVORM LEEFTIJDSCATEGORIE 
 Kinderen 

0-16 jaar 
Jongeren 
16-25 jaar 

Volwassenen 
18-55 jaar 

Ouderen 
+ 65 jaar 

Eigendom (65%)  Eigendomswoningen  
Huurstudio’s 
Appartementen  (30%) 

  Huurwoningen  Assistentiewoningen 

Sociale Huisvesting (5,2%)   Hacosi – Cordium – Vlaams Woningfonds 
Sociaal verhuur kantoor (SVK)   SVK Midden-Limburg 
Kamers zonder begeleiding  Studentenkamers en -studio’s (domicilie) Logementskamers 
Begeleid, beschut en beschermd alleen of samenwonen 
Deel 1 

 Bijzondere jeugdbijstand 
De Tunnel (CAW) - Open Thuis - De Oever - 
YAR (16-17j) - De Wiekslag 

Personen met een handicap 
Beschermd wonen 
Covida 
Thuisbegeleiding 
KIDS (Semi)residentieel) 
Intesa  
Vzw Stijn 
Begeleid wonen 
Open Thuis  RT en NRT 
Beschermd + begeleid wonen 
Pleegzorg 
ADO – Icarus  
Zonnedauw  (mentaal)  
St.-Ferdinand (mentaal)  

Woonzorgcentra 

Begeleid, beschut en beschermd alleen of samenwonen 
Deel 2 
 

  Welzijnswerk 
De Tunnel (CAW) 
Begeleid wonen (CAW)  
Bemoeizorg (CAW)  
preventieve woonbegeleiding (CAW voor SVK) 
Geestelijke gezondheidszorg 
Basis (groepswonen) - Bewust (kamertraining)  
Overstap (studiowonen) 

Welzijnswerk 
CAW (zorgwoning)  
Preventieve thuiszorg 
Mutualiteiten 
Wit-Gele kruis 
VZW in-Z 
PWA Bejaardenhulp 
Zorgende Handen 
Seniorenbezoekersteam (OCMW) 
Assistentiewoningen Cordium 

Trainingshuizen (doorgangshuizen)  Personen met een handicap 
Elkon (Intesa) 18-50 j - De Meidoorn  
KIDS-internaat, semi-residentieel 
Jongeren en jongvolwassenen 
De Tunnel (studio’s) 
De Wiekslag - De Oever 

Personen met een handicap 
Elkon - KIDS-internaat (semi-residentieel) - Covida 
(kortverblijf) – Welzijnswerk - DGW (OCMW) - OWT 
(CAW) 

 

Verschillende doelgroepen en organisaties 
Wonen-Welzijn, Cordium 
Gaarveldstraat 3 (St Ferdinand) 

 

(crisis)opvang met begeleiding en toezicht 
Opvangcentra voor specifieke doelgroepen, leeftijd en problematiek 
 

Kind en Gezin 
Hummeltjes 
Wiekslag 
Elkeen (3-18j) 

Welzijnswerk 
CAW (vanaf 15j) - De Tunnel 
Bijzondere jeugdzorg 
De Oever - De Wissel - Elkeen (3-18j) - De 
Kering - Wiekslag 

Welzijnswerk 
CAW Vluchthuis 
Thuislozenwerking Hasselt 
De Tunnel 
Specifieke doelgroepen 
LOI voor vluchtelingen, OCMW 

Centrum voor Kortverblijf 
Hoge5   

Noodopvang zonder begeleiding   Welzijnswerk 
CAW (noodopvang) 
Winteropvang - Shelter 

Buiten slapen (leegstaande woningen, portieken, bushokjes…)   Welzijnswerk - Straathoekwerk 
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5.2 Bevraging welzijnsactoren algemene werking  
Gedurende de zomermaanden 2019 werden diverse welzijnsactoren actief in Hasselt schriftelijk 
bevraagd. Hieronder vindt u per organisatie de antwoorden met een omschrijving en omvang van hun 
doelgroep, hun werkingsgebied en een opgave van andere organisaties in hun werkgebied. 

5.2.1 CAW Limburg 
Contactgegevens 
Jan Gilissen, clustercoördinator Wonen & Thuisloosheid 
 
Doelgroep: 

1. Dak- en thuislozen, die vallen onder de doelgroepomschrijving van “personen zonder 
netwerk”: mensen zonder netwerk die succesvol een woonbegeleidingstraject doorlopen in het 
project wonen - welzijn, een doorgangswoning van het OCMW-Hasselt of een OWT van CAW 
Limburg en die bereid zijn verdere woonbegeleiding te aanvaarden. 
Het CAW biedt opvang en woonbegeleiding aan dak- en thuislozen. Deze personen bevinden 
zich vaak in een zeer kwetsbare positie door een meervoudige complexe problematiek in 
combinatie met een zeer precaire woonsituatie. Voor deze doelgroep plaatsen de Vlaamse 
CAW’s het grondrecht op wonen voor iedereen centraal. We zetten maximaal in op 
woongerichte oplossingen voor alle mensen met een woonproblematiek: het onmiddellijk 
bieden van een stabiele huisvesting met ondersteuning/begeleiding waar gewenst, dit vanuit 
het gegeven dat huisvesting een fundamenteel recht is en een basisvereiste om te kunnen 
versterken/verbinden op alle levensdomeinen. 
 

2. Jongeren en Jongvolwassenen 
 

3. (ex-)Gedetineerden 
In de strafinrichting van Hasselt, maar evenzo in andere Vlaamse & Brusselse 
strafinrichtingen, verblijven er Limburgse gedetineerden met een verhoogd risico op dak- en 
thuisloosheid na detentie. In deze strafinrichtingen verblijven er zowel actuele dak- en 
thuislozen als een grote groep gedetineerden die door de impact van de detentie mogelijks 
geen of een precaire toekomstige woonsituatie dreigen terecht te komen. Oorzaken voor deze 
verhoogde risico’s op een woonproblematiek zijn toe te wijzen aan enerzijds de 
achterliggende problematieken van hun delicten (financiële problemen, drugproblematiek, 
psychische problematieken, …), de gevolgen van de detentie (verlies van inkomen, 
huurwoning, afgebroken relaties, …), de strafuitvoeringsprocedures (beleid van de 
Strafuitvoeringsrechtbank, opgelegde voorwaarden m.b.t. wonen, …) en de moeilijke toegang 
tot de (sociale-) woonmarkt vanuit detentie.  
Het CAW biedt, samen met andere partners van het netwerk hulp- en dienstverlening in de 
gevangenis, (traject-)begeleiding aan gedetineerden en hun naasten 
 

4. Slachtoffers en daders van Familiaal Geweld 
In kader van de problematiek van het intra-familiaal geweld zijn slachtoffers (volwassenen & 
kinderen) soms genoodzaakt om de eigen woning te verlaten om terug veiligheid te vinden, 
hierdoor komen ze in een precaire woonsituatie terecht. Deze veiligheid kan soms enkel maar 
gevonden worden via een Vluchthuis van het CAW of andere vormen van beveiligde opvang, 
vanuit deze werkingen wordt er dan getracht opnieuw verbinding te maken naar zelfstandig 
veilig wonen.  
Ook ten aanzien van plegers van intra-familiaal geweld kan er – in kader van “tijdelijk 
huisverbod” uitgesproken door de rechtbank – de situatie ontstaan dat zij de eigen woonst 
(moeten) verlaten en hierdoor in een precaire woonsituatie kunnen terecht komen. 
 
Het CAW biedt, in samenwerking met diverse netwerkpartners in onder andere het Family 
Justice Centrum, casemanagement, hulpverlening en opvang voor deze doelgroep.  
Andere relevante welzijnsactoren actief werkzaam in Hasselt rond deze doelgroep: OCMW 
Hasselt, zorgroep Zin, Reling, Justitiële partners (gevangenis, Justitiehuis, …) 
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Omvang doelgroep: 
A) Aantal cliënten in begeleiding door uw sector in Hasselt? 
 
Tabel 21: cijfers van alle Vlaamse CAW’s (incl. CAW LIMBURG) voor cliënten met domicilie Hasselt 

Aantal cliënten 
2018_CAW 's 
Vlaanderen met 
domicilie Hasselt 

alle fasen Onthaal Begeleiding Module 
Woonbegeleiding 
ambulant 

Module 
Woonbegeleiding 
verblijf 

3500 Hasselt 1241 1015 411 34 55 
3500 SLH 15 12 5 0 0 
3501 
Wimmertingen 

3 2 1 0 0 

3510 Kermt  35 29 13 1 0 
3510 Spalbeek 7 5 2 0 0 
3511 Kuringen 67 57 17 4 1 
3511 Stokrooie 9 9 0 0 0 
3512 Stevoort 13 10 5 0 0 
TOTAAL 1390 1139 454 39 56 

 
B) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in heel uw werkgebied (beschrijf uw 
werkingsgebied kort)? 
 
Ons werkingsgebied is de provincie Limburg.  
 
Tabel 22: cijfers van CAW LIMBURG met betrekking tot heel Limburg 

CAW Limburg_2018 alle fasen Onthaal Begeleiding 
Aantal cliënten 11 248 9470 3425 
Aantal cliënten met domicilie in Limburg 8730 7159 2976 

 
Aantal cliënten 2018_CAW 
Limburg  

woonbegeleiding ambulant woonbegeleiding met verblijf 

 
283 371 

 
C) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in Hasselt?  
 
Tabel 23: cijfers van CAW LIMBURG voor cliënten met domicilie Hasselt 

Aantal cliënten 2018_CAW Limburg met domicilie 
Hasselt 

Alle 
fasen 

Onthaal Begeleiding 

3500 Hasselt 1115 912 383 
3500 Sint-Lambrechts-Herk 13 10 5 
3501 Wimmertingen 3 2 1 
3510 Kermt -Hasselt- 34 28 13 
3510 Spalbeek 6 4 2 
3511 Kuringen 62 52 17 
3511 Stokrooie 7 7  
3512 Stevoort 13 10 5 
TOTAAL 1253 1025 426 

 
Aantal cliënten 2018_CAW Limburg 
met filter op domicilie Hasselt 

Woonbegeleiding 
ambulant 

Woonbegeleiding 
met verblijf 

3500 Hasselt 32 48 
3500 Sint-Lambrechts-Herk 0 0 
3501 Wimmertingen 0 0 
3510 Kermt -Hasselt- 1 0 
3510 Spalbeek 0 0 
3511 Kuringen 4 1 
3511 Stokrooie 0 0 
3512 Stevoort 0 0 
TOTAAL 37 49 
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5.2.2 De Wiekslag vzw 
Contactgegevens 
Ivan Nulens, Directeur Hulpverlening, Ivan.nulens@dewiekslag.be , 0032 477 752 301 , Wetzerstraat 
14 bus 1, 3570 Alken  
 
Omschrijving 
De Wiekslag is een private organisatie voor bijzondere jeugdzorg, erkend en gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Opgroeien (recente fusie van Jongerenwelzijn en Kind-en-
Gezin). De actieradius van de Wiekslag is het bestuurlijke arrondissement Hasselt en het bestuurlijk 
arrondissement Tongeren.  De Wiekslag biedt hulpverlening in het kader van verontrustende 
opvoedingssituaties.  

- Thuisbegeleiding voor 87 gezinnen 
- Verblijft voor 42 kinderen en jongeren, georganiseerd in 5 afdelingen (1 in Stevoort, 2 in Sint-

Lambrechts-Herk, 2 in Alken)  
- Dagcentrum-begeleiding voor 10 kinderen in Runkst  
- Begeleid Zelfstandig wonen voor 18 jongeren 

 
In het kader van dit lokaal toewijzingsreglement gaat het hier over een deel van onze doelgroep met 
name: jongeren die in de Wiekslag verblijven en jongeren die door de Wiekslag worden begeleid in 
het kader van het begeleid zelfstandig wonen (BZW). De formele naam van deze hulpverleningsvorm 
is contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW).  
 
We beantwoorden de onderstaande vragen dan ook enkel maar vanuit het perspectief van deze 
afgebakende doelgroep met name: 

- jongeren die vanuit hun verblijf in de Wiekslag zelfstandig willen gaan wonen; en 
- jongeren die bij de Wiekslag worden aangemeld voor begeleid zelfstandig wonen 

 
De leeftijdsspanne voor BZW-begeleiding is vanaf 17 jaar tot en met 24 jaar. 
 
Andere relevante welzijnsactoren actief werkzaam in Hasselt rond deze doelgroep: De Oever vzw  
 
Omvang doelgroep: 
A) Aantal cliënten in begeleiding door uw sector in Hasselt? Niet vermeld 
 
B) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in heel uw werkgebied (beschrijf uw 
werkingsgebied kort)? Zie punt 2  
 
C) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in Hasselt? 
Momenteel begeleidt de Wiekslag 10 jongeren in Hasselt in het kader van het begeleid zelfstandig 
wonen en 4 jongeren die verblijven in de kleinschalige wooneenheid te Sint-Lambrechts-Herk.  
 

5.2.3 Vzw Covida (fusie Ter Engelen en Tevona) 
Contactgegevens 
Marchal Heidi: unitdirecteur Hasselt 
 
Doelgroep 
Volwassenen met een beperking  
 
Andere relevante welzijnsactoren actief werkzaam in Hasselt rond deze doelgroep: 
Open Thuis, St Ferdinand 
 
Omvang doelgroep: 
A) Aantal cliënten in begeleiding door uw sector in Hasselt? 
een 70-tal cliënten die individueel wonen 
 
B) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in heel uw werkgebied (beschrijf uw 
werkingsgebied kort)? 
1300 personen, verspreid over de provincie, met units in Hasselt, Genk, Riemst, Maaseik, 
Maasmechelen en Bree 
 
C) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in Hasselt?  230 personen  
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5.2.4 Vzw BEWUST 
Contactgegevens 
Cuypers Wim, coördinator woonrehabilitatie of Geuens Niek, directeur 
Beschut wonen St. Truiden, Halmaalweg 19, 3800 Sint-Truiden 
 
doelgroep(en): 
Personen met een complexe psychische kwetsbaarheid die nood hebben aan een langdurige 
zorgondersteuning.: EPA cliëntenzorg/behandeling noodzakelijk maakt; 
 
Andere relevante welzijnsactoren actief werkzaam in Hasselt rond deze doelgroep: 
Niet GGZ: CAW, OCMW, reguliere thuiszorgdiensten en thuisverpleging 
GGZ: Mobiel B-team van het netwerk Reling (huidige PZT-team dat kortelings zal uitbreiden) 
de vzw BASIS, project EKWO,  
 
Omvang doelgroep: 
A) Aantal cliënten in begeleiding door uw sector in Hasselt? 
Op basis van wetenschappelijke studies (professor Delespaul, universiteit Maastricht) komt 1,7% van 
de bevolking in aanmerking om te behoren tot de EPA-groep. Als ik dat doorreken naar de 
eerstelijnszone Herkenrode kom ik aan meer dan 2400 potentiële cliënten. Een heel klein gedeelte is 
daar maar van in begeleiding, men schat dit in op 1/4de. Ik heb geen zicht op de huidige begeleidingen 
in de regio Hasselt. Kan enkel melden dat onze collega’s van vzw Basis een capaciteit hebben van 51 
begeleidingen, een mobiel B-team heeft meestal een 100-tal cliënten in hun bestand.  
 
Als vzw BEWUST hebben we besloten om ons aanbod af te stemmen op de eerstelijnszones. 
(Heel het Reling netwerk heeft deze intentie) 
 
Concreet voor BEWUST betekent dit dat we ons beperken tot de eerstelijnszone Haspengouw en 
Herkenrode. In Haspengouw zullen we ons aanbod stilaan verminderen; in Herkenrode opbouwen in 
samenwerking met vzw BASIS, waarmee we op dit moment gesprekken houden tot fusie. 
Tegen het eind van 2019 willen we in Hasselt reeds een 50-tal begeleidingen realiseren: 
ofwel via aanbod van huisvesting gecombineerd met begeleiding ofwel begeleiding in eigen  
huisvesting (kan voor beschut wonen zonder beperking sedert 1/1/2019, weliswaar rekening houdend 
met de totale erkenning)  
 
B) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in heel uw werkgebied (beschrijf uw 
werkingsgebied kort)? Zie onder 4a) werkingsgebied: eerstelijnszones Haspengouw en Herkenrode. 
Totaal begeleiding: 206 erkende plaatsen. In 2018 realiseerden we 280 begeleidingen (toestand 
31/12/2018. Gemiddeld door het jaar hebben we 245 personen in begeleiding. 
 
C) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in Hasselt? 
Op 31/12/18: 20; maar zie 4a): eind dit jaar willen we landen op 50 

5.2.5 Vzw Basis 
Contactgegevens 
Albrecht Rodenbachstraat 29/7, 3500 Hasselt, 011 23 51 95 
Dorien Eerlings, personeel@vzwbasis.be, Camille Libbrecht kamiel@vzwbasis.be 
 
Doelgroep 
Volwassenen met een psychische kwetsbaarheid en/of een afhankelijkheidsproblematiek, en specifiek 
verslavingsproblemen. 
 
Andere relevante welzijnsactoren actief werkzaam in Hasselt rond deze doelgroep: 
Vzw Bewust, CAD, MSOC 
 
Omvang doelgroep: 
A) Aantal cliënten in begeleiding door uw sector in Hasselt? 56 
 
B) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in heel uw werkgebied (beschrijf uw 
werkingsgebied kort)? 64 
 
C) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in Hasselt? 55  
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5.2.6 Vzw Open thuis Limburg 
Contactgegevens 
Bertina Houben, Ine Noben  
 
Doelgroep 
Wij begeleiden volwassenen met een (vermoeden van) beperking.  Dit kan zijn: mentale of fysieke 
beperking, sensorische beperking, ASS, bijkomende psychische problematiek, NAH, …   
 
Andere relevante welzijnsactoren actief werkzaam in Hasselt rond deze doelgroep: 
Al de organisaties die een erkenning hebben vanuit het VAPH, Vlaams Agentschap voor personen 
met een handicap o.a. De Wroeter, De Tandem, ’t Roer, Intesa….  
 
Omvang doelgroep: 
A) Aantal cliënten in begeleiding door uw sector in Hasselt?  geen recente cijfers.  
 
B) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in heel uw werkgebied (beschrijf uw 
werkingsgebied kort)? Werkingsgebied is vooral Hasselt, maar we komen in heel Limburg.  
Wij begeleiden ongeveer 300 cliënten over heel de provincie Limburg. 
 
C) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in Hasselt? Wij begeleiden een 200 cliënten in 
Hasselt 

5.2.7 O.C. Sint-Ferdinand 
Contactgegevens 
Kristel Peeters, 0476529323 , kristel.peeters@fracarita.org 
 
Doelgroep 
Kinderen, jongeren en volwassenen met gedrags- en/of emotionele problemen en/of met een 
verstandelijke beperking, en/of met autismespectrumstoornissen. 
 
Andere relevante welzijnsactoren actief werkzaam in Hasselt rond deze doelgroep 
Andere VAPH-voorzieningen 
 
Omvang doelgroep: 
A) Aantal cliënten in begeleiding door uw sector in Hasselt? 
Geen zicht op, gezien het aantal voorzieningen actief in het Hasseltse zal dit een aanzienlijk cijfer zijn. 
 
B) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in heel uw werkgebied (beschrijf uw 
werkingsgebied kort)?  700 Cliënten waarvan 400 volwassenen, Regio Hasselt en Sint-Truiden, Regio 
Lummen, Regio Leopoldsburg 
 
C) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in Hasselt? 50 cliënten 

5.2.8 VZW Stijn 
Contactgegevens 
Diane Luyts, Dienst Ambulante Begeleiding, Donkweg 49 te Zonhoven. Tel: 011/99 55 60  ( of 62 
rechtstreekse lijn) of GSM 0496/43 61 40; Dirk Van Vucht, Directeur Integrale Zorg Sint-Gerardus, 
011/350 139 (GSM: 0476/37/21/09) 
 
Omschrijving 
een netwerkorganisatie met voorzieningen (vergunde zorgaanbieders) en diensten voor begeleiding, 
assistentie in de thuissituatie.  
Doelgroepen vanuit vzw Stijn zijn:  

- Personen met een verstandelijke handicap 
- Personen met een motorische handicap 
- Personen met een meervoudige handicap 
- Personen met een niet aangeboren hersenletsel 
- Personen met een autisme spectrum stoornis 

 
Andere relevante welzijnsactoren actief werkzaam in Hasselt rond deze doelgroep:  
Andere VAPH-organisaties 
https://www.vaph.be/organisaties/adressen?combine=&province=VLI&tid=186 
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Omvang doelgroep: 
A) Aantal cliënten in begeleiding door uw sector in Hasselt? 
Geen antwoord voor de gehele VAPH-sector.  
 
B) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in heel uw werkgebied (beschrijf uw 
werkingsgebied kort)? 

- Voor Dienst Ambulante Begeleiding (een thuisbegeleidingsdienst) is het werkgebied gans 
Limburg en zijn er momenteel 121 personen(volwassenen) in begeleiding met een niet 
aangeboren hersenletsel en 65 personen (volwassenen) met een verstandelijke handicap.  

- Limburgse Stichting Autisme (een thuisbegeleidingsdienst) heeft als werkgebied de 
volledige provincie Limburg en momenteel zijn er 138 volwassen cliënten met ASS in 
begeleiding. 

- Dienstencentrum Sint-Gerardus biedt zorg- en onderwijs aan kinderen, jongeren en 
volwassenen met een (neuro)motorische beperking.  Op onze vestigingen te Pelt, Diepenbeek 
en Hasselt bereiken wij zorggebruikers vanuit de hele provincie Limburg en uit een aantal 
randgemeenten met de aangrenzende provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Momenteel 
zijn er 242 cliënten (97 kinderen, 76 jongeren en 69 volwassenen) onder begeleiding van het 
dienstencentrum. 

 
C) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in Hasselt? 

- Vanuit Dienst Ambulante Begeleiding: een thuisbegeleidingsdienst 
o Voor personen met een niet aangeboren hersenletsel zijn er momenteel 14 personen 

in begeleiding. Er zijn er 5 mogelijke kandidaten en 1 persoon huurt reeds via 
HACOSI 

o Voor personen met een verstandelijke handicap zijn er 10 personen in begeleiding.  
 Er zijn 6 mogelijke kandidaten waarvan 1 in de verre toekomst.  
 Algemeen kan ik melden dat van de mogelijke kandidaten er ook altijd zijn die 

door omstandigheden een ander traject willen gaan in de loop van de 
begeleiding of soms ook verhuizen naar een andere gemeente.  

- LSA begeleidt in Hasselt momenteel 10 cliënten. 
- Sint-Gerardus begeleidt 51 cliënten op onze Campus te Hasselt 

5.2.9 Intesa 
Contactgegevens:  
Sarah Stevens, 012/390460 of sarah.stevens@intesa.be 
 
Omschrijving: 
Volwassenen met een beperking 

- Fysieke beperking 
- Mentale beperking en bijkomende beperkingen 

 
Andere relevante welzijnsactoren actief werkzaam in Hasselt rond deze doelgroep: 
/ 
 
Omvang doelgroep: 
A) Aantal cliënten in begeleiding door uw sector in Hasselt? / 
 
B) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in heel uw werkgebied (beschrijf uw 
werkingsgebied kort)? 
Borgloon – Tongeren – Sint-Truiden en Kuringen en Berbroek: 300-350 cliënten 
 
C) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in Hasselt? 70 

5.2.10 ADO Icarus 
Specifieke regelgeving voor toekenning focuswoningen 
Contactgegevens 
Nadine Claesen  
 
Doelgroep: 
ADO Icarus richt zich met haar ondersteuningsaanbod naar personen met een beperking. In de eerste 
plaats richt zij zich op mensen met een ernstige lichamelijke beperking. Vanuit de centra voor zelfstandig 
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wonen biedt de organisatie een waaier aan ondersteuningsmogelijkheden aan. Hoofdzakelijk bestaat 
deze uit het aanbieden van 24/24u permanentie voor ondersteuning bij assistentietaken (helpen bij 
alledaagse taken zoals eten, drinken, toiletbezoek, aankleden, etc.) in en rond de woning.  
 
Daarnaast biedt de organisatie ook rechtstreeks toegankelijke hulp aan in haar aanbod (RTH). Dit is 
laagdrempelige hulp op tal van levensdomeinen voor personen met een handicap. Wat betreft dit 
aanbod richten wij ons naar alle personen met een handicap (en niet enkel naar personen met ernstige 
lichamelijke beperking). 
 
Andere relevante welzijnsactoren actief werkzaam in Hasselt rond deze doelgroep 
Ter Engelen, Sint Gerardus, Intesa 
 
Omvang doelgroep: 
A) Aantal cliënten in begeleiding door uw sector in Hasselt? 
Inzake permanentie zijn wij de enige zorgaanbieder die dit in haar aanbod heeft. Onze 22 gebruikers 
zijn hiermee de enige cliënten in Hasselt die onze sector vertegenwoordigen.  
 
B) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in heel uw werkgebied (beschrijf uw 
werkingsgebied kort)? 
Gezien het landelijk karakter van de werking bedraagt het werkgebied heel Vlaanderen. Concreet is 
ADO Icarus operatief in 12 regio’s: Sint-Lambrechts-Herk, Zolder, Gingelom, Lommel, Diest, Neder-
Over-Heembeek, Halle, Denderleeuw, Dendermonde, Kortrijk, Menen, Izegem. Het hoofdkantoor van 
de werking is gelegen in Hasselt. 
 
Wij ondersteunen 199 gebruikers binnen onze PVB-werking. Dit zijn mensen die beroep doen op onze 
permanentie en/of beroep doen op een persoonlijk assistent via ADO Icarus 
We ondersteunen daarnaast 172 cliënten binnen onze RTH-werking  
 
C) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in Hasselt? 

- Centrum voor zelfstandig wonen: 22 gebruikers 
- RTH: 5 cliënten 

5.2.11 De oever 
Aanspreekpunt: Kristel Eerdekens – wooncoördinator 
 
doelgroep 
Jongeren uit een problematische opvoedingssituatie (POS) en/of die een als misdrijf omschreven feit 
gepleegd hebben (MOF) tussen 17 en 21 jaar die begeleid worden bij het zelfstandig (gaan) wonen – 
soms met een partner en/of een eigen kind. Mits goedkeuring van de toegangspoort kan er begeleid 
worden tot 25 jaar. 

- Module CBAW: capaciteit 35 
- Module CBAW NBBM: capaciteit 8 
- Project kleine wooneenheden NBBM: capaciteit 10 

 
Andere relevante welzijnsactoren actief werkzaam in Hasselt rond deze doelgroep 
VZW De Wiekslag, VZW Sint-Vincentius, YAR, … 
 
Omvang doelgroep: 
A) Aantal cliënten in begeleiding door uw sector in Hasselt? 
YAR en Vzw de Wiekslag begeleiden ook in de regio bestuurlijk arrondissement Hasselt, maar het is 
niet gekend hoeveel er effectief in Hasselt wonen. 
We beschikken niet over recente gegevens van de andere voorzieningen 
 
B) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in heel uw werkgebied  
Ons werkingsgebied is de gehele provincie Limburg. 
Totaalaantal begeleidingen is 251 
 
C) Aantal cliënten in begeleiding door uw organisatie in Hasselt? 
We begeleiden 18 cliënten in Hasselt. 
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5.3 Bevraging per specifieke doelgroep  
Vervolgens werd er aan iedere welzijnspartner gevraagd om in kaart te brengen hoe groot de vraag is 
naar sociale huisvesting voor de cliënten die ze op Hasselts grondgebied begeleiden en welk type 
woningen er nodig zijn, welke de ervaringen zijn met het bestaande lokale toewijzingsreglement en 
welke verwachtingen er zijn. Het kaderbesluit sociale huur geeft aan dat de kandidaten aangebracht 
door een welzijns- of gezondheidspartner via het doelgroepenbeleid (voorrangsregel) ook na de 
toewijzing door deze welzijns- of gezondheidspartner verder dienen begeleid te worden. Daarom werd 
ook bevraagd welk engagement tot begeleiding de organisaties kunnen opnemen en wat ze niet 
kunnen opnemen. De resultaten worden gebundeld per doelgroep. 
 
Is er vanuit uw doelgroep een vraag naar sociale woningen. 

a) Hoe groot is die vraag (formuleer bij benadering een aantal) 
b) Naar welke soort woningen? 

 
Het huidige lokaal toewijzingsreglement is van kracht sedert december 2014. 

a) Hebt u op deze manier cliënten van uw organisatie kunnen laten doorstromen naar de sociale 
huisvesting of het SVK? 

b) Welke zijn uw positieve en negatieve ervaringen bij deze toewijzing(en)? 
 
Formuleer uw verwachtingen of suggesties voor een aanpassing van het huidige lokaal 
toewijzingsreglement met betrekking tot uw doelgroep. 
 
Begeleiding van de (kandidaat)- huurder 

a) Welke engagementen rond begeleiding en toeleiding? 
b) Welke garanties kan u niet bieden? 

 
Kende uw sector recent veranderingen of zijn er belangrijke wijzigingen op komst?  
 
5.3.1 personen met een handicap 
5.3.1.1 VZW COVIDA (EEN RECENTE FUSIE VAN DIENSTENCENTRUM TER ENGELEN EN TEVONA) 
Is er vanuit uw doelgroep een vraag naar sociale woningen. 

a) Hoe groot is die vraag (formuleer bij benadering een aantal) 
Een 5-tal 

b) Naar welke soort woningen? 
Appartement met 1 slaapkamer, appartement of woning met meerdere kamers voor gezin 
(met kinderen), studio ligging: Groot Hasselt, met goede bereikbaarheid van openbaar vervoer 
en winkels 

 
Het huidige lokaal toewijzingsreglement is van kracht sedert december 2014. 

a) Hebt u op deze manier cliënten van uw organisatie kunnen laten doorstromen naar de sociale 
huisvesting of het SVK? 
Ja 

b) Welke zijn uw positieve en negatieve ervaringen bij deze toewijzing(en)? 
negatief:  langere tijdsduur vooraleer beslist werd naar toewijzing, streng criterium: 

domicilie-adres moet 5 jaar in Hasselt zijn 
positief:  vlotte toewijzing naar andere bewoner/cliënt bij verhuis van bewoner 

 
Formuleer uw verwachtingen of suggesties voor een aanpassing van het huidige lokaal 
toewijzingsreglement met betrekking tot uw doelgroep. 
criterium aanpassen inzake domicilie-periode; bv. cliënt die al jaren in begeleiding is in Covida met 
domicilie op adres van ouders zou vlotter moeten kunnen verhuizen 
 
Begeleiding van de (kandidaat)- huurder 

a) Welke engagementen rond begeleiding en toeleiding? 
Blijft ongewijzigd t.o.v. huidige situatie; er wordt een begeleidingsovereenkomst afgesloten (IDO) en 
als organisatie volgen we de verschillende begeleidingsdomeinen op. 
 

b) Welke garanties kan u niet bieden? 
Geen zekerheid of cliënt gemotiveerd blijft voor begeleiding; cliënt kan andere keuzes maken om zijn 
zorgbudget in te zetten. 
 
Kende uw sector recent veranderingen of zijn er belangrijke wijzigingen op komst?  
Persoonsvolgende financiering + fusie van 2 organisaties (Ter Engelen + Tevona) 
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5.3.1.2 VZW OPEN THUIS LIMBURG 
Is er vanuit uw doelgroep een vraag naar sociale woningen. 

a) Hoe groot is die vraag (formuleer bij benadering een aantal)? 
De inkomsten van onze doelgroep zijn niet hoog, waardoor wij voortdurend op zoek zijn naar 
goedkope en betaalbare huisvesting.  Wij maken heel veel inschrijvingen in orde voor cliënten 
zodat zij op de wachtlijst terecht komen.  Dit gaat toch om ongeveer 50 dossiers per jaar. 

b) Naar welke soort woningen? 
Woningen voor ‘alleenstaande’ hebben wij veel vraag naar.  Daarnaast koppels en koppels 
met kinderen.  

 
Het huidige lokaal toewijzingsreglement is van kracht sedert december 2014. 
a) Hebt u op deze manier cliënten van uw organisatie kunnen laten doorstromen naar de sociale 

huisvesting of het SVK? Ja 
 

b) Welke zijn uw positieve en negatieve ervaringen bij deze toewijzing(en)?  
- Met sociale huisvesting hebben wij zeer positieve ervaring.  Cliënten zijn meestal tevreden 

over het aanbod.  
- SVK is niet altijd even positief. Soms is er veel criminaliteit in het appartementsblok en voelt 

onze doelgroep zich niet veilig. 
 
Formuleer uw verwachtingen of suggesties voor een aanpassing van het huidige lokaal 
toewijzingsreglement met betrekking tot uw doelgroep? 
Wij begeleiden ook een grote doelgroep met ‘vermoeden van beperking’ die een aanbod krijgen onder 
rechtstreeks toegankelijke hulp.  Zij hebben niet altijd een ‘erkende handicap’.  Deze wordt pas 
vastgesteld wanneer er een budget aangevraagd wordt. 
 
Begeleiding van de (kandidaat)- huurder 
a) Welke engagementen rond begeleiding en toeleiding? 

- Mensen met een beperking krijgen een budget toegewezen of worden onder RTH begeleid of 
betalen hun hulp cash.  Dit is bepalend hoeveel ondersteuning wij kunnen organiseren.  In 
een overeenkomst worden hierover afspraken gemaakt, zowel naar intensiteit als de 
levensdomeinen waarop men ondersteuning wenst.  

- Meestal wordt een overeenkomst afgesloten voor ‘onbepaalde duur’ met opzegtermijn van 
drie maanden met de cliënt.  

- Wij begeleiden cliënten op alle levensdomeinen, waarin domein geldbeheer/papieren een heel 
belangrijk begeleidingspunt is.  Ook helpen wij cliënten hun dagdagelijks leven te organiseren, 
helpen wij hen met het huishouden, met onderhoud woning….   Ook het netwerk, omgang met 
buren….   Kan een begeleidingsthema zijn.  Wij leggen contacten met diensten, helpen 
cliënten om in orde te blijven met hun maatschappelijke verplichtingen.  

- Rond toeleiding zorgen wij ervoor dat cliënt zijn inschrijving in orde maakt en helpen wij hen 
hierbij. 

 
b) Welke garanties kan u niet bieden? 
Hulpverlening is vrijwillig.  Cliënt kan op elk moment, met opzegtermijn van drie maanden, zijn 
overeenkomst met ons opzeggen.  Enkel wanneer er ‘bewindvoering voor persoon’ geregeld is, 
hebben wij partner die begeleiding kan verplichten.  
 
Kende uw sector recent ook veranderingen of zijn er belangrijke wijzigingen op komst?  
De persoonsvolgende financiering heeft heel wat veranderingen met zich meegebracht voor de 
doelgroep ‘personen met een handicap’.   Cliënten kunnen heel flexibel met hun budget hun 
begeleidingsomkadering uitwerken.  Het vergt van de organisatie heel wat veerkracht om met alle 
individuele vragen aan de slag te gaan en deze begeleiding ook gefinancierd te krijgen.  
 
Wij proberen ons begeleidingsaanbod te verruimen en uit te breiden en ook op vlak van daginvulling 
nog meer aanbod te doen en ook op woonvlak een ruimer aanbod te doen.   
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5.3.1.3 O.C. SINT-FERDINAND 
Is er vanuit uw doelgroep een vraag naar sociale woningen. 

a) Hoe groot is die vraag (formuleer bij benadering een aantal) 
De meeste van onze cliënten moeten rondkomen met een leefloon of een lage 
tegemoetkoming waardoor ze op de reguliere markt niet terecht kunnen. Hiernaast merken we 
vaak angst/vooroordelen dat particulieren liever niet verhuren aan mensen onder begeleiding. 
Vermoedelijk een 15-tal cliënten, maar een garantie heb ik hier uiteraard niet voor. 
 
We hebben enkele doorstromers vanuit residentiele woonondersteuning, deze blijven we 
uiteraard begeleiden zodra ze een woonst hebben. Hiernaast krijgen we geregeld nieuwe 
vragen (jongvolwassenen/ cliënten De Schakel), maar hierbij moeten we uiteraard altijd de 
afweging maken of mobiele begeleiding voldoende ondersteuning geeft 
 

b) Naar welke soort woningen? 
Studio of appartement, kleine gezinswoning. Nabij winkel en openbaar vervoer, bij voorkeur 
stedelijk. Het begeleidingsaanbod vergemakkelijkt indien enkele cliënten binnen loopafstand 
van elkaar wonen. 

 
Het huidige lokaal toewijzingsreglement is van kracht sedert december 2014. 

a) Hebt u op deze manier cliënten van uw organisatie kunnen laten doorstromen naar de sociale 
huisvesting of het SVK?  Neen 
 

b) Welke zijn uw positieve en negatieve ervaringen bij deze toewijzing(en)? 
 
Formuleer uw verwachtingen of suggesties voor een aanpassing van het huidige lokaal 
toewijzingsreglement met betrekking tot uw doelgroep? 
De omschrijving van de doelgroep uit het bestaande LTR komt overeen met het cliënteel binnen onze 
mobiele ondersteuning, we zijn voorstander van dit zo te behouden. 
 
Begeleiding van de (kandidaat)- huurder 

a) Welke engagementen rond begeleiding en toeleiding? 
De duur is onbeperkt of zolang de zorgvraag aanwezig is. Als organisatie vinden we het onze 
verantwoordelijkheid om begeleiding te voorzien (vorm is afhankelijk van ieder individueel 
dossier). 

b) Welke garanties kan u niet bieden? 
Dagelijkse ondersteuning. De ondersteuning wordt bepaald door het zorgbudget 
 

Kende uw sector recent veranderingen of zijn er belangrijke wijzigingen op komst?  
Persoonsvolgende financiering, geen subsidiering voor bouw van ‘gewone’ huizen. 
 
 
5.3.1.4 VZW STIJN 
Is er vanuit uw doelgroep een vraag naar sociale woningen. 

a) Hoe groot is die vraag (formuleer bij benadering een aantal) 
Vanuit Dienst Ambulante Begeleiding concreet 3 personen die op wachtlijst voor sociale 
huurwoning staan.  Daar het aantal personen dat bij ons in begeleiding is regelmatig wijzigt, door 
in- en uitstroom wijzigt ook de vraag.  
 
LSA: geen zicht op. 
 
Sint-Gerardus: op termijn (einde schooljaar) is er een nood voor één van onze jongvolwassenen 
met domicilie in Hasselt die de voorziening zal verlaten op het moment dat de school wordt 
afgerond. 
 
b) Naar welke soort woningen? 
Voor Dienst Ambulante Begeleiding: in deze bevraging hebben we de focus gelegd op 
volwassenen die naar zelfstandig wonen willen groeien. Zij hebben meestal nood aan één tot 2 
persoonswoning.  
 
In mindere mate aangepaste toegankelijke woningen.  Maar voor de doelgroep Niet Aangeboren 
hersenletsel en de personen met een fysieke beperking kan dit wel belangrijk zijn.  
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We doen ook begeleiding bij gezinnen met kinderen met een verstandelijke en/of motorische 
handicap. Zo zijn er ook gezinnen die nood hebben aan een aangepaste woning qua 
toegankelijkheid. Momenteel heb ik daar geen concrete cijfers over.  
 
Sint-Gerardus: Gezien onze doelgroep is een aangepaste (rolstoel)toegankelijke één tot 2 
persoonswoning (studio) aangewezen.  Hierbij wordt eveneens de focus op een zo geïntegreerd 
en zelfstandig mogelijk leven gelegd (al dan niet ondersteund met begeleiding van netwerk en 
partners).  
 
Voor onze jongvolwassenen is het vaak een moeilijke zoektocht om een geschikte woning/studio 
te vinden om een zo zelfstandig mogelijk leven uit te bouwen. 
 
Wij zijn reeds lange tijd zoekende naar een geschikte “gezinswoning” (en omgeving) om een 
aantal van onze minderjarigen op te vangen en te begeleiden die geplaatst zijn door jeugdrechter.  
Momenteel “wonen” deze bij ons in een internaatsetting.  Met Karoline Lenaerts (coördinator 
zorgstad Hasselt) is dit in het verleden meermaals opgenomen. 

 
Het huidige lokaal toewijzingsreglement is van kracht sedert december 2014. 

a) Hebt u op deze manier cliënten van uw organisatie kunnen laten doorstromen naar de sociale 
huisvesting of het SVK? 

Voor Dienst Ambulante Begeleiding: ja  
Sint-Gerardus: neen (niet bij weten) 

 
b) Welke zijn uw positieve en negatieve ervaringen bij deze toewijzing(en)? 
De positieve ervaring situeert zich voor de cliënt vooral naar betaalbaarheid van de huurwoning. 
Dit daar zij over geen groot leefbudget beschikken. Kunnen wonen in een stad als Hasselt geeft 
ook meer mogelijkheden naar aanbod qua vrije tijd, beschikbaarheid van diensten vb winkels in 
hun buurt. Dat is andere dan op het platteland wonen.  

 
Formuleer uw verwachtingen of suggesties voor een aanpassing van het huidige lokaal 
toewijzingsreglement met betrekking tot uw doelgroep. 
Personen met een handicap hebben een probleem naar het vinden van een betaalbare woning, 
hebben vaak niet de mogelijkheden om de onderhandelingen op de gewone huurmarkt te doen, 
vandaar het belang om via sociaal verhuur toegang te krijgen naar een woning. 
 
Deze doelgroepen meenemen in het toewijzingsreglement maakt dat voor hen ook inclusief wonen 
meer kansen biedt.  
 
Begeleiding van de (kandidaat)- huurder 

a) Welke engagementen rond begeleiding en toeleiding? 
Algemeen willen we meegeven dat personen met een handicap het recht hebben om begeleiding 
te kiezen, maar ook op te zeggen. Onze subsidiërende overheid legt nooit een verplichting op.  
Ofwel kunnen wij gebruik maken van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp en dan hebben ze in 
termen van begeleiding aan huis recht op 36 begeleidingsmomenten per jaar.  
 
Ofwel beschikken ze over een budget dat de mogelijkheid biedt tot meer intensievere begeleiding 
dan de 36 op jaarbasis. Maar hier is duidelijk de cliënt die kiest wat hij met dit budget aan 
begeleiding inkoopt. 
 
Vanuit Dienst Ambulante Begeleiding bieden we begeleiding aan, maar dit is geen verplichting.  
 
Vanuit LSA kunnen wij cliënten die via deze weg voorrang krijgen in de toewijzing verder 
begeleiden. Dit is voor ons geen einddoel. Omwille van organisatorische redenen wordt 
begeleiding wel in tijd beperkt (2 jaar, max 3 jaar). 
 
Vanuit Sint-Gerardus kunnen wij cliënten die dat wensen begeleiden en ondersteunen al dan 
niet in samenwerking met netwerk en externe partners.  

 
b) Welke garanties kan u niet bieden? 
Wij kunnen niet garanderen dat er begeleiding van cliënten gedurende de volledige woonperiode 
wordt geboden, omwille van de eigen keuzes van de cliënt. 

 
Kende uw sector recent veranderingen of zijn er belangrijke wijzigingen op komst?  
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op vlak van financiering hebben we 2 trappen:  
- Trap 1: gebruik van max 8 punten per jaar en bij volledig gebruik voor begeleiding geeft dit 36 

begeleidingen per jaar.  Maar men kan met de 8 punten bvb ook begeleid werk doen en dan 
dalen het aantal begeleiding thuis.  

- Trap 2: de cliënt heeft intensievere ondersteuning nodig en krijgt daarvoor een budget van de 
overheid. Het is de cliënt die zelf bepaalt wat hij met dit budget wil doen. (keuzevrijheid) 

 

5.3.1.5 INTESA 
Is er vanuit uw doelgroep een vraag naar sociale woningen. 

a) Hoe groot is die vraag (formuleer bij benadering een aantal) neen 
b) Naar welke soort woningen? / 

 
Het huidige lokaal toewijzingsreglement is van kracht sedert december 2014. 

a) Hebt u op deze manier cliënten van uw organisatie kunnen laten doorstromen naar de sociale 
huisvesting of het SVK? neen 

b) Welke zijn uw positieve en negatieve ervaringen bij deze toewijzing(en)? / 
 
Formuleer uw verwachtingen of suggesties voor een aanpassing van het huidige lokaal 
toewijzingsreglement met betrekking tot uw doelgroep. / 
 
Begeleiding van de (kandidaat)- huurder 

a) Welke engagementen rond begeleiding en toeleiding? / 
b) Welke garanties kan u niet bieden? / 

 
Kende uw sector recent veranderingen of zijn er belangrijke wijzigingen op komst?  / 
 
5.3.1.6 ADO ICARUS 
Is er vanuit uw doelgroep een vraag naar sociale woningen. 

a) Hoe groot is die vraag (formuleer bij benadering een aantal) 
Wij krijgen geregeld vragen vanuit onze doelgroep naar een aangepaste woning. Momenteel 
hebben wij voor regio Hasselt 8 kandidaten. De moeilijkheid wat betreft ons aanbod is dat de 
persoon met een handicap in kwestie moet beschikken over een persoonsvolgend budget. Dit stelt 
de persoon in staat om onze dienstverlening in te kopen.  
 
b) Naar welke soort woningen? 
Onze doelgroep heeft uiteraard vraag naar aangepaste woningen. Meest geschikt zijn de 
zogenoemde ADL-woningen aangezien deze volledig beantwoorden aan de regelgeving 
betreffende toegankelijkheid voor elektrische rolstoelen. Daarnaast zijn gewone aangepaste 
woningen ook heel interessant. Idealiter bevindt de woning zich op het gelijkvloers. Indien deze zich 
op een hoger niveau zou bevinden, is een lift die voldoende groot is voor een elektrische rolstoel 
nodig. 
 
Qua ligging is het interessant dat de woningen zich niet te ver bevinden van een dorps- of 
stadcentrum. Onze doelgroep is minder mobiel waardoor het voor hen interessant is dat de nodige 
voorzieningen zich niet te ver bevinden opdat zij hier indien gewenst zelfstandig naar toe kunnen 
gaan. 

 
Het huidige lokaal toewijzingsreglement is van kracht sedert december 2014. 

a) Hebt u op deze manier cliënten van uw organisatie kunnen laten doorstromen naar de sociale 
huisvesting of het SVK? 

Ja, er werden destijds twee woningen toegewezen. Dit via de sociale huisvestingsmaatschappij 
“Hasseltse Huisvestingsmaatschappij”. 
 
b) Welke zijn uw positieve en negatieve ervaringen bij deze toewijzing(en)? 
- Positief: Onze organisatie kan zorgvragers helpen bij het invullen van hun woon- en 

ondersteuningsnood mee in te vullen. Dit op een kwalitatieve wijze geruggesteund door de 
nodige ervaring en expertise. 

- Negatief: Er zijn heel wat interne/externe voorwaarden gekoppeld aan de toewijzing:  
 De regionale afbakening.  
 Eigendomsvoorwaarde: wij stuiten op moeilijkheden bij de toewijzing aangezien de 

sociale huurwetgeving stelt dat de huurder geen eigendom mag hebben. Onze cliënten 
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zijn in vaker voorkomend geval (recentelijk) gehandicapt naar aanleiding van een 
ongeval. Zij hebben een urgente woningnood maar hebben nog eigendom uit het 
verleden die zij niet zomaar kunnen/mogen/willen verkopen. Hierdoor vervalt hun 
kandidatuur. 

 Sinds 2017 hebben personen een PVB (persoonsvolgend budget) nodig om hun zorg 
bij ons te kunnen inkopen 

 Aanbod dat langs meerdere kanalen en breed in de samenleving bekend moet worden 
gemaakt 

 De locatie van woningen, heeft een invloed op de wijze waarop wij kunnen 
ondersteunen. De woningen moeten idealiter in een bepaalde straal liggen van ons 
centrum voor zelfstandig wonen. Op die manier kunnen wij de woningen laten 
aansluiten op ons permanentieaanbod. Indien de woningen te ver af gelegen, zal er 
gewerkt moeten worden met een vorm van assistentie op afspraak.  

 
Formuleer uw verwachtingen of suggesties voor een aanpassing van het huidige lokaal 
toewijzingsreglement met betrekking tot uw doelgroep. 

- In de eerste plaats zal het toewijzingsreglement aangepast moeten worden naar de context van 
de persoonsvolgende financiering. De toewijzing zou hierdoor afhankelijk moeten zijn over het 
beschikken van een persoonsvolgend budget in eerste instantie.  

- In tweede instantie kan er, indien een kandidaat niet over een PVB beschikt, bekeken worden 
of de persoon in kwestie geregistreerd staat op de CRZ en in afwachting van het verkrijgen van 
een PVB ondersteund kan worden via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). 

- Een suggestie kan bijkomend zijn dat er standaard/automatisch verschillende kanalen 
aangesproken worden bij het zoeken naar een geschikte kandidaat.  

 
Begeleiding van de (kandidaat)- huurder 

a) Welke engagementen kan u vanuit uw organisatie en vanuit uw sector aanbieden ten aanzien 
van de sociale huisvesters m.b.t. begeleiding en toeleiding? (graag duidelijkheid over de duur 
van uw engagement).  
Onze begeleiding bestaat uit een aanbod oproepbare permanentie en aanvullend een aanbod 
van ondersteuning op afspraak. Daarnaast bieden wij ook rechtsreeks toegankelijke hulp aan. 
 
De mate van het engagement is afhankelijk van het al dan niet beschikken over een 
persoonsvolgend budget. Indien kandidaten hier niet over beschikken kunnen zij immers geen 
zorg inkopen bij ADO Icarus en kunnen wij geen diensten aanbieden.  
 
Algemeen gesteld is het toeleiden naar de woningen op zich niet problematisch, echter wel het 
geheel van voorwaarden dat gesteld wordt. De kans dat een kandidaat hierdoor niet door de 
toegangsprocedure geraakt is hierdoor reëel.  
 

b) Welke garanties kan u niet bieden? 
Dat er steeds een kandidaat zal gevonden worden die aan alle eerste vereisten voldoen (zonder 
dat er met getrapte criteria moet gewerkt). 

 
Welke vertegenwoordiger van uw organisatie kunnen we in het najaar contacteren om de doelgroep 
van uw organisatie te vertegenwoordigen tijdens een bespreking? (wie + contactgegevens vermelden 
aub.) 
Nadine Claesen, Disselstraat 82 - 3500 Hasselt  
tel 011 27 45 59 – gsm 0479 65 52 76 
 
Er zijn heel wat wijzigingen in de welzijnssector. Kende uw sector recent ook veranderingen of zijn er 
belangrijke wijzigingen op komst? Vb. financiering van uw sector, fusies, 
Zoals reeds vermeld, is onze sector momenteel onderhevig aan de veranderingen naar aanleiding van 
de persoonsvolgende financiering. Meer bepaald is de sector momenteel wachtende op de uitvoering 
van de zogenaamde correctiefase 2. In deze correctiefase zullen de budgetten van onze doelgroep 
herverdeeld worden. 
 
De grootste verandering die onze sector reeds kende sedert 2017 is dat de financieringsstroom verlegd 
is van de voorzieningen naar de budgethouders. Deze laatstgenoemde kopen met hun PVB 
(persoonsvolgend budget) de zorg in van een bepaalde zorgaanbieder. 
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Ook de wachtlijstwerking is gewijzigd waardoor wij geen zicht meer hebben op mogelijke kandidaten 
voor onze openstaande plaatsen noch op personen met een PVB überhaupt. De budgethouders 
moeten zich uit vrije wil bij ons komen aanmelden als ze interesse hebben. 

5.3.2 Jongeren bijzondere jeugdzorg 
5.3.2.1 DE WIEKSLAG 
Is er vanuit uw doelgroep een vraag naar sociale woningen. 

a) Hoe groot is die vraag (formuleer bij benadering een aantal) Ja, Zeer groot, Raming aantal: 14  
b) Naar welke soort woningen?  studio’s, appartement met 1 slaapkamer, appartement met 2 

slaapkamers, soms gaat het om jonge ouders en daarom is een 2de slaapkamer nodig.  
 
Er is geen vraag naar aangepaste woningen in het kader van een fysieke beperking.  

 
Het huidige lokaal toewijzingsreglement is van kracht sedert december 2014. 

a) Hebt u op deze manier cliënten van uw organisatie kunnen laten doorstromen naar de sociale 
huisvesting of het SVK? Ja, 1 cliënt per jaar. 
 

b) Welke zijn uw positieve en negatieve ervaringen bij deze toewijzing(en)?  Enkel maar 
positieve ervaringen. Goede samenwerking. 

 
Formuleer uw verwachtingen of suggesties voor een aanpassing van het huidige lokaal 
toewijzingsreglement met betrekking tot uw doelgroep? Graag zo behouden. 
 
Begeleiding van de (kandidaat)- huurder 

a) a) Welke engagementen m.b.t. begeleiding en toeleiding?  
Wij kunnen jongeren begeleiden tot de leeftijd van 25 jaar. Wij werken aanklampend.  Wij 
bieden integrale begeleiding op alle levensdomeinen. Wij bieden budgetbeheer. Wij bieden 
begeleiding op maat. Wij bieden intensieve begeleiding.  
 
De Wiekslag heeft 28 jaar ervaring in het begeleiden van jongeren in het kader van begeleid 
zelfstandig wonen.  
 
De Wiekslag is een kwaliteitsvolle organisatie voor jeugdhulp en werkt op basis van 60 jaar 
ervaring en op basis van erkende internationale wetenschappelijke modellen. 
 

b) Welke garanties kan u niet bieden? 
De begeleiding verloopt op basis van partnerschap met de cliënten.  

 
Kende uw sector recent veranderingen of zijn er belangrijke wijzigingen op komst? In het kader van 
deze bevraging: neen. 
 
5.3.2.2  VZW DE OEVER 
Is er vanuit uw doelgroep een vraag naar sociale woningen. 

a) Hoe groot is die vraag (formuleer bij benadering een aantal):  
Er is een grote vraag naar sociale woningen vanuit de doelgroep module CBAW. Elk jaar zijn 
er minstens een 50-tal jongeren die worden begeleid door De Oever op zoek naar een 
kwaliteitsvolle woning om CBAW te doen of om begeleid alleen te kunnen gaan wonen. 
 
Al deze jongeren hebben een grote nood aan een degelijke en betaalbare woonst op lange 
termijn. Al deze jongeren worden dan ook bij aanvang van de module CBAW ingeschreven op 
een wachtlijst voor een sociale woning regio Limburg. 
 

b) Naar welke soort woningen?  
De voorkeur gaat uit naar appartementen met 1 of 2 slaapkamer. Voor jonge moeders/jonge 
ouders gaat de voorkeur uit naar een appartement met 2 of 3 slaapkamers. 
 
Een studio kan tijdelijk als een noodoplossing, maar is uit ervaring onvoldoende kwaliteitsvol 
en meestal te klein, aangezien onze jongeren er meestal permanent verblijven. Woningen met 
meerdere slaapkamers zijn nodig in kader van gezinsherenigingen. 
 
De woningen zijn best vlot bereikbaar via het openbaar vervoer. 
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Het huidige lokaal toewijzingsreglement is van kracht sedert december 2014. 
a) Hebt u op deze manier cliënten van uw organisatie kunnen laten doorstromen naar de sociale 

huisvesting of het SVK?  Ja. 
 
b) Welke zijn uw positieve en negatieve ervaringen bij deze toewijzing(en)?  
 Positieve: 

- Samenwerking verloopt goed.  
- Documenten goed terug te vinden via de website, opdat inschrijvingen vlotter kunnen 

verlopen. 
- Er wordt rekening gehouden met de regio waar de jongere wil gaan wonen. 
- Betaalbare woningen of appartementen. Goed betaalbaar met een leefloon, hetgeen 

een verbetering is van de levenskwaliteit van onze jongeren. Hierdoor wordt alleen 
wonen en tegelijk studeren een haalbare kaart. Het biedt onze jongeren betere 
toekomstkansen. 

- Goed onderhouden woningen/appartementen. Herstellingswerken bij inhuizing 
verlopen heel correct. 

- De instroom naar een woonst via het SVK Hasselt verloopt vlotter omwille van een 
ruimer aanbod in de regio. 

- Problemen zijn bespreekbaar; onze jongeren krijgen kansen en worden niet 
onmiddellijk op straat gezet bij problemen. Er wordt samen gezocht naar oplossingen. 

- Gelijke kansen voor iedereen, ongeacht je achtergrond, nationaliteit, … 
 Negatieve: 

- Wachtlijsten blijven soms toch lang, waardoor er eerst gezocht moet worden naar een 
tijdelijk verblijf. Dit is vaak duurder. Wanneer er dan nadien een aanbod komt vanuit 
de sociale woonmarkt, dient het huurcontract opgezegd te worden en dit kan kosten 
met zich meebrengen voor de jongeren (huurwaarborg deels moeten laten vallen). 

- Voor elke regio moeten er apart aanvragen ingediend worden. Centralisering of 
overkoepelend werken zou hier beter zijn. 

- Als je wordt opgeroepen voor een bezichtiging, moet je gaan kijken. Ook al weet je 
dat de kans klein is dat je het ook effectief gaat krijgen, aangezien je bv 20ste bent op 
de wachtlijst. 

- De wachttijd blijft lang, ook na een toekenning of goedkeuring van woning. 
 
Formuleer uw verwachtingen of suggesties voor een aanpassing van het huidige lokaal 
toewijzingsreglement met betrekking tot uw doelgroep: 
Uitbreiding van de toekenning van sociale woningen in Hasselt. Nu is er doorstroom van onze 
doelgroep voor slechts 1 à 2 jongeren/jaar. Dit zouden we graag zien uitbreiden, opdat er meerdere 
jongeren kunnen doorstromen naar een sociale woning regio Hasselt. 
 
Een vlottere doorstroom vanuit het project Wonen-Welzijn i.s.m. Cordium na een positieve evaluatie. 
Nu is het soms toch nog lang wachten op een beschikbaar appartement. 
 
Begeleiding van de (kandidaat)- huurder 

a) Welke engagementen m.b.t. begeleiding en toeleiding?  
Wij bepalen de duur van de begeleiding niet alleen. We zijn hier afhankelijk van de toegangspoort. 
(team indicatiestelling). Wij werken in ons traject met de jongere zeer aanklampend. De begeleidingen 
worden per 6 maanden verlengd, vrijwillige begeleiding na 18 jaar. Maximum tot 21 jaar en mits 
goedkeuring van de toegangspoort nu sinds 2018 ook tot 25 jaar. Na de toewijzing van een woonst 
nog 1 jaar begeleiding garanderen via een begeleidingsovereenkomst lijkt ons een haalbare kaart. 
Meestal loopt de begeleiding nog langer. 
 
Begeleidingen stoppen meestal als alle doelstellingen bereikt zijn en het niet meer verder 
aangewezen is om verder te begeleiden. Er is nog een beperkt aanbod in het kader van nazorg 
mogelijk. Het is een aanbod op maat van de jongere, maar biedt een zekere verdere opvolging na een 
stopzetting van een begeleiding. 
 

b) Welke garanties kan u niet bieden? 
Als een jongere zich niet openstelt voor begeleiding, kunnen we de begeleiding niet eindeloos 
verderzetten. We zien ons dan genoodzaakt om de begeleiding te stoppen. 
 
Kende uw sector recent veranderingen of zijn er belangrijke wijzigingen op komst?  
De belangrijkste verandering in onze werking, is dat de begeleidingen kunnen verlengd worden tot 25 
jaar, mits interne goedkeuring van vzw De Oever en mits goedkeuring van de toegangspoort. 
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5.3.3 Bevraging over de doelgroep “mensen zonder netwerk” 
5.3.3.1 VZW BEWUST 
Is er vanuit uw doelgroep een vraag naar sociale woningen. 

a) Hoe groot is die vraag (formuleer bij benadering een aantal) 
Kandidaten blijven vaak in de regio St. Truiden hangen omdat we hier een woningaanbod  
hebben. Ons aanbod in Hasselt is heel beperkt. We krijgen nu wel diverse vragen, maar 
gezien 
 
het vaak vragen zijn voor huisvesting en begeleiding moeten we helaas stellen dat we 
de vraag niet kunnen beantwoorden. Ik hoor deze vraag ook bij onze collega’s PZT van 
Reling, bij Asster…. Getal: heel moeilijk in te schatten: 10tal per jaar. 
 

b) Naar welke soort woningen? Vooral éénpersoonsflats; af en toe een wooneenheid met twee 
slaapkamers omdat sommige cliënten toch ook kind(eren) hebben of voor 
weekends/vakanties moeten zorgen voor opvang. 

 
Het huidige lokaal toewijzingsreglement is van kracht sedert december 2014. 

a) Hebt u op deze manier cliënten van uw organisatie kunnen laten doorstromen naar de sociale 
huisvesting of het SVK?  Ja 

b) Welke zijn uw positieve en negatieve ervaringen bij deze toewijzing(en)?  
Ervaring leert ons dat doorschuiven naar SVK toch heel moeilijk is: het aanbod is vaak 
niet aangepast aan de vraag m.b.t. ligging, grootte…. Wachttijden zijn toch lang. 
Aanbod vanuit sociale woningbouw is vaak gepaster (maar dan spreek ik vooral ook vanuit 
onze ervaringen in Sint-Truiden). Onze ervaring met doorstroming in Hasselt is nog te beperkt 
om daar uitspraken over te doen. 

 
Formuleer uw verwachtingen of suggesties voor een aanpassing van het huidige lokaal 
toewijzingsreglement met betrekking tot uw doelgroep. 
Eigenlijk vind ik onze doelgroep bijna niet terug in de nota. Buiten het project wonen-welzijn waarin we 
partner zijn wordt er in de verdere omschrijving weinig gezegd over deze doelgroep. 
Men spreekt over cliënten die via CAW, OCMW enz.… een woontraining achter de rug hebben, 
Ofwel over bewoners met een handicap: maar hierin lees ik vooral cliënten met een persoonsvolgend 
budget, een VAPH-erkenning… 
 
Liefst zie ik een artikel toegevoegd rond onze groep zoals beschreven in 2): beschrijving van de 
doelgroep, aangevuld met: …. Mensen die een traject in woonbegeleiding doorlopen hebben vanuit 
een GGZ-partner als beschut wonen, mobiele equipes van het Netwerk Reling… 
 
De voorwaarde van de sociale woonmaatschappijen om 5 jaar gedomicilieerd te zijn in Hasselt geeft 
wel wat problemen. Onze cliënten zijn minder honkvast geworden waardoor ze zich qua huisvesting 
vaker bewegen binnen de regio Herkenrode Haspengouw waardoor ze mogelijks van de wachtlijst 
geschrapt worden.  
 
Men zou dit ook meer regionaal moeten bekijken of rekening houden met het netwerk (sociaal-, zorg- 
en/netwerk m.b.t. tijdsinvulling) dat men op dat moment ergens aan het uitbouwen is 
 
Begeleiding van de (kandidaat)- huurder 

a) Welke engagementen mbt begeleiding en toeleiding? 
Uiteraard kunnen we begeleiding aanbieden. De duur is afhankelijk van de 
zorgvraag/zorgnood… Omdat we vertrekken van uit een herstelvisie heeft de cliënt de regie 
over zijn begeleiding en vaak ook de duur ervan. 
 
Het is altijd de bedoeling om toch te zorgen voor zorgcontinuïteit: soms kan frequentie en 
intensiteit wat afnemen, maar als partner langdurige zorg zijn we steeds bereid de draad terug 
op te nemen bij 
moeilijkheden.  
 
We kunnen echter geen blijvend engagement aangaan. We moeten kunnen schakelen met 
reguliere zorgpartners als OCMW, CAW, thuisverpleging, thuiszorg…. Deze zorgpartners 
kunnen een signaalfunctie vervullen en bij veranderende zorgnood terug een vraag stellen 
aan Bewust. 
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Soms moeten we ook kunnen loslaten. Anderzijds moeten we soms ook aanklampen, ons 
bemoeien. (denk bijv. ook aan EKWo project) 
 
Ik denk dat we in het verleden al bewezen hebben dat we hier zeker voor open staan. 
 

b) Welke garanties kan u niet bieden? 
Dat we ten allen tijde, in alle omstandigheden begeleiding kunnen bieden. 
Er zijn echter cliënten die geen begeleiding meer toelaten of die begeleiding onmogelijk 
maken… Maar dan nog willen we met het netwerk bekijken wat er kan/moet gebeuren 

 
Kende uw sector recent veranderingen of zijn er belangrijke wijzigingen op komst?  
*Belangrijkste wijziging is het nieuw decreet op beschut wonen van kracht sedert 01/01/2019 waarbij 
huisvesting losgekoppeld wordt van begeleiding. Met andere woorden we kunnen cliënten begeleiden 
in eigen huisvesting. 
 
De fusiegesprekken die we hebben met onze collega’s van BASIS vzw in Hasselt. De uiteindelijke 
officiële fusie, zoals we er nu voor staan, is gepland voor 1/1/2021. We willen echter operationeel 
reeds landen in een gezamenlijke aansturing in de loop van 2020. 

5.3.3.2 VZW BASIS  
Is er vanuit uw doelgroep een vraag naar sociale woningen. 

a) Hoe groot is die vraag (formuleer bij benadering een aantal): Ja, +- 15 
b) Naar welke soort woningen?  

1 kamer appartementen, toegankelijk met het openbaar vervoer en kort bij de hoofdzetel. 
 
Het huidige lokaal toewijzingsreglement is van kracht sedert december 2014. 

a) Hebt u op deze manier cliënten van uw organisatie kunnen laten doorstromen naar de sociale 
huisvesting of het SVK? Ja, via Cordium. 
 

b) Welke zijn uw positieve en negatieve ervaringen bij deze toewijzing(en)?  
Positief: snellere doorgang naar sociale huisvesting 
Negatief: te beperkt, slechts twee plaatsen 
 
Formuleer uw verwachtingen of suggesties voor een aanpassing van het huidige lokaal 
toewijzingsreglement met betrekking tot uw doelgroep? 

- Uitbreiding van plaatsen. 
- Appartementen en studio’s voor ouder en kind 

 
Begeleiding van de (kandidaat)- huurder 

a) Welke engagementen m.b.t. begeleiding en toeleiding?  
Begeleiding zolang de cliënt bij ons aanwezig is en een half jaar nazorg. 

b) Welke garanties kan u niet bieden? 
Onze hulpverlening is een vrijwillige hulpverlening. Wanneer de cliënt de deur sluit en deze 
hulpverlening niet meer wenst, kunnen wij als vzw niets doen. 
 

Kende uw sector recent veranderingen of zijn er belangrijke wijzigingen op komst?  
Ja, er zijn verschillende veranderingen op til. Maar einde begeleiding gebeurt steeds in communicatie 
met de andere initiatieven. 
 
5.3.3.3  CAW LIMBURG,  
Is er vanuit uw doelgroep een vraag naar sociale woningen. 

a) Hoe groot is die vraag (formuleer bij benadering een aantal) 
Aandachtspunt: de vraag is groter dan deze mail, doch Regas geeft ons vandaag nog geen 
correcte cijfers hierover. 
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Tabel 24: aantal verwijzingen door CAW naar woongerelateerde organisaties: alle cliënten vs Limburg 
vs Hasselt  

CAW Limburg_2018_externe verwijzing naar   
Alle cliënten Onthaal Begeleiding 
Sociaal verhuurkantoor 41 30 
Sociale huisvestingsmaatschappij 10 12 
Huurdersbond 8 4 
Woonwinkel 2 0 
TOTAAL 61 46 

 
Cliënten met domicilie in Limburg Onthaal Begeleiding 
Sociaal verhuurkantoor 29 25 
Sociale huisvestingsmaatschappij 7 11 
Huurdersbond 7 3 
Woonwinkel 1 0 
TOTAAL 44 39 

 
Cliënten met domicilie Hasselt Onthaal Begeleiding 
Sociaal verhuurkantoor  8 
Sociale huisvestingsmaatschappij 2 5 
Huurdersbond 1 0 
TOTAAL 3 13 

 
b) Naar welke soort woningen?  

Een divers aanbod: 
- Enerzijds een aanbod voor de talloze “alleenstaande” dak- en thuislozen. Betaalbare studio’s 

of appartementen. Bij voorkeur in een kleinschalige woonentiteit met een gemakkelijke 
bereikbaar ten opzichte van het centrum. 

- Anderzijds ook appartementen voor systemen (gezinnen met kinderen). Voor systemen 
streven we altijd zo snel mogelijk naar een duurzame woonoplossing. 

- Een betere en meer afgestemde uitstroom vanuit detentie naar de reguliere woonmarkt. 
- Om de zowel de overgang van detentie naar de vrije samenleving beter te realiseren als de 

afstemming tussen het aanbod van de (sociale-)woonmarkt en de werking van de 
strafuitvoering (gevangenis en strafuitvoeringsrechtbank) te verbeteren, is er nood aan 
vormen van doorgangshuizen/appartementen voor ex-gedetineerden. 

 
Formuleer uw verwachtingen of suggesties voor een aanpassing van het huidige lokaal 
toewijzingsreglement met betrekking tot uw doelgroep? 
Vanuit de Vlaamse visie op dak- en thuislozen willen we maximaal inzetten op woongerichte 
oplossingen voor alle mensen met een woonproblematiek: op het onmiddellijk bieden van een stabiele 
huisvesting met ondersteuning/begeleiding waar gewenst, dit vanuit het gegeven dat huisvesting een 
fundamenteel recht is en een basisvereiste om te kunnen versterken/verbinden op alle 
levensdomeinen.   
 
We komen los van het principe dat voor elke cliënt een “getrapte zorg” noodzakelijk is. Wat niet uitsluit 
dat voor een aantal cliënten dit traject toch ook wenselijk blijft.  
 
Essentieel hierbij is dan wel de zorg op maat. Dit vraagt om een gedifferentieerd aanbod aan 
(woon)begeleiding. Een woonproblematiek is immers meer dan louter een probleem met het wonen, is 
vaak gelinkt aan diverse, complexe en onderling verweven problematieken (op het vlak van fysieke 
en/of mentale gezondheid, basisrechten, sociale en affectieve relaties, inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt, instellingsverlaters, ...). Het CAW biedt hiervoor een brede waaier van ambulante 
woonbegeleidingsvormen voor de cliënten die het aanmeldt binnen het doelgroepenbeleid. 
 
Begeleiding van de (kandidaat)- huurder 

a) Welke engagementen m.b.t. begeleiding en toeleiding?  
Binnen het CAW streven we ernaar om iedere cliënt die naar een SVK-woning doorstroomt vanuit de 
opvang een nabegeleiding aan te bieden. Deze nabegeleiding bekijkt de wensen en de noden van de 
cliënt in zijn eigen woning en biedt op basis hiervan een gepaste woonbegeleiding op maat. 

Sociale Huisvesting - Eigen toewijzingsreglement
gemeenteraad - 23 juni 2020

54/82



  Lokaal Toewijzingsreglement Hasselt 2020 48/75 

 
Tijdens detentie bereiden we, in kader van integrale trajectbegeleiding, de gedetineerde voor op onder 
andere het houden en/of bekomen van (duurzame) woonst. Van zodra de gedetineerde vanuit 
trajectbegeleiding in vrijheid gesteld is, kan er nog gedurende 3 maanden nazorg geboden worden. 
 

b) Welke garanties kan u niet bieden? 
/ 

 
Kende uw sector recent veranderingen of zijn er belangrijke wijzigingen op komst? 
/ 

5.3.4 Overzicht woonvraag na de schriftelijk bevraging 
Tabel 25: overzicht resultaten schriftelijke bevraging 

 CAW De oever De Wiekslag Bewust/Basis 
Cliënten werkgebied  251   
Cliënten Hasselt 95 18 14 Begl zelfst wn 56-tal 
Vraag naar SH 42 50 14 25 
woningtype  1/2/3 slpk 1 slpk 1 slpk 
Begeleidingsgaranties  1 jaar Ivf motivatie Cl 6 mdn nazorg/ ifv motivatie CL 

 
 Open Thuis Covida Intesa Ado 

Icarus 
St 
Ferdinand 

Vzw Stijn 

Cliënten werkgebied 300 1300 350 371 700 566 
Cliënten Hasselt 200 230 70 27 50 85 
Vraag naar SH 50 5 Geen 8 15 4 
Woningtype alle Alle+ nabij 

voorzieningen 
  alle 1-2 

persoon 
Woningaanpassingen    Electr 

rolstoel 
 rolstoel 

Begeleidingsgarantie Ifv 
engagement 
client en 
zorgbudget 

Idem  Idem Idem idem 
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5.4 Mondelinge bevraging stakeholders uit het welzijnsveld 
Op 2 December 2019 en 24 januari 2020 werden een aantal stakeholders bijkomend mondeling 
bevraagd. De bespreking werd gevoerd aan de hand van de volgende vragen: 

- Beschrijf de doelgroep/de nood aan sociale woningen/type/aanpasbaarheid. 
- Kandidatuur cliënt: welke criteria hanteren jullie voor de begeleidingsovereenkomst? 
- Bewoning: welke engagementen kan u bieden aan de SHM na toewijzing en hoe lang? 
- Wat kan u aanbieden na afsluiten begeleiding en er is opnieuw ondersteuning nodig? 
- Voorstel definitie doelgroep? 
- Andere  

5.4.1 CAW Limburg (Jan Gilissen): 
CAW Limburg wil, naast hun aanbod van noodopvang, directe opvang en algemene opvang, meer 
dan in het verleden inzetten op woongerichte oplossingen, onder meer door de uitbreiding van het 
studiowonen en meer in te zetten om ambulante woonbegeleidingen. 
 
Leren wonen in woning is anders dan in een onthaaltehuis (OTH): doel is het aanbod omvormen van 
OTH naar meer studio's om woontraining aan te bieden. Men zet dus in op ambulante 
woonbegeleiding naast hun aangepast aanbod woonbegeleiding met verblijf. 
 
Binnen preventieve woonbegeleiding waren er twee pijlers: interventie en preventie.  

- De pijler interventie blijft uiteraard bestaan en is zelf uitgebreid. Hier is er een aanbod naar de 
sociale huurmarkt alsook naar de private huurmarkt.  

- De pijler preventie is omgebouwd naar “nabegeleiding”, om vanuit zorgcontinuïteit de cliënten 
die doorstromen van een OTH of vanuit een studio van het CAW naar een sociale woning een 
opvolgbegeleiding te bieden van minimaal drie maanden om te zorgen voor naadloze 
overgang naar het zelfstandig wonen 

 
Vraag: 
3 Doelgroepen: 

- Personen in een traject (woonladdermodel: opvang, studiowoning en training, na begeleiding) 
- Housing- first  
- Ex- gedetineerden 

 
Niet voor alle cliënten is een doelgroepenplan nodig. Ze stromen nu al vaak in via puntensysteem 
SVK, waar zij al "voorrang" door krijgen.  
 
Gezinstypologie/woningtypologie: 
Voor het merendeel gaat het over alleenstaanden doch soms zijn er ook vragen voor een gezin met 
kinderen. 
 
Begeleiding:  
De begeleiding aangeboden in het kader van het doelgroepenplan, kadert in onze visie van 
zorgcontinuïteit. Deze begeleiding is op maat en is gebaseerd op de noden en de wensen van de 
cliënt op het moment van de inhuis. 

- Ofwel wordt er een nabegeleiding aangeboden. Binnen de nabegeleiding wordt een 
begeleidingsengagement aangegaan voor een periode van 3 maanden. De nabegeleiding is 
in de eerste plaatst gericht op het faciliteren van de overgang van residentiële verblijf naar het 
alleenwonen met specifieke aandacht op een aantal levensdomeinen: materialiteit, 
administratie en financiën. Tevens wordt er gewerkt rond de woonvaardigheden. Deze worden 
geobserveerd en waar mogelijk aangereikt. Indien verder opvolging nodig blijkt wordt dit 
ingeschat en worden stappen gezet voor de verdere uitbouw van een (hulpverlenend) 
netwerk. Indien nodig is er ook de mogelijkheid om aansluitend een ambulante integrale 
woonbegeleiding” op te starten.  

- Ofwel wordt er direct een ambulante integrale woonbegeleiding aangeboden. Deze 
begeleiding is van langere duur, zijnde 1 à 2 jaar, waar een begeleidingsovereenkomst aan 
verbonden is.  
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5.4.2 VZW Bewust en VZW Basis (Niek Geuens): 
Niek geeft aan dat vanaf 1/01/2019 het beschut wonen niet meer verplicht dient te huisvesten en te 
begeleiden. Men kan nu ook mensen begeleiden die zelf een woonst hebben. 
Beschut wonen VZW Bewust heeft te Sint-Truiden 206 plaatsen 
 
Men werkt aan een fusie met VZW  Basis (momenteel 51 plaatsen). VZW Basis begeleid mensen met 
een verslavingsproblematiek. 
 
De eerstelijnszones Herkenrode en Haspengouw schuiven met 100 plaatsen. Bewust wenst in Sint-
Truiden begeleidingen af te bouwen ten voordele van de eerstelijnszone Herkenrode zodat we 
inderdaad ook in Herkenrode aan een begeleidingscapaciteit komen van een100tal. Om dit te 
realiseren hebben we zeker nog twee jaar nodig.  Dit is vooral afhankelijk van het woningaanbod.  
 
Vraag: 
- Huisvesting om te trainen  
-10 à 15 eenheden om te trainen 
- 4 à 6 woonentiteiten op 1 adres 
- huurprijs tussen de 350 en 400 EUR 
- geen gemeenschapsruimten 
- zowel huren of verwerven zijn opties 
- een oplossing voor doorstroming na beschut wonen: 30 tot 35 personen, nabijheid openbaar vervoer 
en winkel, niet op adres  
- een oplossing voor doorstroming na beschut wonen VZW Basis: op adres 
 
Gezinstypologie/woningtypologie: 
vooral voor eenpersoon-huishoudens 
 
Begeleiding: geen eindtijd, motivatie is vereist, terug opschalen als er noden zijn 
Voorstel definitie: 
Mensen zonder netwerk die succesvol een woonbegeleidingstraject doorlopen in: 

- het project wonen-welzijn; 
- een doorgangswoning van het OCMW-Hasselt; 
- project beschut wonen of een studio- wonen van CAW Limburg (dit zijn de studio's binnen 

opvang en woontraining, thuislozencentrum en De tunnel)  
en die bereid zijn verdere woonbegeleiding te aanvaarden. (laddermodel) 
 
Het betreft: 

- zorgbehoevende thuisloze ouderen, die toegeleid worden via CAW Limburg; 
- personen die instromen in het project wonen-welzijn en doorgangshuis ex- gedetineerden; 
- personen die instromen in de modulaire woonentiteiten voor het Housing First project; 
- personen met een complexe langdurige psychiatrische kwetsbaarheid.  

 
Specifiek voor de toegang tot het proefwonen (project Wonen- Welzijn Cordium), beogen we 
volgende specifieke doelgroepen: 

- personen met een afhankelijkheidsproblematiek; 
- personen met een algemene psychiatrische problematiek; 
- personen met een mentale beperking; 
- dak- en thuislozen; 
- jongvolwassenen, die in begeleiding zijn met het oog op zelfstandig wonen (18j – 25j); 
- jongeren uit bijzondere jeugdzorg, die in begeleiding zijn met het oog op zelfstandig wonen 

(17j – 21j). 
 
Specifiek voor de toegang tot het project modulaire Woonentiteiten voor Housing First, beogen we 
volgende specifieke doelgroep: 

- langdurig dak- en thuislozen met een complexe problematiek van verslaving- en of psychische 
problemen; 

- Mits de kandidatuur besproken wordt op het lokaal daklozenoverleg en er voldoende 
begeleidingscapaciteit beschikbaar is binnen Housing First en de gast open staat voor deze 
begeleiding met het oog op behoud van de woonst. 

 
 
 

Sociale Huisvesting - Eigen toewijzingsreglement
gemeenteraad - 23 juni 2020

57/82



  Lokaal Toewijzingsreglement Hasselt 2020 51/75 

Specifiek voor de toegang tot het doorgangshuis voor ex- gedetineerden, beogen we de volgende 
specifieke doelgroep: 

- Gedetineerden uit gevangenis Hasselt met domicilie of referentieadres in ELZ 
Herckenrode die in kader van voorbereiding reclassering nood hebben aan 
tijdelijke woonst zonder intensief begeleidingsaanbod (gedetineerden waar een 
nood aan residentiële behandeling is vastgesteld worden niet geïncludeerd) maar 
met ondersteuning naar verdere doorstroom naar de private - of sociale huurmarkt. 

- Het informeren van de doelgroep, het screenen van de kandidaten en het 
bespreken van de kandidatuur op een instroomoverleg (minimaal PSD & CAW) 
gebeurt in de gevangenis. De effectieve uitstroom naar het 'doorgangshuis' kan 
maar gebeuren als er voldoende extra-murale begeleidingscapaciteit beschikbaar 
is binnen CAW Limburg en de gast open staat voor deze begeleiding met het oog 
op doorstroom naar een duurzame woonst. 
In dit doorgangshuis kunnen ze maximaal 3 tot 6 maanden verblijven. 

- Belangrijk is dat er in de werking (kostenberekening) voldoende flexibiliteit is naar 
beschikbaar houden van bezettingscapaciteit om de afstemming met het justitiële 
traject (werking van de Strafuitvoeringsrechtbank) zo vlot mogelijk te krijgen! 

5.4.3 VZW Stijn- Diane Luyts: 
VZW Stijn beheert 7 voorzieningen dagopvang, nachtopvang en ambulante ondersteuning. Ze werken 
over heel Limburg met 3 mobiele ambulante diensten: 
 
Ze richten zich tot mensen met een motorische beperking, verstandelijke beperking, gecombineerde 
problematiek, NAH, autisme. De diensten die werken rond autisme, dienst persoonlijke assistentie (in 
thuissituatie), motorische beperking zijn gevestigd te Zonhoven. Sint- Gerardus heeft een internaat in 
Hasselt. Een aantal uitstromers zoeken naar een gepaste (groeps)woning 
 
Voorheen was er een thuisbegeleidingsdienst (bij ouders thuis) en begeleid wonen (voor gasten die 
alleen woonden). Nu zit het aanbod allemaal in rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH: 36 
begeleidingen op jaarbasis) waardoor thuisbegeleiding en begeleid wonen meer door elkaar loopt. 
 
Begeleidingsdiensten mobiel ambulant onderzoeken de noden (RTH) (8 punten voor mobiele 
begeleiding). Voor chronische begeleiding verwijzen ze door naar andere partners binnen de 
gehandicaptensector. Alle partners hebben wachtlijsten van 9 à 10 maanden, maar bij autisme tot 2 
jaar.  
 
Cliënten krijgen zelf een persoonlijk assistentiebudget PAB: en dienen dan alle kosten te betalen. In 
de huidige context krijgen de mensen een PAB-goedkeuring doch geen uitbetaling (prioriteit 1,2 en 3). 
VZW Stijn zal na de ambulante begeleiding (waar mogelijk) wel trachten te overbruggen tot de 
intensieve begeleiding van een andere dienst. 
 
Ze werken op 2 sporen: 

- Cliënt zoekt zelf woning  
- Er werden ook een aantal panden gebouwd door SHM (Beringen/ Zutendaal/ Genk) die 

worden gehuurd buiten sociaal huurstelsel (soort ADL-cluster- 12 tot 15 studio's met 
gemeenschappelijke ruimtes en mogelijkheid waar de begeleiding kan inslapen. De 
organisatie moet dan zorgen voor de bezetting. 

Maar uiteraard willen de gasten zo zelfstandig mogelijk wonen 
 
Vraag: 
4 entiteiten op jaarbasis waarvan 50 % sterk aangepast en 50 % minimaal aangepast clusters (min. 
12 entiteiten) 
 
Voorstel definitie: 
Volwassen personen met een beperking  die reeds zelfstandig wonen of zelfstandig willen/kunnen 
wonen en die gebruik maken van een vergunde zorgaanbieder (werkzaam in Hasselt) voor 
rechtstreeks toegankelijke hulp of via persoonsvolgend budget ondersteuning krijgen  en op het 
ogenblik van de toewijzing een actuele begeleidingsattest kunnen voorleggen aan de sociale 
huisvestingsmaatschappij voor mobiele ondersteuning door de toeleidingsactor en eventueel door het 
netwerk rond deze cliënt (eventueel aangevuld met ambulante ondersteuning). 
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Bijkomende afspraak naast de definitie: 
De professionele ondersteuning biedt mobiele ondersteuning en dient dus echt aan huis te gaan. De 
mobiele ondersteuning biedt professionele hulp en maakt de brug (en neemt de regierol) met 
persoonlijk netwerk zodat bewoner goed kan wonen. Min. 6 maanden begeleiding, daarna in functie 
van noden en vraag verlengen (evaluatievergadering: min. 3 partners: SHM, welzijnsactor en cliënt) 
 
Begeleiding:  
Minimaal 6 maanden begeleiding, daarna in functie van noden en vraag verlengen 
(evaluatievergadering: minimaal 3 partners: SHM, welzijnsactor en cliënt) 
 
Te bekijken: 
Bouwen volgens principes van Universal Design. Bevragen voor sociale huisvesting: in hoeverre is dit 
mogelijk, wordt dit ondersteund?   
Sociale koopwoningen krijgen geen subsidie meer voor onder andere aanleg van terrein. Zij zouden 
hun focus kunnen herleggen naar bouwen voor doelgroepen. Daar zitten blijkbaar nog middelen. 

5.4.4 Open Thuis: Bertina Houben 
Doelgroep: 
Personen met een handicap en vermoeden van handicap 
Meestal mensen met mentale beperking (licht, matig), ASS; sensorische beperkingen; fysieke 
beperkingen; dubbele diagnoses 
 
Leeftijd: + 18, opstart onder de 65 jaar in sector personen met een handicap 
 
Ook ruime ouderwerking: koppels met een handicap die kinderen hebben (dan ook minderjarige 
kinderen in begeleiding). 
 
Vele cliënten willen zelfstandig wonen. Omwille van de beperkte inkomens (1000 tot 1600 euro) kan 
de doelgroep moeilijk terecht op de reguliere woonmarkt. 
begeleiding via RTH, een heel grote pool van wachtenden. 
Ook opstart van een dossier bij een “Vermoeden van handicap” waarbij er een perspectief is op 
ondersteuning. Bvb bij een verleden in BUSO-onderwijs, intakegesprek bevat verslagen van andere 
diensten, IQ-test, … 
 
Open Thuis ondersteunt dan bij een aanvraag persoonsvolgend budget.  
Persoonsvolgend budget: vraag en aanbod, vaak langdurige trajecten 
Soms breekt traject met de cliënt af maar kan het achteraf terug opgestart worden.  
 
Voorwaarde om een cliënt te helpen: 
er moeten subsidiemogelijkheden zijn; 
de cliënt moet begeleidingsvatbaar zijn. 
Indien RTH volzet is, doen nog kortdurend aanbod, er wordt dan onderzocht, hoe kunnen we 
depanneren? Sowieso max. 1 contact per 14 dagen.  
Met PVF kan wel nog een verder begeleidingsaanbod volgen. 
De meerderheid van de cliënten is alleenstaand.  
 
Bespreking definitie:  
In de vorige doelgroepomschrijving werd 'vermoeden van een handicap' niet weerhouden. Reden?  
Je moest VAPH-erkenning hebben 
 
Moet doelgroep autisme apart uitgelicht worden? 
Ja, om specifiek te kunnen toewijzen op bepaald adres (prikkelarm).  
Indien er geen kandidaten zouden zijn voor de voorbehouden prikkelarme woningen komen deze 
woningen te goede van de algemene doelgroep personen met een handicap. 
 
Vormt Lokale binding een probleem voor de doelgroep? 
Laatste 6 jaar moeten ze drie jaar in Hasselt gewoond hebben. 
In de toekomst: laatste 10 jaar, 5 jaar onafgebroken wonen in Hasselt 
Lokale binding is een absolute voorwaarde 
De doelgroep is echter zeer plaats en locatie gebonden. mogelijk gaan vele kandidaten niet aan deze 
voorwaarden kunnen voldoen. 
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Open Thuis heeft ook nood aan richtlijnen vanuit de sociale huisvestingsmaatschappijen. Cordium 
geeft aan dat de enige stok waarover ze beschikken de dreiging is tot verbreking huurovereenkomst 
en eventueel het LAC-wonen 

5.4.5 Sint Ferdinand: Christel Peeters 
Doelgroep: 
Jongeren vanuit minderjarigenwerking (blijven tot hun 21ste op internaten); 
mensen met autisme; 
zwakkere populatie met een dubbele diagnose (psychiatrische stoornis, detentieverleden) voor deze 
laatste doelgroep is 10/5 regel wel een probleem. 
RTH: recht op 8 punten= 96 contacten;  
 
Omwille van de wachtlijst worden telkens slechts 4 punten (= 49 contacten) toegekend om dubbel 
zoveel mensen te kunnen helpen.  
Weinig mensen leggen de begeleiding spontaan stil. St Ferdinand houdt het dossier nog enige tijd 
open. Als de cliënt dan terugkomt en opnieuw hulp wil aanvaarden kan de begeleiding gewoon terug 
verder lopen. 
 
Begeleiders nemen wel regelmatig terug telefonisch contact op om terug opening te creëren.  
Meerderheid van de cliënten zijn alleenstaand. Er is geen nood aan specifiek aanpasbare woningen 
Is er een vraag naar groepswoningen in te huren buiten het stelsel?  Dan kan organisatie niet meer 
worden opgenomen in het doelgroepenplan.  
 
Sint Ferdinand beheert groepswoningen. Deze zijn heel geschikt voor cliënten met een beperking die 
emotioneel niet alleen kunnen wonen. Bij het wegvallen van een van de bewoners blijkt het telkens 
moeilijk om een nieuwe medebewoner te vinden die past in de groep. 
Momenteel dus geen vraag naar groepswoningen. 
Sint-Ferdinand gaat zelf ook nog bouwen in Hasselt o.a. in Runkst. 

5.4.6 De oever (Kristel Eerdekens en Inez Beys) 
De oever richt zich naar jongeren tussen de 16 en 21 jaar- begeleiding kan verlengd worden tot 25 
jaar. De toegang tot de settings bijzondere jeugdzorg verloopt via de toegangspoort. 
 
De oever heeft volgend aanbod in Hasselt: 

- 3 noodstudio's binnen de organisatie (1 Wimmertingen en 2 op de Luikersteenweg): 
verblijfsduur: 6 maanden, 1 keer verlengbaar, doorstroom naar SVK of via versnelde 
toewijzing. 

- 3 kleine woonentiteiten (KWE) in Hasselt (Runkst) en 3 in Genk: voor de doelgroep niet 
begeleide minderjarige 

- 35 begeleidingen op privé-adres 
- Toekomst: Campus Gazometerstraat, 2 leefgroepen van Hasselt en 1 van Houthalen gaan 

daarin samen komen waar men een aantal trainingseenheden zal voorzien (= studio's) 
 
Vraag: 

- zoeken oplossing voor doorstroming na noodstudio's, Kleine of regulier wooneenheden voor 
gasten die vertrekken uit de leefgroepen 
- aantal:50 

5.4.7 De wiekslag (Ivan Nulens) 
Ze hebben een werking in Hasselt doch nu hoofdzakelijk in Alken. 
Erkenning: 14 CBAW en 4 KWE 
 

- Vraag:   
- zoeken oplossing voor doorstroming na CBAW of KWE  
- aantal: 14 

- Gezinstypologie/woningtypologie: vooral voor 1- persoon, soms een systeem (eerder 
uitzonderlijk) 

 
Flankerend beleid vanuit stad Hasselt voor de doelgroep jongeren: 
Domicilie op studentenkamer: 40- tal per jaar, schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig. Dit kan 
enkel voor zolang de bewoner student is.  
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Werken met versnelde toewijs of LTR: 
We verkiezen versnelde toewijs voor de doelgroep jongeren. Gezien er bij LTR lokale binding moet 
zijn (voor de doelgroep jongeren is dit niet altijd 3 jaar)  

5.5 Evaluatie door de werkgroep 
Op 7 mei 2020 werden de resultaten van de bevragingen geëvalueerd door de werkgroep en de 
interne discussie gevoerd over de formulering van de doelgroep definities. Nadien volgde er nog 
emailverkeer tussen de leden van de werkgroep en met Wonen Vlaanderen om specifieke zaken nog 
te verduidelijken. 
 
Lokale binding: 
Voorstel is om de huidige 6/3 regeling te behouden in afwachting van een mogelijke Vlaamse 
verstrenging in de toekomst. Een mogelijke 10/5 regeling, en vooral de 5 jaar ononderbroken wonen in 
de gemeente, zou een zeer grote drempel betekenen voor de doelgroepen personen met een 
handicap en vooral voor de personen zonder netwerk. 
 
Voor toewijzing aan bijzondere jeugdzorg via versnelde toewijzing wordt hiervan afgeweken door een 
lokale binding van 1 jaar te verwachten. 
 
Ouderen 
Er is consensus om de leeftijd op 65 jaar te behouden. Er zijn gemeenten die een cascadesysteem 
invoeren, bvb eerste 75-plussers, dan 70-plussers en dan pas de 65-plusser. De kandidatenlijst voor 
Hasselt kent geen buiten proportie grote groep van verzilvering binnen de vergrijzing. Een 
cascadesysteem is niet onmiddellijk aan de orde. 
 
Er zijn gemeenten die de groep van medioren, 55+, als doelgroep definiëren. Dit als oplossing voor 
dakappartementen in een seniorencomplex die niet bereikbaar zijn met een lift. Het Hasseltse 
patrimonium kent zo geen situaties waarvoor deze doelgroep nodig zou zijn. 
 
Mensen zonder netwerk 
Aanvankelijk werd er een vast aantal wooneenheden voorbehouden voor de uitstroom uit 
trainingsinitiatieven( uitstroom project Wonen- Welzijn, doorgangswoning OCMW, woning 
woontraining CAW) richting sociale huisvesting te regelen. Daarna werd er voor het SVK overgegaan 
door 1 op de 3 toewijzingen (meestal de kleine woonentiteiten) voor te behouden voor deze uitstroom. 
Nu laten de betrokken organisaties weten dat ze een kandidaat-uitstromer hebben en wordt er bij de 
SHM’s bevraagd of er geschikt patrimonium beschikbaar is of weldra zal komen. 
De voorliggende definitie is uitgebreider dan de vorige en wordt in detail besproken. Er wordt o.a. een 
onderscheid gemaakt tussen de wooneenheden die op adres worden voorzien en de woningen die 
volgens een contingent worden toegewezen. 
Cordium en Hacosi engageren zich om elk 2 woongelegenheden per jaar te voorzien voor de 
uitstroom uit het proefproject wonen-welzijn, in de mate dat er geschikte wooneenheden vrijkomen 
rekening houdend met een rationele bezetting. 
 
De inspanningen van de wooncoördinator van het OCMW om de vragen en het vrijkomend aanbod te 
coördineren worden geapprecieerd. Dit draagt bijzonder bij aan de objectieve en onafhankelijke 
benadering van de vragen. 
 
De vermelding van de zorgbehoevende thuisloze ouderen slaat op de instroom in de zorgwoningen 
van Cordium in de Broekerwinning. 
De omschrijving jongvolwassenen, die in begeleiding zijn met het oog op zelfstandig wonen (18–25j) 
slaat op de jongvolwassenen in begeleiding bij CAW Limburg. 
 
Housing First 
Het SVK zal de rol van huisbaas opnemen bij het nieuwe initiatief Housing First in modulaire 
eenheden en voor het doorgangshuis voor gedetineerden. De toegang tot deze wooneenheden 
kunnen niet via de algemene toewijzingsregels en daarom moeten deze (toekomstige) initiatieven best 
worden opgenomen in het eigen toewijzingsreglement.  
 
Het doel van Housing First is niet persé werken naar een uitstroom uit de modules maar wel 
langzaamaan opnieuw in training te voorzien. Als dit kan leiden tot uitstroom, des te beter. Er zijn 
zowel goede als zeer slechte ervaringen met Housing First cliënten. 
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De adressen voor dit project zijn nog niet gekend. De optie ligt voor om ofwel een na te streven doel 
als aantal vast te leggen, ofwel een percentage van het aantal kleine wooneenheden na te streven of 
een percentage van de kleine wooneenheden die in de toekomst gaan worden ingehuurd door het 
SVK. Dezelfde keuze stelt zich voor het project voor Ex-gedetineerden.  
Het huidige doel is om zowel 4 eenheden te voorzien voor Housing First als 4 eenheden voor ex-
gedetineerden (mogelijk in 1 gebouw). Deze aantallen zullen worden opgenomen in de berekening 
van het aantal doelgroepwoningen maar de adressen zullen pas later worden toegekend. Op deze 
wijze zal er dan nadien geen uitgebreid administratief dossier meer moeten worden opgesteld zodra 
de adressen wel gekend zijn en volstaat een gemeenteraadsbeslissing om deze adressen toe te 
voegen. 
 
Versnelde toewijzing  
Uit de interviews groeide de intentie om het quota voor versnelde toewijzing (5/jaar) meer in te zetten 
voor de doelgroep Jongeren. Voorstel is om 80% van het beschikbaar quota voor te behouden voor 
jongeren uit de bijzondere jeugdzorg en het CAW. De resterende 20% voor toeleiding vanuit het 
OCMW, CAW Limburg. 100% voorbehouden voor bijzondere jeugdzorg vereist een toestemming van 
de andere begunstigden en is ook niet wenselijk voor de leden van de werkgroep. De organisaties 
VZW Basis en VZW  Bewust die instaan voor de organisaties beschut wonen worden niet meer 
betrokken bij de procedure versnelde toewijzing maar worden als partner opgenomen in de doelgroep 
personen zonder netwerk. 
 
Het KBSH is sinds 01/01/2020 gewijzigd, wordt verwezen naar een ander decreet. 
“Een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen kan voor een persoon die, met toepassing van 
het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, zelfstandig woont of gaat wonen 
onder begeleiding van die erkende dienst, een versnelde toewijzing van een woning vragen. 
 
Een centrum voor algemeen welzijnswerk kan voor de volgende personen een versnelde toewijzing 
van een woning vragen: 
1° een jongere die zelfstandig woont of gaat wonen onder begeleiding van dat centrum; 
2° een dakloze...” 
Er kunnen afspraken gemaakt worden mbt versnelde toewijzing (zie bijlage) maar het zal de SHM zijn 
die de aanvragen moet beoordelen en eventueel gemotiveerd dient te weigeren. Ook de weigering 
van een aanvraag van een voorziening BZJ met een werkgebied buiten Hasselt moet worden 
gemotiveerd. 
 
Het knelpunten bij toewijzing aan BZJ zijn enerzijds de vrijblijvendheid van begeleiding na 18 jaar en 
anderzijds de lange tijd die kan nodig zijn om de juiste match te vinden tussen kandidaat-bewoner en 
de wooneenheid (zowel typologie als ligging). Dit geldt ook voor de andere doelgroepen. 
De huisvestingsmaatschappijen willen de bestaande procedure m.b.t. de versnelde toewijzingen 
aanhouden, d.w.z. aanvragen dienen via de wooncoördinator te passeren die deze dan zal doorsturen 
voor Hasselaren. 
 
Verhuur buiten het stelsel 
De originele bedoeling van verhuur buiten het stelsel is om te anticiperen op (mogelijke) 
leefbaarheidsproblemen. In die zin wil Vlaanderen dit quota optrekken van 1% tot 3%. 
In Hasselt wordt dit systeem ook gebruikt om doelgroepen te huisvesten. 2 Doorgangswoningen van 
het OCMW worden via deze weg gehuurd. Op zich is er nog quota om in de toekomst een organisatie 
in haar werking te kunnen ondersteunen. 
 
Sint Gerardus, heeft een voorziening in Ekkelgaarden en men signaleerde de behoefte aan een 
(groeps)woning om de uitstroom te faciliteren. Vlak bij hun voorziening op Ekkelgaarden zal Hacosi 10 
nieuwbouwwoningen oprichten.  Er werd kort gesproken over de mogelijkheid om eventueel 1 woning 
te voorzien voor deze organisatie en of verhuur buiten het stelsel dan een geschikte manier van 
samenwerking kan zijn. Deze doelgroep vereist wel een doorgedreven inrichting voor 
rolstoelgebruikers, wat niet evident is op een kleine kavel. 
 
Personen met een Handicap 
Al jaren is Cordium met Ado Icarus in overleg over een uitbreiding van hun contingent aan 
focuswoningen in de Disselwijk. De plannen zijn door de jaren heen aangepast wegens wijzigende 
energienormen maar het is altijd de bedoeling geweest om hen nog woningen te voorzien. 
Ondertussen is ook de wet van de focuswoningen gewijzigd, waardoor er geen nieuwe 
wooneenheden meer aan de ADL-centrale mogen toegevoegd worden. Bij VMSW werd navraag 
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gedaan. Deze woningen kunnen enkel voorbehouden worden voor deze doelgroep mits ze 
opgenomen worden in het LTR. Aangezien ADO Icarus nergens anders aanspraak doet op sociale 
woningen in Hasselt, wil Cordium deze 8 nieuwe woningen voorbehouden voor deze doelgroep. Ze 
zijn gelegen in Sint-Lambrechts Herk (Disselwijk) nabij hun de ADL-centrale.  
De 12 reeds bestaande woningen van Ado Icarus worden niet opgenomen in de adressenlijsten in 
bijlage omdat ze volgens andere wetgeving worden toegewezen. 

 
Voor personen met een handicap vragen we een actueel begeleidingsattest voor te leggen aan de 
sociale huisvestingsmaatschappij voor mobiele ondersteuning door de toeleidingsactor. 
Is een aangetoonde begeleiding door het netwerk rond deze cliënt of ambulante ondersteuning ook 
voldoende? Na bespreking werd deze optie weggelaten uit het voorstel van definitie. 
 
Afsprakensjabloon.  
Het bestaande sjabloon dat vorige keer werd opgesteld om nieuwe huurders te informeren behouden 
of het standaardsjabloon van de VMSW nemen?   
Cordium gebruikt voor de andere gemeenten uit haar werkgebied het VMSW-sjabloon. Dit sjabloon is 
taalkundig meer op maat van doelgroepen. Maar een eigen sjabloon op maat van de eigen 
toegangsregels heeft ook zijn waarde. Uiteindelijk werd gekozen voor het VMSW-sjabloon. Bij 
eventuele Vlaamse beslissingen waardoor het sjabloon zou moeten wijzigen kan op eenvoudige wijze 
het nieuwe VMSW-sjabloon worden overgenomen. 
 
 

6 CONCLUSIES 

6.1 Lokale binding 
kandidaat-huurders die de afgelopen 6 jaren minstens 3 jaren in Hasselt hebben gewoond hebben bij 
toewijzing voorrang op andere kandidaat-huurders. 

6.2 Ouderen 
Personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 jaar of ouder is). 
Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in de bijlage 
van dit reglement is gevoegd. 

6.3 personen zonder netwerk  
 
Volgende doelgroepen worden omvat: 
 
1. zorgbehoevende thuisloze ouderen, die toegeleid worden via CAW Limburg. Voor de 
zorgwoningen voor deze subgroep worden wooneenheden voorzien op adres. 
 
 
2. personen die succesvol een woonbegeleidingstraject doorlopen in: 

- het project proefwonen (wonen-welzijn) (studio’s op adres beheerd door Cordium); 
- een doorgangswoning van het OCMW-Hasselt; 
- studio- wonen van vzw Basis, vzw Bewust of CAW Limburg (dit zijn de studio’s binnen opvang 

en woontraining, thuislozencentrum en De Tunnel) 
en die bereid zijn verdere woonbegeleiding te aanvaarden volgens het woonladdermodel. 
 
Specifiek voor de toegang tot het proefwonen beogen we volgende specifieke doelgroepen: 

- personen met een afhankelijkheidsproblematiek; 
- personen met een ernstige psychiatrische problematiek; 
- personen met een mentale beperking; 
- dak- en thuislozen; 
- jongvolwassenen, die in begeleiding zijn met het oog op zelfstandig wonen (18–25j); 
- jongeren uit bijzondere jeugdzorg, die in begeleiding zijn met het oog op zelfstandig wonen 

(17–21j). 
 
3. personen die instromen in het doorgangshuis ex- gedetineerden. Deze woonentiteiten worden 
beheerd door het SVK en zijn op adres. 
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Specifiek voor de toegang tot het doorgangshuis voor ex- gedetineerden beogen we de volgende 
specifieke doelgroep: 

- Gedetineerden uit gevangenis Hasselt met domicilie of referentieadres in ELZ Herckenrode 
die in kader van voorbereiding reclassering nood hebben aan tijdelijke woonst zonder intensief 
begeleidingsaanbod maar met ondersteuning naar verdere doorstroom naar de private - of 
sociale huurmarkt. 

- Het informeren van de doelgroep, het screenen van de kandidaten en het bespreken van de 
kandidatuur op een instroomoverleg (minimaal PSD & CAW) gebeurt in de gevangenis. De 
effectieve uitstroom naar het doorgangshuis kan maar gebeuren als er voldoende extra-
murale begeleidingscapaciteit beschikbaar is binnen CAW Limburg en de gast open staat voor 
deze begeleiding met het oog op doorstroom naar een duurzame woonst. 
In dit doorgangshuis kunnen de bewoners maximaal 3 tot 6 maanden verblijven. 

 
 
4. personen die instromen in de modulaire woonentiteiten voor het Housing First project. Deze 
woonentiteiten worden beheerd door het SVK en zijn op adres. 
 
Specifiek voor de toegang tot het project modulaire Woonentiteiten voor Housing First beogen we 
volgende specifieke doelgroep: 

- langdurig dak- en thuislozen met een complexe problematiek van verslaving- en of psychische 
problemen; 

- mits de kandidatuur besproken en gunstig geëvalueerd wordt op het lokaal daklozenoverleg 
en er voldoende begeleidingscapaciteit beschikbaar is binnen Housing First en de gast open 
staat voor deze begeleiding met het oog op behoud van de woonst. 

 

6.4 personen met een handicap 
Volwassen personen met een beperking 

- die reeds zelfstandig wonen of zelfstandig willen en kunnen wonen; 
- en die gebruik maken van een vergunde zorgaanbieder werkzaam in Hasselt voor 

rechtstreeks toegankelijke hulp of via persoonsvolgend budget ondersteuning krijgen; 
- en op het ogenblik van de toewijzing een actueel begeleidingsattest kunnen voorleggen aan 

de sociale huisvestingsmaatschappij voor ondersteuning aan huis door de toeleidingsactor  
 
Personen met diagnose autisme kunnen zich ook aanmelden mits het gaat om: 

- personen die reeds zelfstandig wonen of zelfstandig willen/kunnen wonen; 
- en een diagnose autisme gesteld door een erkend centrum of arts; 
- en een normale begaafdheid hebben.  

 
Deze personen moeten op het moment van de toewijzing gebruik maken van een vergunde 
zorgaanbieder werkzaam in Hasselt voor rechtstreeks toegankelijke hulp of via persoonsvolgend 
budgetondersteuning krijgen en een actueel begeleidingsattest kunnen voorleggen door Open Thuis 
vzw aan de sociale huisvestingsmaatschappij voor ondersteuning aan huis door de toeleidingsactor. 

6.5 Plaats in het toewijzingsreglement 
Wat betreft het standaardregime zijn er twee systemen van algemene toewijzingsregels voor sociale 
huurwoningen. 

- De VMSW en sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken het toewijzingssysteem zoals 
vermeld in de art. 18, 19 en 20 van het sociale huurbesluit. 

- De SVK’s gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in art. 21 
 
De sociale huisvestingsmaatschappijen moeten de sociale huurwoningen toewijzen rekening houdend 
met achtereenvolgens: 

- de rationele bezetting 
- de absolute voorrangsregels 
- de optionele voorrangsregels 
- de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingenregister. 

 
De sociaal verhuurkantoren hanteren dezelfde toewijzingsregels zoals geformuleerd in de punten 1, 2 
en 4 maar het derde criterium waar rekening mee wordt gehouden, is een puntensysteem. 
Het lokaal toewijzingsreglement kan niet los worden gezien van het standaardluik. 
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Zo is art. 27 (lokale binding) een uitbreiding van de optionele voorrangsregels uit het standaardluik. De 
andere regels uit het standaardluik (rationele bezetting, absolute voorrangsregels, chronologie of 
puntensysteem igv SVK Midden-Limburg) blijven uiteraard van toepassing.  
De toepassing van dit toewijzingsreglement wijzigt niets aan de inschrijvings- en 
toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in hoofdstukken III en V van het kaderbesluit sociale huur. 

6.5.1 Lokale binding 
In toepassing van dit toewijzingsreglement krijgt ‘lokale binding’ een plaats binnen de absolute 
voorrangsregels. De voorrang voor lokale binding speelt ook steeds binnen de toepassing van de 
andere voorrangsregels. De andere voorrangsregels primeren dus op de voorrang lokale binding, 
maar binnen de toepassing van de andere voorrangsregels heeft lokale binding voorrang op 
afwezigheid van lokale bindingsfactoren. 
 
De afzonderlijke regels rond lokale binding in de huishoudelijke reglementen van de sociale 
huisvestingsmaatschappijen Cordium en HACOSI werden opgenomen in het eigen 
toewijzingsreglement. Hiermee krijgen kandidaat-huurders die de afgelopen 6 jaren minstens 3 
jaren in Hasselt hebben gewoond bij toewijzing voorrang op andere kandidaat-huurders. 

6.5.2 Specifieke doelgroepen 
De betreffende sociale huurwoningen die worden aangewezen kunnen alleen met voorrang worden 
toegewezen aan de kandidaat-huurders die aan de voorwaarde van de rationele bezetting voldoen.  
 
Aan artikel 19 van het sociale huurbesluit wordt de volgende tekst als punt 1 tot 3 ingevoegd:  
“De verhuurder is verplicht om achtereenvolgens aan de volgende kandidaat-huurders een voorrang 
toe te kennen: 
 
6.5.2.1 OUDEREN 
Personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 jaar of ouder is). 
Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in de bijlage 
van dit reglement is gevoegd. 
 
6.5.2.2 PERSONEN ZONDER NETWERK  
 
Volgende doelgroepen worden omvat: 
 
1. zorgbehoevende thuisloze ouderen, die toegeleid worden via CAW Limburg. Voor de 
zorgwoningen voor deze subgroep worden wooneenheden voorzien op adres. 
 
 
2. personen die succesvol een woonbegeleidingstraject doorlopen in: 

- het project proefwonen (wonen-welzijn) (studio’s op adres beheerd door Cordium); 
- een doorgangswoning van het OCMW-Hasselt; 
- studio- wonen van vzw Basis, vzw Bewust of CAW Limburg (dit zijn de studio’s binnen opvang 

en woontraining, thuislozencentrum en De Tunnel) 
en die bereid zijn verdere woonbegeleiding te aanvaarden volgens het woonladdermodel. 
 
Specifiek voor de toegang tot het proefwonen beogen we volgende specifieke doelgroepen: 

- personen met een afhankelijkheidsproblematiek; 
- personen met een ernstige psychiatrische problematiek; 
- personen met een mentale beperking; 
- dak- en thuislozen; 
- jongvolwassenen, die in begeleiding zijn met het oog op zelfstandig wonen (18–25j); 
- jongeren uit bijzondere jeugdzorg, die in begeleiding zijn met het oog op zelfstandig wonen 

(17–21j). 
 
3. personen die instromen in het doorgangshuis ex- gedetineerden. Deze woonentiteiten worden 
beheerd door het SVK en zijn op adres. 
 
Specifiek voor de toegang tot het doorgangshuis voor ex- gedetineerden beogen we de volgende 
specifieke doelgroep: 
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- Gedetineerden uit gevangenis Hasselt met domicilie of referentieadres in ELZ Herckenrode 
die in kader van voorbereiding reclassering nood hebben aan tijdelijke woonst zonder intensief 
begeleidingsaanbod maar met ondersteuning naar verdere doorstroom naar de private - of 
sociale huurmarkt. 

- Het informeren van de doelgroep, het screenen van de kandidaten en het bespreken van de 
kandidatuur op een instroomoverleg (minimaal PSD & CAW) gebeurt in de gevangenis. De 
effectieve uitstroom naar het 'doorgangshuis' kan maar gebeuren als er voldoende extra-
murale begeleidingscapaciteit beschikbaar is binnen CAW Limburg en de gast open staat voor 
deze begeleiding met het oog op doorstroom naar een duurzame woonst. 
In dit doorgangshuis kunnen de bewoners maximaal 3 tot 6 maanden verblijven. 

 
 
4. personen die instromen in de modulaire woonentiteiten voor het Housing First project. Deze 
woonentiteiten worden beheerd door het SVK en zijn op adres. 
 
Specifiek voor de toegang tot het project modulaire Woonentiteiten voor Housing First beogen we 
volgende specifieke doelgroep: 

- langdurig dak- en thuislozen met een complexe problematiek van verslaving- en of psychische 
problemen; 

- mits de kandidatuur besproken en gunstig geëvalueerd wordt op het lokaal daklozenoverleg 
en er voldoende begeleidingscapaciteit beschikbaar is binnen Housing First en de gast open 
staat voor deze begeleiding met het oog op behoud van de woonst. 

 
6.5.2.3 PERSONEN MET EEN HANDICAP 
Volwassen personen met een beperking 

- die reeds zelfstandig wonen of zelfstandig willen en kunnen wonen; 
- en die gebruik maken van een vergunde zorgaanbieder werkzaam in Hasselt voor 

rechtstreeks toegankelijke hulp of via persoonsvolgend budget ondersteuning krijgen; 
- en op het ogenblik van de toewijzing een actueel begeleidingsattest kunnen voorleggen aan 

de sociale huisvestingsmaatschappij voor ondersteuning aan huis door de toeleidingsactor  
 
Personen met diagnose autisme kunnen zich ook aanmelden mits het gaat om: 

- personen die reeds zelfstandig wonen of zelfstandig willen/kunnen wonen; 
- en een diagnose autisme gesteld door een erkend centrum of arts; 
- en een normale begaafdheid hebben.  
- Deze personen moeten op het moment van de toewijzing gebruik maken van een vergunde 

zorgaanbieder werkzaam in Hasselt voor rechtstreeks toegankelijke hulp of via 
persoonsvolgend budget ondersteuning krijgen  

- en een actueel begeleidingsattest kunnen voorleggen door Open Thuis vzw aan de sociale 
huisvestingsmaatschappij voor ondersteuning aan huis door de toeleidingsactor. 

6.5.3 Bekendmaking 
Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in de bijlage 
van dit reglement is gevoegd. 
 
De gemeenteraad legt de lijsten vast van de sociale woningen waar de voorrang geldt en past de 
lijsten aan indien nodig. 
 
Het reglement wordt na de goedkeuring door de gemeenteraad Hasselt bezorgd aan agentschap 
wonen Vlaanderen. Art 95§2, derde lid van de Vlaamse Wooncode bepaalt dat de Vlaamse Regering 
over een termijn van 45 kalenderdagen beschikt om het lokaal toewijzingsreglement geheel of 
gedeeltelijk te vernietigen als zij dat reglement in strijd acht met de wetten, decreten en de 
uitvoeringsbesluiten ervan of het algemeen belang. Die termijn kan eenmalig worden verlengd met 15 
kalenderdagen. 
Na definitief bericht van goedkeuring door de Vlaamse Regering leggen de SHM’s het reglement voor 
aan hun respectievelijke raden van bestuur. Het ETR gaat in, 1 maand na het bericht van goedkeuring 
door de Vlaamse Regering. 
 
De volgende sociale verhuurders actief op het grondgebied van Stad Hasselt, met name Hacosi, 
Cordium en het sociaal verhuurkantoor Midden-Limburg worden belast met de uitvoering van dit 
reglement en de integratie ervan in het intern huurreglement.  
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7 BIJLAGEN 

7.1 Overzicht toewijzingen per doelgroep 
 
Tabel 26: manieren van instroom per doelgroep volgens het ETR 

Doelgroep Subdoelgroep karakter woningen toewijzing 

Ouderen   Duurzaam- 
definitief 

Op adres Automatisch via de wachtlijst 

Personen 
zonder 
netwerk 

Instroom 
zorgwonen 

Duurzaam- 
definitief 

Op adres Automatisch via de wachtlijst 
(begeleidingsattest) 

  Instroom 
proefwonen 
Wonen Welzijn 

Tijdelijk, 
maximum 2 
jaar 

Op adres Instroom via zorggroep W-W 
(Cordium volgt mee) 

  Uitstroom 
proefwonen 
Wonen Welzijn 

Duurzaam-
definitief 

Contingent 2 
toewijzingen 
per jaar voor 
Hacosi en 
Cordium, op 
aangeven van 
de WA . Ook 
SVK neemt op. 

Coördinator W-W geeft aan 
OCMW door als er geschikte 
kandidaten zijn- OCMW geeft 
door aan SHM en SVK 

  HF-gasten Duurzaam- 
definitief 

Op adres, 4 
eenheden, 
adressen 
volgen later 

SVK bericht OCMW als er een 
woning vrij is- OCMW spreekt 
welzijnsactor aan 

  Ex-gedetineerden Tijdelijk 
(max. 6 
maanden) 

Op adres, 4 
eenheden, 
adressen 
volgen later 

SVK bericht OCMW als er een 
pand vrij is- OCMW spreekt 
CAW aan 

Personen 
met een 
handicap 

  Duurzaam-
definitief 

Op adres SHM bericht OCMW als er een 
woning vrij is- OCMW spreekt 
welzijnsactor aan 

 
 
De omzendbrief W/2011/01 van 17 februari 2011 betreffende de opmaak van een gemeentelijk 
toewijzingsreglement voor ouderen regelt voor de opmaak van een gemeentelijk toewijzingsreglement 
een aantal basisregels om de proportionaliteit te beoordelen: 

- de doelgroepenwoningen voor ouderen zijn goed toegankelijk en hebben maximaal 2 
slaapkamers; 

- maximaal 1/3° van de kleine woningen (tot 2 slpk) worden voorbehouden voor ouderen; 
- maximaal 1/4° van het totale patrimonium in de gemeente wordt voorbehouden voor ouderen. 

Aan deze 2 vorken wordt er voldaan. Er kan echter van worden afgeweken vermits er een uitgebreid 
doelgroepenplan wordt opgesteld. 

- Maximaal 1/3 van alle sociale woningen mogen per SHM worden voorbehouden voor alle 
soorten van doelgroepen samen. 

Ook aan deze absoluut bindende vork wordt er voldaan. 422 woningen worden voorbehouden voor 
doelgroepen terwijl de maximale grens op 667 wooneenheden ligt. 
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Tabel 27: Toetsing aan de gestelde vorken 

Hasselt Cordium Hacosi SVK Totaal 
Totaal patrimonium 566 1228 207 2001 
1/4e van totaal patrimonium 142 307 51 500 
1/3e van totaal patrimonium 189 409 69 667 
Klein patrimonium  Studio -1slpk- 2 slpk 288 795 163 1246 
1/3e  van klein patrimonium 96 265 54 415 
Voorbehouden voor ouderen, (max 1/3) 68 273 19 360 
Voorbehouden voor andere doelgroepen 21 33 8 62 
Voorbehouden voor alle doelgroepen, max1/3 89 306 27 422 
Verhuur buiten het stelsel, max 1% van totaal 4 4 0 8 

7.2 Afsprakensjabloon voor kandidaat-huurders 
 
 
De VMSW stelt een model van begeleidingsovereenkomst ter beschikking dat gebruikt zal worden bij 
de toewijzing aan kandidaten via de regels van het eigen reglement. Dit sjabloon vervangt het 
sjabloon dat eerder specifiek voor Hasselt werd opgesteld. 
 
Deze begeleidingsovereenkomst wordt gesloten tussen de (kandidaat-)huurder: xxx, enerzijds, en de 
begeleidingsdienst: xxx, contactpersoon xxx, anderzijds, 
Xxx, kandidaat-huurder bij de Sociale Huisvestingsmaatschappij xxx (verder SHM), komt volgens de 
toewijzingslijst in aanmerking voor de woning gelegen te xxx. 
Volgens het intern huurreglement van de SHM en artikel 28, §3 van het Kaderbesluit Sociale Huur, 
kan de SHM een begeleidingsovereenkomst opleggen bij deze toewijzing, aangezien kandidaat-
huurder xxx toegewezen wordt in het kader van het doelgroepenplan voor doelgroep X, zoals 
goedgekeurd door de minister van Wonen op xx/xx/20XX.  
 
De partijen komen het volgende overeen: 
Duur van de begeleiding: 
Begeleidingsdienst xxx start met (woon)begeleiding voor huurder xxx. De begeleiding loopt gedurende 
een termijn van xxx en kan verlengd worden. Deze overeenkomst gaat in op xx/xx/20xx en loopt ten 
vroegste af op xx/xx/20xx.  
De duur van de begeleiding kan eventueel ingekort worden, maar enkel als hierover een akkoord is 
van de huurder en de begeleidingsdienst. De SHM wordt geïnformeerd over een eventuele 
vroegtijdige beëindiging van de begeleiding.   
De huurder en de begeleidingsdienst komen om de x maanden samen voor een tussentijdse 
evaluatie. Tijdens deze evaluatie wordt nagegaan of de begeleidingsafspraken worden nagekomen en 
welke werkpunten er zijn voor de volgende periode. Van deze evaluatie wordt een verslag opgemaakt, 
waarin de werkpunten worden opgesomd. Deze verslagen worden ondertekend door de huurder en 
de begeleidingsdienst en maken deel uit van deze begeleidingsovereenkomst.  
 
Wie doet wat?  
De begeleiding wordt in eerste instantie opgenomen door begeleidingsdienst X. Na evaluatie kan 
besloten worden om een andere begeleidingsdienst aan te stellen voor de begeleiding of om 
bijkomende begeleiding te voorzien door een andere begeleidingsdienst. 
Begeleidingsdienst X zorgt ervoor dat er op regelmatige basis een begeleidingscontact plaatsvindt. Dit 
contact zal plaatsvinden op vooraf afgesproken tijdstippen, bij huurder X thuis, of op locatie (sociaal 
huis, administratief centrum OCMW, …).  
Als huurder X op een afgesproken tijdstip niet aanwezig kan zijn, verwittigt hij de begeleidingsdienst 
en wordt er meteen een nieuwe afspraak gemaakt.  
(Kandidaat-)huurder X aanvaardt de begeleiding van begeleidingsdienst en indien nodig ook de 
begeleiding van andere partners. (Kandidaat-)huurder X gaat respectvol om met alle begeleiders.  
De begeleidingsdienst zet zich in om de begeleiding zo optimaal mogelijk uit te bouwen. In overleg 
worden de doelstellingen en de inhoud van de begeleiding bepaald. De doelstellingen en 
begeleidingsafspraken zijn de volgende: 
Wat betreft hygiëne en onderhoud van de woning 
Huurder X onderhoudt de woning behoorlijk. Om dit te garanderen, aanvaardt huurder X dat er om de 
x weken een poetsdienst komt. Als uit de begeleidingsbezoeken blijkt dat huurder X zelf inspanningen 
doet om de woning proper te houden, kan de poetsdienst in onderling overleg afgebouwd worden. 

Sociale Huisvesting - Eigen toewijzingsreglement
gemeenteraad - 23 juni 2020

68/82



  Lokaal Toewijzingsreglement Hasselt 2020 62/75 

Huurder X ontvangt hierbij het reglement van inwendige orde. Bij het volgende huisbezoek zal de 
SHM dit verder toelichten. Huurder X respecteert dit reglement.   
Specifiek voor kamerwonen: Huurder X onderhoudt niet alleen zijn eigen woongedeelte, maar ook de 
gemeenschappelijke delen. Dit betekent dat hij geen afval, afwas of persoonlijke spullen achterlaat in 
de gemeenschappelijke delen.  
Hij aanvaardt ook dat om de x weken een poetsdienst de gemeenschappelijke delen poetst.  
OF 
Er wordt met de bewoners een beurtrol afgesproken voor het poetsen van de gemeenschappelijke 
delen. Huurder X engageert zich om die beurtrol strikt na te leven.  
Wat betreft respect voor de omgeving 
Huurder X veroorzaakt geen geluidsoverlast en respecteert de rust van de buren en medebewoners 
op ieder moment van de dag (24h/24h).  
Huurder X is zelf verantwoordelijk voor eventuele hinder door bezoekers.  
Klachten van de buren of medebewoners, die te maken hebben met overlast, kunnen leiden tot een 
vervroegde tussentijdse evaluatie zoals bepaald in punt 1. 
Wat betreft de huurbetalingen/ schulden aan de SHM 
Huurder X betaalt stipt zijn huur aan de SHM. Om dit te verzekeren start hij een procedure voor een 
collectieve schuldenregeling/ doet hij een aanvraag voor budgetbegeleiding/budgetbeheer bij het 
OCMW/instantie X. 
Voor de schulden die Huurder X heeft bij de SHM worden de volgende afspraken gemaakt: 
Som X wordt in één keer afgelost uiterlijk op xx/xx/20XX. 
Het resterende bedrag wordt afbetaald in maandelijkse schijven van x euro. Dat betekent dat de 
volledige schuld is afgelost op xx/xx/20XX. 
Wat betreft problematiek xxx (psychiatrische problemen, verslaving, agressie, …) 
Huurder X engageert zich om te werken aan problematiek xxx. Wat dat betreft worden de volgende 
afspraken gemaakt: 
trajectbegeleiding bij OCMW  
Huurder X zet de nodige stappen om te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van leefloon. 
Hij deelt ook alle wijzigingen in zijn verblijfssituatie, financiële situatie en gezinstoestand mee aan het 
OCMW, de SHM en begeleidingsdienst X. 
Huurder X verleent zijn medewerking aan het sociaal en financieel onderzoek van het OCMW. 
Huurder X verleent zijn medewerking aan de trajectbegeleiding van het OCMW.  
begeleiding XXX 
Huurder X verleent zijn medewerking aan de gespecialiseerde begeleiding van begeleidingsinstantie 
xxx. (vb. psychiatrische thuiszorg). 
 
Huurder X weet:  
dat er een dossier wordt opgemaakt waarbij hij/zij inzagerecht heeft. 
dat er beroepsgeheim is binnen begeleidingsdienst X.  
dat er binnen de SHM een klachtenprocedure bestaat en hoe hij er gebruik van kan maken. 
Huurder X geeft toestemming aan de begeleiders om de nodige informatie door te geven aan de 
SHM, opdat het wonen zo optimaal mogelijk kan verlopen. Begeleidingsdienst X bespreekt op 
voorhand met (kandidaat-)huurder X welke informatie wordt doorgegeven.   
 
Het niet-naleven van de begeleidingsovereenkomst: 
Het nakomen van de afspraken, vermeld in deze begeleidingsovereenkomst, is een 
huurdersverplichting van huurder xxx.   
De SHM kan de huurovereenkomst opzeggen bij een ernstige of blijvende tekortkoming van de 
huurder met betrekking tot zijn verplichtingen en dit in overeenstemming met artikel 98§3 van de 
Vlaamse Wooncode. 
 
Hierbij verklaren de twee partijen dat zij de begeleidingsovereenkomst hebben gelezen en 
goedgekeurd op xx/xx/xxxx. Deze begeleidingsovereenkomst wordt als bijlage toegevoegd aan het 
onderhuurcontract tussen de SHM en huurder X.  
Gelezen en goedgekeurd, begeleiding X  
(Handtekening) 
Gelezen en goedgekeurd, (Kandidaat-)huurder X  
(Handtekening) 
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7.3 Afspraken versnelde toewijzing 

7.3.1 Verdeelsleutel versnelde toewijzing binnen sociale huisvesting 
 
Tabel 28: verdeelsleutel versnelde toewijzing 

Doelgroep Huidige verdeelsleutel Nieuwe verdeelsleutel toeleiders 

Daklozen 40 % 20 % 10% OCMW,10% CAW 

GGZ 20 % 0 %   

Jongeren 40 % 80 % De wiekslag/ De oever/De Tunnel 

 

7.3.2 Afspraken versnelde toewijzing binnen de sociale huisvesting - grondgebied Hasselt 
 
Op 23 december 2013 werden er een aanpassingen van kracht in het Kaderbesluit Sociale Huur. Eén 
van de aanpassingen in het besluit was artikel 24§2 met betrekking tot de versnelde toewijzing aan 
doelgroepen. De mogelijkheid van een versnelde toewijzing was voordien ook al van toepassing, maar 
enkel de verhuurder en het OCMW konden gebruik maken van deze mogelijkheid. Op 01.01.2020 
werd het KBSH opnieuw gewijzigd wat betreft de versnelde toewijzing. Volgende zaken bleven van 
toepassing: 
 
Sinds de aanpassing van het kaderbesluit kunnen volgende organisaties een versnelde toewijzing 
vragen: 

- Het OCMW, in het kader van de hulpverlening aan een dakloze of een jongere die zelfstandig 
woont of gaat wonen onder begeleiding van een OCMW 

- Het CAW, omwille van dakloosheid en in het kader van de begeleiding van een jongere die 
zelfstandig woont of gaat wonen onder begeleiding van dat centrum 

- Een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen (decreet van integrale jeugdhulp) ten 
behoeve van een jongere die zelfstandig woont of gaat wonen onder begeleiding van die 
erkende dienst 

- Een erkend initiatief beschut wonen, een project psychiatrische zorg in de thuissituatie of een 
ambulant intensief behandelteam ten behoeve van een persoon met geestelijke 
gezondheidsproblematiek die momenteel zelfstandig woont of gaat wonen. 

 
De toezichthouder oefent toezicht uit op het versneld toewijzen. 
 
Procedure: 
De mogelijkheid van de versnelde toewijzing is gekend bij de welzijnsactoren actief op grondgebied 
Hasselt. De werkwijze werd in 2014 uitgewerkt tussen de sociale huisvesters en betrokken 
welzijnsactoren actief op het grondgebied van Hasselt. De gewijzigde werkwijze die tot stand kwam na 
gesprekken met de betrokkene welzijnsactoren (n.a.v. evaluatie lokaal toewijzingsreglement en lokale 
afspraken versnelde toewijzing) en werd ter goedkeuring voorgelegd op het Lokaal woonoverleg van 
04.06.2020.  
 
Jaarlijks zal het aantal plaatsen beschikbaar voor versnelde toewijzing geagendeerd worden op het 
Lokaal woonoverleg van december.  
 
De stad Hasselt zal na het woonoverleg communiceren over het aantal plaatsen naar de betrokken 
welzijnsactoren. 
 
Werkwijze- algemene principes: 
*Verhuurders: 
De verhuurders engageren zich om mee te werken aan de uitvoering van art. 24§2 van het 
kaderbesluit sociale huur en de afspraken die hierover gemaakt worden met de Hasseltse 
welzijnsactoren.  
 
*Welzijnsactoren 
De versnelde toewijzing zoals beschreven in artikel 24§2 kan enkel gebruikt worden door 
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welzijnsorganisaties actief op het grondgebied van Hasselt. 
 
*Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen die een versnelde toewijzing kunnen krijgen 
De huisvestingsmaatschappijen actief op het grondgebied van Hasselt zullen de 5 % (aantal plaatsen 
voor Hasselt) verdelen over de doelgroepen: 

- Daklozen 
- jongeren  

en de 4 toeleiders actief voor deze doelgroepen, nl. Het OCMW van Hasselt, de diensten BZW De 
Oever en De Wiekslag, CAW Limburg  
 
*Verdeling van het contingent  
De onderverdeling van het contingent gaat als volgt: 
a)20% naar daklozen, waarvan 10% aangebracht door het OCMW en 10% door CAW Limburg; 
b)80% naar jongeren die zelfstandig woont of gaat gaan wonen: t.z. de cliënten van een erkende 
dienst voor begeleid wonen voor jongeren die vallen onder het decreet van 12 juli 2013 betreffende de 
integrale jeugdhulp de jongeren die begeleid worden door CAW Limburg De tunnel op voorwaarde dat 
de jongere niet ouder is dan 21 jaar en niet valt onder de toepassing van het decreet van 12 juli 2013 
inzake de integrale jeugdhulp; 
 
*De verhuurders zullen na aanmelding een pand aanbieden dat voldoet aan de rationele bezetting van 
de persoon voor wie de versnelde toewijzing wordt aangevraagd. 
 
*De versnelde toewijzing kan enkel gebruikt worden voor cliënten die (voor hun opname) op Hasselts 
grondgebied gedomicilieerd zijn of ambtshalve geschrapten waarvoor OCMW Hasselt bevoegd is (ifv. 
wet van 02/04/1965). 
 
*De betrokkene verbleef in de 6 jaar voorafgaand aan de toewijzing minstens 3 jaar in het 
werkingsgebied. Hierop kan een uitzondering aangevraagd worden voor jongeren die opgevangen zijn 
in de settings van de Bijzondere jeugdzorg op grondgebied Hasselt en die hier voor hun aanvraag 
versnelde toewijzing minimum 12 maanden verblijven. 
 
*Alle personen voor wie een aanvraag wordt ingediend dienen te voldoen aan de 
toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning. 
 
*De rol van de welzijnsactoren 
De welzijnsactoren zullen kandidaten die ze aanmelden voor de versnelde toewijzing screenen. 
Gezien het beperkt aantal plaatsen voor de versnelde toewijzing en de lange wachtlijsten voor sociale 
huisvesting lijkt het logisch dat dit instrument goed ingezet wordt met het oog op een duurzame 
woonoplossing voor de kandidaat- aanvrager. Uit de begeleidingsovereenkomst moet blijken dat de 
kandidaat-huurder met de begeleidende maatregelen in staat is om zelfstandig te wonen en ook zal 
zijn om zelfstandig te wonen zonder de begeleiding binnen een duidelijk afgebakende termijn.  
De organisatie die kandidaten aanbrengt voor versnelde toewijzing engageert zich om deze bewoner 
verder te begeleiden of een andere organisatie te engageren die instaat voor de begeleiding. 
 
*De begeleiding 
Het afwijzen of weigeren van begeleiding door cliënt of de begeleidingsinstelling op het ogenblik dat 
de begeleiding nog nodig blijkt, kan de opzeg van de huurovereenkomst tot gevolg hebben. De 
kandidaat- bewoner die toegeleid wordt via de versnelde toewijzing stemt dus in met verdere 
begeleiding van de organisatie die hem toeleidt of organisatie die geëngageerd werd. De kandidaat- 
bewoner ondertekent een huishoudelijk reglement waarin de principes van de versnelde toewijzing 
staan beschreven.  
De verhuurder zorgt voor het uitvoeren van de basisbegeleidingstaken (cfr. sociaal huurbesluit). 
 
*De aanmelding: 
Iedere organisatie kent bij het begin van het kalenderjaar het aantal plaatsen waarop zijn organisatie 
kan beroep doen. 
De wooncoördinator van OCMW Hasselt treedt op als tussenpersoon tussen sociale 
huisvestingsmaatschappij en sociale actor bij toewijzing of indien er problemen zijn met de bewoner, 
toegeleid via de versnelde toewijzing. 
 
De toeleiders voor de versnelde toewijzing zullen met een concrete vraag naar versnelde toewijzing 
contact opnemen met de wooncoördinator van het OCMW. Indien er meerdere kandidaten zijn kan er 
een vergadering worden samengeroepen. De wooncoördinator zal dit op haar beurt kenbaar maken 
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aan de sociale huisvestingsmaatschappijen Cordium, Hacosi. In functie van beschikbaar patrimonium 
en gemaakte afspraken zullen zij een pand aanbieden dat voldoet aan de rationele bezetting van de 
kandidaat of kandidaten. 
 
*De toewijzing: 
Iedere toewijzing via versnelde toewijzing wordt voorgelegd op het toewijzingscomité van de 
huisvester die een pand hiervoor voorziet. 
Vooraleer er een vraag toewijzing kan worden voorgelegd aan het toewijzingscomité dient de 
welzijnsactor een actueel begeleidingsattest aan te brengen, samen met een overzicht van de 
verschillende levensdomeinen waaraan zal gewerkt worden tijdens de begeleiding. 
 
De verhuurders kunnen de verzoeken tot versnelde toewijzing enkel weigeren als: 

- De verhuurder in verhouding tot het gemiddelde aantal toewijzingen per jaar, het afgelopen 
jaar het beschikbare contingent van versnelde toewijzing opgebruikt is,  

- nl. 5% van het rekenkundig gemiddelde van het aantal toewijzingen van de 5 jaren die 
voorafgaan aan het jaar waarin de aanvraag gebeurt. Toewijzingen omwille van 
herhuisvesting door renovatie tellen hierin niet mee. 

- In het kader van de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen (vermeld in het lokaal 
doelgroepenplan van Hasselt), de kandidaat voor wie een toewijzing wordt gevraagd, behoort 
tot een doelgroep waarvoor een voorrang van minimaal 4% toewijzingen op jaarbasis is 
bepaald; 

- De verhuurder de versnelde toewijzing wil koppelen aan begeleidende maatregelen door het 
OCMW of een andere welzijnsactor (actief op grondgebied Hasselt en benoemt bij de 
verdeling van het contingent), maar de persoon die wordt aangemeld voor versnelde 
toewijzing niet bereid is om deze voorwaarde te aanvaarden. 

- De verhuurder de versnelde toewijzing wil koppelen aan begeleidende maatregelen door het 
OCMW of een andere welzijnsactor (actief op grondgebied Hasselt en benoemt bij de 
verdeling van het contingent), maar dat het OCMW of de welzijnsactor die de toeleiding doet 
niet ingaat op de vraag tot het voorzien van begeleidende maatregelen. 

-  
*Afronding begeleiding: 
De begeleidingsovereenkomst en dus ook de begeleiding kan pas kan stopgezet worden als alle 
betrokken partijen (welzijnsactor, cliënt en sociale huisvestingsmaatschappij of huisvester) hiermee 
akkoord zijn.  Er dient een eindgesprek te volgen tussen de betrokken partijen.  
 
Als voor een persoon voor wie een versnelde toewijzing is gevraagd op het einde van een 
begeleidingsovereenkomst wordt vastgesteld dat een voortzetting van de begeleidende 
maatregelen noodzakelijk is, wordt de begeleidingsovereenkomst verlengd voor een duidelijk 
afgebakende termijn. 
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7.4 Adressenlijsten  

7.4.1 Hacosi 
Tabel 29: Woningen voor ouderen van Hacosi  

Straat Huisnummer Busnummer Gemeente 
Bampslaan 18 1 Hasselt 
Bampslaan 18 2 Hasselt 
Bampslaan 18 3 Hasselt 
Bampslaan 18 4 Hasselt 
Bampslaan 18 5 Hasselt 
Bampslaan 18 6 Hasselt 
Bampslaan 18 7 Hasselt 
Bampslaan 18 8 Hasselt 
Bampslaan 18 9 Hasselt 
Bampslaan 18 10 Hasselt 
Bloemenstraat 48 1 Hasselt 
Bloemenstraat 48 2 Hasselt 
Bloemenstraat 48 3 Hasselt 
Bloemenstraat 48 4 Hasselt 
Casterstraat 18 0.1 Hasselt 
Casterstraat 18 0.2 Hasselt 
Casterstraat 18 1.1 Hasselt 
Casterstraat 18 1.2 Hasselt 
Casterstraat 18 1.3 Hasselt 
Casterstraat 18 2.1 Hasselt 
Casterstraat 18 2.2 Hasselt 
Casterstraat 18 2.3 Hasselt 
Casterstraat 18 3.1 Hasselt 
Casterstraat 18 3.2 Hasselt 
Casterstraat 20  Hasselt 
Casterstraat 22  Hasselt 
Casterstraat 32 0.1 Hasselt 
Casterstraat 32 0.2 Hasselt 
Casterstraat 32 0.3 Hasselt 
Casterstraat 32 1.1 Hasselt 
Casterstraat 32 1.2 Hasselt 
Casterstraat 32 1.3 Hasselt 
Casterstraat 32 2.1 Hasselt 
Casterstraat 32 2.2 Hasselt 
Casterstraat 32 2.3 Hasselt 
Casterstraat 32 3.1 Hasselt 
Casterstraat 32 3.2 Hasselt 
Hovenstraat 33 1 Hasselt 
Hovenstraat 34 1 Hasselt 
Hovenstraat 34 2 Hasselt 
Hovenstraat 35 1 Hasselt 
Hovenstraat 44 1 Hasselt 
Hovenstraat 44 2 Hasselt 
Hovenstraat 46 1 Hasselt 
Hovenstraat 46 2 Hasselt 
Hovenstraat 48 1 Hasselt 
Kuringersteenweg 38 1 Hasselt 
Kuringersteenweg 38 2 Hasselt 
Luikersteenweg 29 2 Hasselt 
Luikersteenweg 29 3 Hasselt 
Mgr Kerkhofstraat  16 2 Hasselt 
Mgr Kerkhofstraat  18 1 Hasselt 
Rederijkerstraat 16 1 Hasselt 
Rederijkerstraat 16 1 Hasselt 
Rederijkerstraat 16 2 Hasselt 
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Rederijkerstraat 16 3 Hasselt 
Rederijkerstraat 16 4 Hasselt 
Rederijkerstraat 16 5 Hasselt 
Rederijkerstraat 16 6 Hasselt 
Rederijkerstraat 16 7 Hasselt 
Rederijkerstraat 16 8 Hasselt 
Rederijkerstraat 16 9 Hasselt 
Rederijkerstraat 16 10 Hasselt 
Rederijkerstraat 16 11 Hasselt 
Rederijkerstraat 16 12 Hasselt 
Rozenstraat 17 0.1 Hasselt 
Rozenstraat 17 0.2 Hasselt 
Rozenstraat 17 0.3 Hasselt 
Rozenstraat 17 0.4 Hasselt 
Rozenstraat 17 0.5 Hasselt 
Rozenstraat 17 0.6 Hasselt 
Rozenstraat 17 0.7 Hasselt 
Rozenstraat 17 0.8 Hasselt 
Rozenstraat 17 1.1 Hasselt 
Rozenstraat 17 1.2 Hasselt 
Rozenstraat 17 1.3 Hasselt 
Rozenstraat 17 1.4 Hasselt 
Rozenstraat 17 1.5 Hasselt 
Rozenstraat 17 1.6 Hasselt 
Rozenstraat 17 1.7 Hasselt 
Rozenstraat 17 1.8 Hasselt 
Rozenstraat 17 2.1 Hasselt 
Rozenstraat 17 2.2 Hasselt 
Rozenstraat 17 2.3 Hasselt 
Rozenstraat 17 2.4 Hasselt 
Rozenstraat 17 2.5 Hasselt 
Rozenstraat 17 2.6 Hasselt 
Rozenstraat 17 2.7 Hasselt 
Rozenstraat 17 2.8 Hasselt 
Rozenstraat 17 1.10 Hasselt 
Rozenstraat 17 1.12 Hasselt 
Rozenstraat 17 2.10 Hasselt 
Rozenstraat 17 2.12 Hasselt 
Runkstersteenweg 2 A Hasselt 
Runkstersteenweg 2 B Hasselt 
Runkstersteenweg 2 C Hasselt 
Runkstersteenweg 2 D Hasselt 
Runkstersteenweg 2 E Hasselt 
Runkstersteenweg 4 1 Hasselt 
Runkstersteenweg 4 2 Hasselt 
Runkstersteenweg 6 1 Hasselt 
Runkstersteenweg 6 2 Hasselt 
Runkstersteenweg 8 1 Hasselt 
Runkstersteenweg 17 1 Hasselt 
Runkstersteenweg 21 1 Hasselt 
Runkstersteenweg 21 2 Hasselt 
Runkstersteenweg 73 A Hasselt 
Runkstersteenweg 73 B Hasselt 
Runkstersteenweg 73 D Hasselt 
Runkstersteenweg 73 F Hasselt 
Runkstersteenweg 73 G Hasselt 
Wilgenstraat 21 2 Hasselt 
Wilgenstraat 21 3 Hasselt 
Wilgenstraat 28 2 Hasselt 
Wilgenstraat 28 3 Hasselt 
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Havenstraat 30 0.01 Hasselt 
Havenstraat 30 0.02 Hasselt 
Havenstraat 30 0.03 Hasselt 
Havenstraat 30 1.01 Hasselt 
Havenstraat 30 1.02 Hasselt 
Havenstraat 30 1.03 Hasselt 
Havenstraat 30 2.01 Hasselt 
Havenstraat 30 2.02 Hasselt 
Havenstraat 30 2.03 Hasselt 
Havenstraat 30 3.01 Hasselt 
Havenstraat 30 3.02 Hasselt 
Havenstraat 30 3.03 Hasselt 
Havenstraat 30 4.01 Hasselt 
Havenstraat 30 4.02 Hasselt 
Goudbloemstraat  1 0.1 Hasselt 
Goudbloemstraat  1 0.2 Hasselt 
Panoramastraat  12 0.1 Hasselt 
Panoramastraat  12 0.2 Hasselt 
Panoramastraat  12 0.3 Hasselt 
Herkenrodesingel 5A 0.1 Hasselt 
Herkenrodesingel 5A 0.2 Hasselt 
Herkenrodesingel 5A 1.1 Hasselt 
Herkenrodesingel 5A 1.2 Hasselt 
Herkenrodesingel 5A 2.1 Hasselt 
Herkenrodesingel 5A 2.2 Hasselt 
Herkenrodesingel 5A 3.1 Hasselt 
Herkenrodesingel 5A 3.2 Hasselt 
Herkenrodesingel 5B 0.1 Hasselt 
Herkenrodesingel 5B 0.2 Hasselt 
Herkenrodesingel 5C 0.1 Hasselt 
Herkenrodesingel 5C 0.2 Hasselt 
Herkenrodesingel 5D 0.1 Hasselt 
Herkenrodesingel 5D 0.2 Hasselt 
Herkenrodesingel 5D 0.3 Hasselt 
Herkenrodesingel 5D 1.1 Hasselt 
Herkenrodesingel 5D 1.2 Hasselt 
Herkenrodesingel 5D 1.3 Hasselt 
Herkenrodesingel 5D 2.1 Hasselt 
Herkenrodesingel 5D 2.2 Hasselt 
Herkenrodesingel 5D 2.3 Hasselt 
Herkenrodesingel 5D 3.1 Hasselt 
Herkenrodesingel 5D 3.2 Hasselt 
Herkenrodesingel 5D 3.3 Hasselt 
Nellepetinstraat 8 0.1 Hasselt 
Nellepetinstraat 8 0.2 Hasselt 
Nellepetinstraat 8 0.3 Hasselt 
Nellepetinstraat 8 0.4 Hasselt 
Nellepetinstraat 8 1.1 Hasselt 
Nellepetinstraat 8 1.2 Hasselt 
Nellepetinstraat 8 1.3 Hasselt 
Nellepetinstraat 8 1.4 Hasselt 
Nellepetinstraat 8 2.1 Hasselt 
Nellepetinstraat 8 2.2 Hasselt 
Nellepetinstraat 8 2.3 Hasselt 
Nellepetinstraat 8 2.4 Hasselt 
Nellepetinstraat 8 3.1 Hasselt 
Nellepetinstraat 8 3.2 Hasselt 
Notelarenstraat 95 1.01 Hasselt 
Notelarenstraat 95 1.02 Hasselt 
Notelarenstraat 95 1.03 Hasselt 
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Notelarenstraat 95 1.04 Hasselt 
Notelarenstraat 95 2.01 Hasselt 
Notelarenstraat 95 2.02 Hasselt 
Notelarenstraat 95 2.03 Hasselt 
Notelarenstraat 95 2.04 Hasselt 
Notelarenstraat 95 3.01 Hasselt 
Notelarenstraat 95 3.02 Hasselt 
Notelarenstraat 95 3.03 Hasselt 
Notelarenstraat 95 3.04 Hasselt 
Notelarenstraat 97 0.01 Hasselt 
Notelarenstraat 97 0.02 Hasselt 
Notelarenstraat 97 0.03 Hasselt 
Notelarenstraat 97 0.04 Hasselt 
Notelarenstraat 97 0.05 Hasselt 
Notelarenstraat 97 0.06 Hasselt 
Notelarenstraat 97 0.07 Hasselt 
Notelarenstraat 97 0.08 Hasselt 
Notelarenstraat 97 1.01 Hasselt 
Notelarenstraat 97 1.02 Hasselt 
Notelarenstraat 97 1.03 Hasselt 
Notelarenstraat 97 1.04 Hasselt 
Notelarenstraat 97 1.05 Hasselt 
Notelarenstraat 97 1.06 Hasselt 
Notelarenstraat 97 1.07 Hasselt 
Notelarenstraat 97 1.08 Hasselt 
Notelarenstraat 97 2.01 Hasselt 
Notelarenstraat 97 2.02 Hasselt 
Notelarenstraat 97 2.03 Hasselt 
Notelarenstraat 97 2.04 Hasselt 
Notelarenstraat 97 2.05 Hasselt 
Notelarenstraat 97 2.06 Hasselt 
Notelarenstraat 97 2.07 Hasselt 
Notelarenstraat 97 2.08 Hasselt 
Stadsomvaart 74 0.1 Hasselt 
Stadsomvaart 74 0.2 Hasselt 
Stadsomvaart 74 0.3 Hasselt 
Stadsomvaart 74 0.4 Hasselt 
Stadsomvaart 74 1.1 Hasselt 
Stadsomvaart 74 1.2 Hasselt 
Stadsomvaart 74 1.3 Hasselt 
Stadsomvaart 74 1.4 Hasselt 
Stadsomvaart 74 1.5 Hasselt 
Stadsomvaart 74 2.1 Hasselt 
Stadsomvaart 74 2.2 Hasselt 
Stadsomvaart 74 2.3 Hasselt 
Stadsomvaart 74 2.4 Hasselt 
Stadsomvaart 74 2.5 Hasselt 
Stadsomvaart 74 3.1 Hasselt 
Stadsomvaart 74 3.2 Hasselt 
Stadsomvaart 74 3.3 Hasselt 
Stadsomvaart 74 3.4 Hasselt 
Stadsomvaart 74 4.1 Hasselt 
Stadsomvaart 74 4.2 Hasselt 
Stadsomvaart 76A 0.1 Hasselt 
Stadsomvaart 76A 0.2 Hasselt 
Stadsomvaart 76A 1.1 Hasselt 
Stadsomvaart 76A 1.2 Hasselt 
Stadsomvaart 76A 1.3 Hasselt 
Stadsomvaart 76A 2.1 Hasselt 
Stadsomvaart 76A 2.2 Hasselt 
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Stadsomvaart 76A 2.3 Hasselt 
Stadsomvaart 76A 3.1 Hasselt 
Stadsomvaart 76A 3.2 Hasselt 
Stadsomvaart 76A 3.3 Hasselt 
Stadsomvaart 76B 0.1 Hasselt 
Stadsomvaart 76B 0.2 Hasselt 
Stadsomvaart 76B 0.3 Hasselt 
Stadsomvaart 76B 1.1 Hasselt 
Stadsomvaart 76B 1.2 Hasselt 
Stadsomvaart 76B 1.3 Hasselt 
Stadsomvaart 76B 2.1 Hasselt 
Stadsomvaart 76B 2.2 Hasselt 
Stadsomvaart 76B 2.3 Hasselt 
Stadsomvaart 76B 3.1 Hasselt 
Stadsomvaart 76B 3.2 Hasselt 
Stadsomvaart 76B 3.3 Hasselt 
Kerkhofstraat 80 0.1 Hasselt 
Kerkhofstraat 80 0.2 Hasselt 
G. Verdilaan  1 0.2 Hasselt 
G. Verdilaan  3 0.1 Hasselt 
G. Verdilaan  3 0.4 Hasselt 
G. Verdilaan  5 0.1 Hasselt 
G. Verdilaan  5 0.3 Hasselt 
G. Verdilaan  7 0.1 Hasselt 
G. Verdilaan  9 0.1 Hasselt 
G. Verdilaan  9 0.2 Hasselt 
G. Verdilaan  1 1.1 Hasselt 
G. Verdilaan  1 1.4 Hasselt 
G. Verdilaan  3 1.1 Hasselt 
G. Verdilaan  3 1.4 Hasselt 
G. Verdilaan  5 1.1 Hasselt 
G. Verdilaan  5 1.3 Hasselt 
G. Verdilaan  1 2.1 Hasselt 
G. Verdilaan  1 2.4 Hasselt 
G. Verdilaan  3 2.1 Hasselt 
G. Verdilaan  3 2.4 Hasselt 
G. Verdilaan  5 2.1 Hasselt 
G. Verdilaan  5 2.3 Hasselt 

 
Tabel 30; woningen voor personen met een handicap, Hacosi 

Straat Huisnummer Busnummer Gemeente 
Genkersteenweg 243 L0.01 Hasselt 
Genkersteenweg 243 L1.01 Hasselt 
Genkersteenweg 243 L2.01 Hasselt 
Genkersteenweg 243 F0.01 Hasselt 
Genkersteenweg 243 F1.01 Hasselt 
Genkersteenweg 243 F2.01 Hasselt 
G. Verdilaan  1 0.1 Hasselt 
G. Verdilaan  3 0.2 Hasselt 
G. Verdilaan  3 0.3 Hasselt 
G. Verdilaan  5 0.2 Hasselt 
G. Verdilaan  1 1.2 Hasselt 
G. Verdilaan  1 1.3 Hasselt 
G. Verdilaan  3 1.2 Hasselt 
G. Verdilaan  3 1.3 Hasselt 
G. Verdilaan  5 1.2 Hasselt 
G. Verdilaan  1 2.2 Hasselt 
G. Verdilaan  1 2.3 Hasselt 
G. Verdilaan  3 2.2 Hasselt 
G. Verdilaan  3 2.3 Hasselt 

Sociale Huisvesting - Eigen toewijzingsreglement
gemeenteraad - 23 juni 2020

77/82



  Lokaal Toewijzingsreglement Hasselt 2020 71/75 

G. Verdilaan  5 2.2 Hasselt 
Notelarenstraat 95 0.01 Hasselt 
Notelarenstraat 95 0.02 Hasselt 
Oeverstraat 5 0.02 Hasselt 
P. Corbeelstraat  13 - Hasselt 
P. Corbeelstraat  15 - Hasselt 
P. Corbeelstraat  17 - Hasselt 
P. Corbeelstraat 19 - Hasselt 

 
Zes appartementen nog op te leveren in het project jeugdherberg worden voorbehouden voor de 
doelgroep personen met autisme. Als er op het ogenblik van toewijzing geen kandidaat is vanuit 
begeleidingsactoren uit deze sector, wordt de woning aangeboden uit een kandidaat van doelgroep 
“personen met een handicap”. 
 
Tabel 31: Prikkelarme woningen voor personen met een autismespectrumstoornis, Hacosi 

Straat Huisnummer Busnummer Gemeente 
Vredestraat  6 1.01 Hasselt 
Vredestraat  6 1.02 Hasselt 
Vredestraat  6 1.03 Hasselt 
Vredestraat  6 1.04 Hasselt 
Vredestraat  6 1.05 Hasselt 
Vredestraat  6 1.06 Hasselt 

7.4.2 Cordium 
Tabel 32:woningen voor ouderen, Cordium 

Straat Huis/ 
busnr. 

Gemeente Aantal 
slpk 

woningtype  

Belgiëplein 3/1 Kermt 2 Appartement gelijkvloers 
Belgiëplein 3/2 Kermt 1 Appartement gelijkvloers 
Belgiëplein 3/3 Kermt 2 Appartement verdiep 
Belgiëplein 3/4 Kermt 1 Appartement verdiep 
Belgiëplein 3/5 Kermt 2 Appartement verdiep 
Belgiëplein 3/6 Kermt 1 Appartement verdiep 
Belgiëplein 3/7 Kermt 2 Appartement verdiep 
Belgiëplein 3/8 Kermt 1 Appartement verdiep 
Belgiëplein 3/9 Kermt 2 Appartement verdiep 
Belgiëplein 3/10 Kermt 1 Appartement verdiep 
Belgiëplein 3/12 Kermt 1 Appartement verdiep 
Belgiëplein 3/13 Kermt 1 Appartement verdiep 
De Stockheimlaan  37/1 Kermt 2 Appartement gelijkvloers 
De Stockheimlaan  37/2 Kermt 2 Appartement gelijkvloers 
De Stockheimlaan  39/2 Kermt 2 Appartement gelijkvloers 
De Stockheimlaan  39/3 Kermt 2 Appartement gelijkvloers 
De Stockheimlaan  41/1 Kermt 2 Appartement gelijkvloers 
De Stockheimlaan  41/2 Kermt 2 Appartement gelijkvloers 
Kl. Bameriklaan 2/0.01 Kuringen 2 Appartement Gelijkvloers 
Kl. Bameriklaan 2/0.02 Kuringen 2 Appartement Gelijkvloers 
Kl. Bameriklaan 2/0.03 Kuringen 2 Appartement Gelijkvloers 
Kl. Bameriklaan 2/0.04 Kuringen 2 Appartement Gelijkvloers 
Kl. Bameriklaan 2/0.05 Kuringen 2 Appartement Gelijkvloers 
Kl. Bameriklaan 2/0.06 Kuringen 2 Appartement Gelijkvloers 
Kl. Bameriklaan 2/0.07 Kuringen 2 Appartement Gelijkvloers 
Kl. Bameriklaan 2/0.08 Kuringen 2 Appartement Gelijkvloers 
Kl. Bameriklaan 2/0.09 Kuringen 2 Appartement Gelijkvloers 
Kl. Bameriklaan 2/1.01 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/1.02 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/1.03 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/1.04 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/1.05 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/1.06 Kuringen 2 Appartement verdiep 
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Kl. Bameriklaan 2/1.07 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/1.08 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/1.09 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/2.01 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/2.02 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/2.03 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/2.04 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/2.05 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/2.06 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/2.07 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/2.08 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/2.09 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/3.01 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/3.02 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Kl. Bameriklaan 2/3.03 Kuringen 2 Appartement verdiep 
Disselstraat 101 St. Lambrechts 

Herk 
2 bejaardenwoning  

Disselstraat 103 St. Lambrechts 
Herk 

2 bejaardenwoning  

Broekerwinningstraat  3/0.02 Kuringen 2 Sociale 
assistentiewoning 

gelijkvloers 

Broekerwinningstraat 3/0.03 Kuringen 2 Sociale 
assistentiewoning 

gelijkvloers 

Broekerwinningstraat  3/0.04 Kuringen 2 Sociale 
assistentiewoning 

gelijkvloers 

Broekerwinningstraat  3/0.05 Kuringen 2 Sociale 
assistentiewoning 

gelijkvloers 

Broekerwinningstraat  3/1.02 Kuringen 2 Sociale 
assistentiewoning 

verdiep 

Broekerwinningstraat  3/1.03 Kuringen 2 Sociale 
assistentiewoning 

verdiep 

Broekerwinningstraat  3/1.04 Kuringen 2 Sociale 
assistentiewoning 

verdiep 

Broekerwinningstraat  3/1.05 Kuringen 2 Sociale 
assistentiewoning 

verdiep 

Broekerwinningstraat  3/2.03 Kuringen 2 Sociale 
assistentiewoning 

verdiep 

Broekerwinningstraat  3/2.04 Kuringen 2 Sociale 
assistentiewoning 

verdiep 

Broekerwinningstraat  3/2.05 Kuringen 2 Sociale 
assistentiewoning 

verdiep 

Broekerwinningstraat  3/2.06 Kuringen 2 Sociale 
assistentiewoning 

verdiep 

Volmolenstraat 46 Kuringen-
Stokrooie 

2 bejaardenwoning  

Volmolenstraat 48  Kuringen-
Stokrooie 

2 bejaardenwoning  

Volmolenstraat 50  Kuringen-
Stokrooie 

2 bejaardenwoning  

Volmolenstraat 52 Kuringen-
Stokrooie 

2 bejaardenwoning  

 
Tabel 33: Woningen voor personen met een handicap, Cordium 

Straat Huis/Busnummer Gemeente Aantal slpk 
Meidoornlaan 18 E0.01 Kuringen 1 
Meidoornlaan 24 B0.01 Kuringen 1 

 
Bijkomend worden er nog 8 nieuwbouwwoningen gebouwd op de Disselstraat in St-Lambrechts Herck 
gelegen aan de bestaande ADL-centrale. De huidige huisnummers zijn nog niet gekend. Deze 8 
eenheden worden al mee opgenomen in de berekening in tabel 28. De adressen zullen op een later 
moment worden voorgelegd aan de gemeenteraad en toegevoegd aan tabel 33. 
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Tabel 34: Woningen voorbehouden voor het project proefwonen, Cordium 
Straat Huis/ busnr. Gemeente Aantal slpk woningtype  
Broekerwinningstraat  1/1.01 Kuringen 0 Studio verdiep 
Broekerwinningstraat  1/1.02 Kuringen 0 Studio verdiep 
Broekerwinningstraat 1/1.03 Kuringen 0 Studio verdiep 
Broekerwinningstraat  1/1.04 Kuringen 0 Studio verdiep 
Broekerwinningstraat  1/1.05 Kuringen 0 Studio verdiep 
Broekerwinningstraat  1/1.06 Kuringen 0 Studio verdiep 
Broekerwinningstraat  1/1.07 Kuringen 0 Studio verdiep 
Broekerwinningstraat  1/2.01 Kuringen 0 Studio verdiep 
Broekerwinningstraat  1/2.02 Kuringen 0 Studio verdiep 
Broekerwinningstraat  3/2.01 Kuringen 0 Studio verdiep 
Broekerwinningstraat  3/2.02 Kuringen 0 Studio verdiep 

 

7.4.3 SVK Midden-Limburg 
Tabel 35: woningen voor ouderen, SVK 

Straat Huis/ busnummer Gemeente Aantal slpk woningtype 

Kempische Steenweg 33/1 Hasselt 1 Appartement 

Notelarenstraat 5/1 Hasselt 1 Appartement 

Notelarenstraat 5/2 Hasselt 1 Appartement 

Notelarenstraat 5/4 Hasselt 1 studio 

Notelarenstraat 5/5 Hasselt 1 studio 

Notelarenstraat 5/7 Hasselt 1 studio 

Notelarenstraat 5/8 Hasselt 1 studio 

Notelarenstraat 5/10 Hasselt 1 studio 

Notelarenstraat 5/11 Hasselt 1 studio 

Notelarenstraat 5/13 Hasselt 1 studio 

Notelarenstraat 5/14 Hasselt 1 studio 

Notelarenstraat 5/16 Hasselt 1 studio 

Notelarenstraat 5/19 Hasselt 1 studio 

Notelarenstraat 5/20 Hasselt 1 studio 

Notelarenstraat 5/22 Hasselt 1 studio 

Notelarenstraat 5/23 Hasselt 1 studio 

Oude Kuringerbaan 102 Hasselt 1 Appartement 

Sint- Katarinaplein 10/1 Hasselt 1 Appartement 

Sint-Truidersteenweg 90/1 Hasselt 1 Appartement 

 
Tabel 36: woningen voor Housing First, SVK 

Straat Huis/ busnummer Gemeente Aantal slpk woningtype 

     

Er worden nog 4 geschikte wooneenheden gezocht waarvan de adressen op een later moment zullen 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Tabel 37: woningen voor Ex-gedetineerden, SVK 

Straat Huis/ busnummer Gemeente Aantal slpk woningtype 

     

Er worden nog 4 geschikte wooneenheden gezocht waarvan de adressen op een later moment zullen 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
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7.5 Goedkeuring totstandkomingsprocedure LTR – CBS 04/07/2019  
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