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De stad verandert:
superdiversiteit & actieve burgers

Steden transfomeren
Superdiversiteit brengt een nieuwe sociale noden met diverse paden
voor ‘sociale stijging’. Ruimte nodig voor sociale noden.

Vlaanderen kent 548.910 personen met vreemde nationaliteit
Antwerpen kent vanaf 2018, 51% mensen met migratieroots
(herkomst)
Gent nu 31% Gentenaars met migratieroots.

Kruising met
actievere vormen
van burgerschap &
zelfbeheer
Ook burgers zoeken
meer ruimte
voor experiment rond
nieuwe noden

Probleemstelling
‘Het Recht op de Stad’
Dominantie van privaat eigendomsrecht en vermarkting van leegstand beperken ‘het Recht
op de Stad’ (Lefebvre, 1968).
‘Het Recht op de Stad’ betreft hier dat mensen zelf de stad maken en kunnen vorm geven aan
de stad
• Perfect instrument om daar vorm aan te geven is een “sociaal leegstandsbeleid”
• ‘Recht op wonen’ als basis in een keten van sociale rechten: ‘Housing First’
• Recht op maatschappelijke deelname via tijdelijke bezetting van leegstand
• Hoe leegstaande ruimte gebruiken als hefboom voor emancipatie?
Zand in de stedelijke emancipatiemachine?
Hoe ruimte maken om tijdelijk te wonen?
Hoe ruimte maken om zichzelf te ontplooien in de vrije tijd?
Hoe ruimte maken om te ondernemen?

Leegstand overdragen
aan antikraakbedrijven

Nieuwe noden en behoeften
beantwoorden met ruimtelijk experiment
Tabula rasa: nieuwe stad versus weefselverbetering

Nood aan sociale kennis om nieuwe beleid te maken

De alternatieve PPS, een gesubsidieerde vrijplaats voor publiek-publieke samenwerking

Vrije ruimte via sociaal leegstandsbeheer om “wonen, werken en vrije tijd” te herdenken op maat van de veranderende stad

Nieuwe kruispunt-plaatsen voor ontmoeting, nieuw initiatief of voor tijdelijke samenwerking

Beleidsinstrumenten beschikbaar

Sociaal beheersrecht
Het sociaal beheersrecht is een bijzonder instrument van het Vlaamse woonbeleid.
Initiatiefnemers kunnen van dit recht gebruik maken om geïnventariseerde
ongeschikte en onbewoonbare woningen in beheer te nemen.
De woningen worden conform gemaakt aan de woonkwaliteitsnormen en
aangewend als sociale huurwoning. Ook conforme leegstaande woningen kunnen
in beheer genomen worden om ze als sociale huurwoning te verhuren.
Dit beleidsinstrument beoogt bijgevolg bij te dragen tot het verbeteren van de
woningkwaliteit enerzijds en het (tijdelijk) verhogen van het sociaal woonaanbod
anderzijds.

Sociaal beheersrecht
Niettegenstaande het
instrument reeds twintig
jaar bestaat, wordt er zeer
weinig gebruik van
gemaakt.
Daarom werd in
samenwerking met een
aantal steden en gemeenten
het instrument aan een
grondige evaluatie
onderworpen.
De globale conclusie van de
evaluatie is dat het sociaal
beheer in bepaalde situaties
een effectief instrument kan
zijn op voorwaarde dat

(1) de juridische knelpunten worden weggewerkt
(2) de toepassing eenvoudiger wordt
(3) er vanuit het Gewest een ondersteuningsaanbod wordt voorzien.

Wijzigingen in Sociaal Beheersrecht
Nog niet in de Vlaamse codex, wel op VR van 17/5/19
• De verruiming van het toepassingsgebied tot leegstaande woningen die niet-conform zijn met de
woonkwaliteitsvereisten enerzijds en verwaarloosde woningen anderzijds
• De mogelijkheid tot een verruimd sociaal beheer op het volledige gebouw wanneer er zich
geïnventariseerde leegstaande, ongeschikte of onbewoonbare woningen in bevinden
• Het initiatief tot het uitoefenen van het sociaal beheer wordt voorbehouden aan de gemeente
• Een toegangsrecht tot de geïnventariseerde woning wordt aan de gemeente toegekend wanneer
deze het sociaal beheer wenst uit te oefenen
• De procedure wordt vereenvoudigd: het voornemen tot uitoefening van het sociaal beheer wordt
door de gemeente bekend gemaakt. De houder van het zakelijk recht heeft een verhaal- en
hoorrecht. De gemeente neemt de beslissing om het sociaal beheer van de woning al dan niet uit
te oefenen, rekening houdend met alle aangereikte argumenten. Tegen de gemeentelijke
beslissing staat een beroep bij de Vlaamse Regering open

Wijzigingen in Sociaal Beheersrecht
De decretale basis werd wel al bekrachtigd:
artikel 90 van de Vlaamse Wooncode in 2018

• De gemeente wordt expliciet gemachtigd om de woning te renoveren, minimaal moet worden
voldaan aan de woonkwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode (maar de gemeente kan
beslissen te renoveren tot een niveau boven de woonkwaliteitsvereisten, bv. inzake energetische
prestaties).
• De gemeente recupereert de kosten en kan hiertoe de termijn van negen jaar verlengen (indien
de recuperatie gerealiseerd wordt binnen de negen jaar wordt het saldo uitgekeerd aan de
houder van het zakelijk recht). De eigenaar bekomt een vergoeding gelijk aan het geïndexeerd
kadastraal inkomen (het recht op vergoeding gaat onmiddellijk in na de kennisgeving van het
sociaal beheer)
• Bij overdracht van de in beheer genomen woning kan de nieuwe houder van het zakelijk recht
het sociaal beheer ongedaan maken door de kosten te vergoeden (voor zover de gemeente dit
toestaat).

De Wet Onkelinx
Er zijn wettelijke middelen
om leegstaande gebouwen
op te vorderen om er tijdelijk
daklozen of mensen die er
nood aan hebben onderdak
te geven.
Recht om leegstaande
panden in beslag te nemen
voor dakloosheid mits 6
maanden leegstand, en
schadevergoeding voor
eigenaar.

Tijdelijke bezetting: Bezetting ter bede

Een bezetting ter bede (Frans: occupation à titre précaire) in België is een
overeenkomst waarbij de ene partij, de verlener, de andere partij, de bezetter,
het recht of de gunst verleent om gebruik te maken van een onroerend goed
eventueel tegen betaling van een bepaalde periodieke vergoeding.
In diverse steden zijn er talloze voorbeelden van akkoorden tussen eigenaren
en individuen en collectieven en verenigingen die tijdelijke
bezettingsovereenkomsten afsluiten voor het tijdelijke gebruik van gebouwen.

Tijdelijke bezetting: Bezetting ter bede

Buiten de strenge regels van de huurwetgeving vallen door in plaats van een huur een zgn.
bezetting ter bede af te spreken.
Zoals bij huur geeft u bij een bezetting ter bede als eigenaar uw pand tijdelijk en voorlopig aan
iemand die het zal gebruiken. Het verschil is dat de gebruiker geen zekerheid krijgt over hoe
lang hij in het pand mag blijven
Niet onder de strenge regels van de woninghuur-, pacht- of handelshuurwetgeving. U vermijdt
daardoor dan ook dat u degene die er gebruik van maakt er niet meer kunt uitzetten. Dit blijft
immers ten allen tijde en onmiddellijk mogelijk.

Bezetting ter bede: enkele voorwaarden
Om een tijdelijke situatie te overbruggen. Voorwaarde is dat u zo’n overeenkomst sluit ‘in afwachting van iets’. Zo kan het zijn dat de
eigenaar van het pand in het ziekenhuis ligt en ieder moment kan weerkeren. Het kan ook zijn dat de eigenaar overleden is en dat
iemand het pand tijdelijk gebruikt in afwachting van de verdeling van de erfenis.
Bij de verkoop van het pand. Ook de verkoop van het pand kan een aanleiding vormen om een bezetting ter bede af te spreken. De
bezetter mag bv. nog in het pand blijven tot aan het sluiten van de akte. Er kan ook afgesproken worden dat de verkoper nog enkele
maanden in het pand mag blijven in afwachting van het moment waarop hij in zijn nieuwe woning kan trekken.
Ook na afloop van een huur... Liep de (handels)huur ten einde, bv. doordat u of uw huurder die opgezegd heeft, dan kunt u met de
huurder nadien nog een tijdelijke bezetting ter bede afspreken. Hij mag bv. nog blijven totdat de geplande renovatiewerken van start
gaan of totdat het nieuwe pand van uw huurder klaar is.

Vermeld de reden in het contract. Geef in het contract aan welke tijdelijke situatie de aanleiding was voor de bezetting ter bede.

Na verloop van tijd wordt het huur... Onlangs besliste de rechter (rechtbank van Dendermonde, 28 juni 2012) dat als een bezetting
ter bede te lang duurt (hier duurde ze al 25 jaar), de bezetter er toch van mag uitgaan dat het gaat om huur. Het moet dus ook wel
gaan om een tijdelijke situatie die niet té lang blijft duren...

Concrete voorbeelden
“wonen, werken, ontmoeting”,…

Tijdelijke bezetting: wonen
• Vzw Woningen 123 Logements met een bezetting op
de koningstraat 123 in akkoord met de Waalse
overheid en een project van een 10-tal gebouwen in
de vooruitgangstraat in akkoord met infrabel (o.a. La
Poissonnerie)
• Leeggoed: een een bezetting van een paar
appartementen gerenoveerd door de tijdelijke
bewoners in akkoord met de Elsense haard gesteund
door de vzw's: Pigment, JES, Chez nous – Bij ons en
Samenlevingsopbouw.
• Een ander project van Samenlevingsopbouw is de
tijdelijke bezetting in de Frankrijkstraat die 12
gezinnen tijdelijk huisvest

Uitbouwen van een
infrastructuur van
permanente tijdelijkheid

Solidaire woningen
VLOS Sint Niklaas
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In Sint-Niklaas is een bijzonder opvanghuis voor erkende
vluchtelingen opengegaan. Het gaat om het project
The Rolling Stone van 2 vrijwilligers dat eerder al een
prijs won van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De
vrijwilligers, Mia Mortier en Marie-Jeanne Maes, huren
een ruimte waar 3 volwassenen terecht kunnen.
Ze werken samen met een bedrijf in de buurt dat
leegstaande ruimte had. De 2 initiatiefnemers
verbouwden de ruimte de voorbije maanden en weken
zelf.
Het is de bedoeling dat ze in The Rolling Stone begeleid
worden om een eigen woning en werk te vinden. Nu
worden vluchtelingen, volgens de initiatiefneemsters,
nog te vaak aan hun lot overgelaten nadat ze erkend
zijn. Ze krijgen amper 2 maanden de tijd om alles te
regelen en dat is te weinig.
In The Rolling Stone kunnen ze maximaal 6 maanden
verblijven. De allereerste bewoner neemt nog deze week
zijn intrek in het huis.

Grandhotel cosmopolis Augsburg

Tijdelijke bezetting:
sociaalculturele praktijken
• VZW Toestand : een bezetting in de
maritieme zone (Allee du Kaai) en in
Anderlecht (Biestebroek) vooral
gericht op sociaal culturele
activiteiten voor jongeren
• ASBL Communa die ondertussen
verschillende andere vzw's heeft
opgegericht om hun nieuwe
afzonderlijke projecten in te
organiseren

Spontane Actie Zones
– Allee Du Kaai

‘Lokale’
wijkgerichte
tijdelijke
invulling,
met aanbod
door en
voor de wijk

Ruimte voor ondernemen

In combi met “springplank-statuut” en visie/praktijk
van sociale incubatie

Conclusie
• Stedelijke samenleving verandert vlug
• Superdiversiteit brengt nieuwe noden naar boven
• Transformatie van burgerschap brengt nieuwe noden naar boven
• Leegstaande gebouwen en publieke terreinen experimentele kansen
• Mogelijke nieuwe kansen voor Publiek-publieke samenwerking
• Nieuwe noden en behoeften rond wonen, werken en ontmoeting
kunnen anders ingevuld worden
• Tijdelijkheid en permanente tijdelijkheid mogelijk
• Beleidsinstrumenten voor sociaal leegstandsbeheer aanwezig

