
  BUREN GEVONDEN 

ERKENDE VLUCHTELINGEN 
ZOEKEN HUURWONINGEN 
Gezinshereniging verscherpt de woonnood 

Het aantal mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging 
breekt wereldwijd alle records. Vele moeders, vaders en 
kinderen komen alleen in België aan, na een levensgevaarlijke 
tocht over land of zee. Eenmaal zij hier erkend worden als 
vluchteling of subsidiair beschermde, hebben ze het recht om 
hun gezin via de procedure van gezinshereniging veilig over te 
brengen. Vooraleer zij dit recht mogen inroepen, moeten ze 
éérst een eigen woning vinden. 
 
Erkende vluchtelingen hebben maximaal vier maanden de tijd 
om vanuit de asielopvang eigen huisvesting te vinden. Voor de 
meesten blijkt dit veel te kort, waardoor zij noodgedwongen 
worden opgevangen bij vrienden of familie, in daklozencentra, 
of slachtoffer worden van huisjesmelkers. Sommige 
alleenstaande vluchtelingen vinden - mits een stevige portie 
geluk, geduld en ondersteuning - een kleine studio of een 
appartement met één slaapkamer. Als hun gezin hen hier later 
komt vervoegen, creëert dit een onhoudbaar krappe 
woonsituatie. Voor veel herenigde gezinnen begint de 
moeizame zoektocht naar een geschikte woning daardoor 
opnieuw. Zolang zij geen alternatief vinden (over)leven deze 
moeders, vaders en hun kinderen maanden tot soms een jaar 
op één kamer. 

Het project ‘Woning Gezocht, Buren Gevonden’ van ORBIT vzw, 
de VPKB en Uitgeverij Halewijn ondersteunt de oprichting van 
lokale initiatieven door burgers die op zoek gaan naar huisvesting 
voor erkende vluchtelingen. Deze geëngageerde burgers vonden, 
met onze steun, al meer dan 250 huurwoningen. De zoektocht naar 
betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting is nog lang niet voorbij. De 
woonnood blijft bijzonder hoog. Zoek jij ook mee? 
 
Erkende vluchtelingen stoten op heel wat barrières in hun zoektocht 
naar huisvesting. De meesten hebben op het moment van hun 
erkenning een zeer beperkt sociaal netwerk, een minimale kennis 
van het Nederlands en ze kennen hun omgeving nog niet goed. 
Daarnaast worden zij vaak geconfronteerd met discriminatie op de 
huurmarkt. Als lokale burger of lid van een vereniging ken jij je 
buurt als geen ander, beschik je over een lokaal netwerk en kan je 
hen helpen het vertrouwen van verhuurders te winnen. Kortom, 
met jouw ondersteuning moet hun zoektocht naar een eigen thuis 
niet zo lang duren. 
 
Wil jij net als vele andere ‘buren’ je steentje bijdragen en een lokaal 
burgerinitiatief starten of vervoegen? Dan komen wij graag bij je 
langs om je op weg te helpen. Nodig ons uit en laat je alvast 
inspireren door de verhalen van vluchtelingen en hun buren in dit 
krantje. 

HELP JIJ  

HEN IN JE  

GEMEENTE  

THUISKOMEN? 
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Al een jaar wonen Mohammed en Yasmin met hun drie 
kinderen in een klein appartement met één slaapkamer. 
Binnenkort wordt hun woonnood nóg prangender, want 
Yasmine is in verwachting. 
 
“We zijn uit Palestina moeten vluchten voor vervolging,” 
vertelt Mohammed. “Ik werkte daar als leerkracht 
lichamelijke opvoeding, Yasmin werkte in een medisch 
secretariaat. De situatie werd er onhoudbaar en we 
vreesden voor het leven van onze kinderen. Veel keus 
hadden we niet, we moesten er weg.” 
 
“Mijn kinderen waren nog piepjong en zouden de helse 
tocht naar België nooit overleven. In kwam alleen naar 
hier en werd erkend als vluchteling. Ik wou mijn gezin 
onmiddellijk veilig laten overkomen, maar dit mocht pas 
als ik éérst een eigen woning vond.” 
 
Steeds opnieuw kreeg hij van verhuurders te horen dat 
OCMW-cliënteel niet welkom was. Pas na acht maanden 
vond hij een appartementje met één slaapkamer in Lier. 
“Ik had een Palestijnse man leren kennen hier in Lier en 
toen die verhuisde kwam zijn appartementje vrij. Ik heb 
dus puur geluk gehad,” legt Mohammed uit. 
 
Door de lange zoektocht naar een woning kon 
Mohammed pas twee jaar na zijn aankomst in België, 
zijn vrouw en kinderen in de armen sluiten. Een grotere 
woning had hij in de tussentijd nog niet gevonden. “Onze 
zoontjes Yousf (8j) en Hasan (5j) moeten we in de 
berging te slapen leggen, ons dochtertje Lyan (3j) slaapt 
bij ons in bed. We leven echt op elkaar, want buiten 
spelen zit er voor de kinderen niet in. Ons appartement is 
vlak aan een hoofdweg bij de treinsporen. Zo leven we 
hier nu al een jaar.” 
 
Hun kinderen gaan ondertussen al een tijdje naar school 
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“Onze zoontjes slapen  
in de berging.” 

Hoeveel maanden 
zoeken? 
Wie erkend wordt, heeft maximaal vier 
maanden de tijd om vanuit de asielopvang een 
eigen woning te vinden. De figuur rechts toont 

aan dat minstens 22% van alle 
vluchtelingen langer dan vijf maanden 
een woning zoekt.  
(Bron: VVSG) 
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Geen cijfers 

Gezinshereniging  

in cijfers 
Tussen januari en juli 2017 werden al meer dan 

4000 aanvragen voor gezinshereniging 
ingediend. In 2015 dienden 3.992 vluchtelingen een 
aanvraag tot gezinshereniging in, tegenover 7.019 in 
2016 (Bron: DVZ). Wie goedkeuring krijgt mag de rest 
van zijn gezin veilig laten overkomen en moet vaak 
op zoek naar een grotere woning. 

in Lier. Yasmine en Mohammed zoeken daarom een 
appartement of woning met twee slaapkamers in de buurt 
van de stad. Het gezin wordt daarin ondersteund door het 
lokale burgerinitiatief ‘Woonhulp Voor Vluchtelingen’ van de 
vzw Mondiale Werken Regio Lier. De vrijwilligers van dit 
project helpen erkende vluchtelingen in de ruime regio rond 
Lier bij het zoeken naar een woning door samen te bellen naar 
verhuurders en mee op huisbezoek te gaan. Indien er iemand 
een verblijfsoplossing vindt, helpen deze ‘buren’ hen ook 
verhuizen. 

Yasmine en Mohammed blijven ondertussen niet stilzitten. “We 
willen zo snel mogelijk op eigen benen staan,” zegt 
Mohammed. “We volgen allemaal lessen Nederlands en in 
afwachting van vast werk klus ik bij met vakantiejobs in de 
horeca. Maar de tijd dringt, met een baby op komst.” Het 
koppel hoopt hun kinderen snel een thuis te bieden waar ze 
de ruimte hebben om écht kind te zijn. 
 

In de zomer van 2015 bereikte het 
aantal asielzoekers dat in België 
arriveerde een hoogtepunt. Dat bewoog 
heel wat Vlamingen tot solidariteit. Eén 
daarvan is Bert Van Vossole, in het 
dagelijkse leven een grafisch vormgever 
uit Antwerpen. 
 
“Het begon allemaal met het gevoel iéts 
te willen doen,” vertelt Bert. “Wat dat 
juist moest zijn, was me in het begin niet 
duidelijk. Na wat zoeken op Facebook 
vond ik de groep ‘Community Support 
for Refugees in Belgium’. Een groep 
opgericht door burgers met hetzelfde 
gevoel als ik. In deze online 
gemeenschap worden concrete noden 
van asielzoekers en vluchtelingen in 
België gekoppeld aan doorsnee burgers 
met oplossingen.” 
 
“Zo leerde ik een gezin vluchtelingen 
kennen wiens verhuurder plots hun 
appartement verkocht. Ze moesten dus 
opnieuw op zoek naar een woning en ik 
wou hen daarbij helpen. Een kleine 
bijdrage van mij, maakt voor deze 
mensen een wereld van verschil.” 
 

“Ondertussen heb ik al twaalf 
alleenstaande vluchtelingen en zes 
gezinnen geholpen met het vinden van 
een woning. Ik doe dit nu samen met het 
Our House Project. Deze vzw in Brussel 
wil de effectieve integratie van 
vluchtelingen bevorderen via culinaire en 
culturele uitwisselingen tussen de 
nieuwkomers en de gastcultuur. 
Huisvesting zoeken hoort er ook bij.” 
 
Bert probeert bij het bellen naar 
verhuurders het individu voorop te 
plaatsen. “Ik leg steeds eerlijk uit voor 
wie ik bel, hoewel de woorden 
‘vluchteling’ of ‘OCMW-cliënt’ bij veel 
verhuurders een negatieve connotatie 
hebben. Daarom beschrijf ik ook hoe het 
gezin eruitziet, wat voor werk ze hier 
zoeken of reeds uitoefenen, dat ze 
Nederlandse lessen volgen en een 
integratiecursus achter de rug hebben, 
enzovoort. Alles wat vertrouwen kan 
opwekken bij verhuurders. Particulieren 
hebben hier veel sneller oor voor dan 
immokantoren. Probeer daarom in de 
eerste plaats verhuurders rechtstreeks te 
bereiken!” 
 
“Als ik samen met iemand een woning 

vind help ik hen nadien ook met de 
administratieve rompslomp en blijf ik 
nog geregeld bij hen langsgaan. Ik word 
zelfs al ‘broer’ genoemd,” lacht Bert. “Een 
vrijwilliger biedt op dat vlak iets dat een 
maatschappelijk assistent niét kan: een 
persoonlijke band met iemand die al 
langer in België woont. Dat bevordert de 
integratie van nieuwkomers en lokale 
burgers enorm. Vrijwilligers geven 
erkende vluchtelingen het gevoel dat er 
iemand is die om hen geeft en hen 
accepteert, nét omdat ze het niet 
wegens hun job doen.” 
 
Wat, tenslotte, motiveert Bert om 
ondanks de moeizame zoektocht naar 
huisvesting toch door te zetten? “Het feit 
dat het nodig is. Zo simpel is het.” 
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“Persoonlijke banden  
bevorderen integratie” 
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Tip! Verhuren zonder 
zorgen 
 
Je hebt een woning die je misschien wil verhuren 
en je speelt graag op zeker? Ga dan eens langs bij 
je lokale Sociale Verhuurkantoor (SVK). Een SVK 
huurt jouw woning en onderverhuurt deze aan 
mensen met een lager inkomen. Het SVK neemt 
al de verantwoordelijkheden als verhuurder van 
jou over, staat garant voor je maandelijkse 
huurinkomsten en voor de correcte aflevering van 
je woning bij het einde van het huurcontract. In 
ruil voor deze garantie vraagt het SVK een 
schappelijke huurprijs. Opgelet, een SVK huurt 
enkel woningen die conform de Vlaamse 
Wooncode zijn. Gelukkig zijn er een aantal lokale 
SVK’s bereid om, indien nodig, kleine renovaties 
uit te voeren. 
 
Een SVK selecteert daarna een kandidaat-
huurder uit de wachtlijst. Heb je echter zelf al een 
kandidaat op oog? Breng dan je toekomstige 
huurder samen met je woning aan bij het SVK. Zij 
mogen dan rechtstreeks jouw woning betrekken.  

Nieuw! Een kamer  
in je huis voor  
erkende vluchtelingen 
 
Sinds september 2016 is het in Vlaanderen mogelijk 
om een vrije kamer in je woning te verhuren of 
extra woonruimte te creëren om erkende 
vluchtelingen te huisvesten, zonder dat je 
daarvoor een stedenbouwkundige vergunning 
nodig hebt. Een melding bij je gemeente volstaat. 
Wil je meer informatie over de voorwaarden voor 
deze melding of wens je ondersteuning bij het 
indienen ervan? Geef ons dan een seintje. 
(Contactinfo p. 4) 

Extra huisvesting 
creëren:  
zo kan het ook 
 

Het tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen op 
onze huurmarkt ligt aan de basis van de woonnood van 
erkende vluchtelingen en vele andere kwetsbare huurders. 
Een aantal burgers staken daarom de handen uit de 
mouwen om het woningaanbod voor hun kwetsbare 
medeburgers uit te breiden. Claire Curera van vzw Shean 
toont hoe het kan. 
 
Op haar 18de kwam Claire als Rwandese vluchtelinge naar 
België. Ze herinnert zich nog goed hoe moeilijk het was om 
een huurwoning te vinden voor haar en haar ouders: “Ik had 
een normaal Frans accent, dus via de telefoon werd ik nog 
vrij vaak uitgenodigd op huisbezoek. Maar telkens de 
verhuurder me in levenden lijve zag, was de woning plots al 
bezet.” 
 
Claire en haar ouders dreigden dakloos te worden, want hun 
tijdelijke verblijfsoplossing liep af. “We moesten beroep doen 
op mijn broer voor onderdak,” vertelt ze. “Hij was ook naar 
België gevlucht en woonde samen met zijn vrouw op een 
appartementje met één slaapkamer. Maandenlang 
verbleven we daar met zes personen, tot we eindelijk een 
woning vonden die groot genoeg was voor het hele gezin.” 
 
Deze onzekere periode maakte een diepe indruk op Claire: 
“Ik maakte destijds de belofte dat als ik godzijdank ooit 
genoeg geld bij elkaar kreeg, ik een huis zou kopen voor 
erkende vluchtelingen. Niemand zou mogen meemaken wat 
ik en mijn gezin hebben doorstaan.” 
 
Jaren later werd Claire aan haar belofte herinnerd. “Mijn oog 
viel op een groot herenhuis waar op dat moment een oude 
vrouw uit onze protestantse kerkgemeenschap helemaal 
alleen in verbleef,” glimlacht Claire. “Ik vroeg haar of ze 
interesse had om haar woning te verkopen. Als bij wonder zei 
ze ja! “ 
 

Toen Claire het rijhuis voor het eerst binnenging, bleek het 
véél groter dan ze had verwacht. “Er ging toen een 
stemmetje in me op,” zegt ze. “’Weet je nog wat je beloofd 
had?’ Het was God die me erop wees dat dit huis een plek 
moest worden voor erkende vluchtelingen.”  
 
Om haar belofte waar te maken richtte Claire de vzw Shean 
op. Ondertussen zijn de werken aan de woning goed op weg, 
dankzij de vele vrijwilligers uit haar kerkgemeenschap. “Via 
onze internationale vrijwilligerswerking komen er mensen 
vanuit de hele wereld meedraaien in de renovatie. Het is een 
kwestie van je geloof omzetten in actie.” 

 
Wanneer de renovatie klaar is, zal vzw Shean telkens vijf 
erkende vluchtelingen tijdelijk huisvesten, legt Claire uit: “We 
gaan vluchtelingen opvangen voor een periode van zes tot 
achttien maanden. De bedoeling is om vluchtelingen van alle 
religies op te vangen als gemeenschap, om onze culturen te 
delen en hen Frans te leren. Op die manier maken we hen 
klaar om daarna, met onze ondersteuning, een eigen thuis te 
vinden.” 

ENKELE TIPS & 
TRICKS 

Een erkend vluchteling 
is een huurder als een 
ander 
 
Vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen 
niet terug naar hun eigen land wegens 
vervolging of oorlog. Ze mogen na hun 
erkenning wettig in België verblijven. Ze hebben 
identiek dezelfde rechten en plichten als alle 
andere huurders in Vlaanderen. Daarnaast 
hebben zij een inburgeringscursus achter de rug, 
volgen zij verplicht lessen Nederlands, en hebben 
zij toegang tot budgetbegeleiding en eventueel 
vormingen rond ‘huren’ (recycleren, 
energiegebruik…) bij het OCMW of het CAW 
(Centrum Algemeen Welzijnswerk). 
 
Wie in België asiel aanvraagt, kan al vanaf vier 
maanden na de start van de asielprocedure 
officieel werken. Een aantal vluchtelingen 
hebben daardoor reeds werk op het moment 
dat ze huisvesting zoeken. Wie nog 
werkzoekend is, krijgt een leefloon van het 
OCMW. De meeste OCMW’s zijn bereid om in 
samenspraak met hun cliënt het deel leefloon 
voorbestemd voor de huur, rechtstreeks aan de 
verhuurder te storten. Het OCMW kan zich 
eveneens schriftelijk garant stellen voor de 
huurwaarborg of deze overmaken op een 
geblokkeerde rekening. Daarnaast hebben 
erkende vluchtelingen recht op een 
installatiepremie om meubels aan te schaffen en 
kunnen zij in sommige gevallen een huursubsidie 
aanvragen. 
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Alle beetjes helpen. Hier vind je alvast een 
aantal manieren om de zoektocht naar 
huisvesting voor erkende vluchtelingen te 
ondersteunen. 
 

Activeer je eigen 
netwerk 
 
Informeer je vrienden, kennissen en familie 
over de woonnood van erkende 
vluchtelingen en vraag hen om uit te kijken 
naar solidaire verhuurders in hun eigen 
netwerk. Misschien kennen zij iemand wiens 
woning te huur staat of binnenkort 
vrijkomt. Geef ons een seintje indien je een 
verhuurder vindt die wil verhuren aan 
erkende vluchtelingen. Wij gaan dan voor 
jou op zoek naar een geschikte kandidaat-
huurder. 
 
Om onze oproep te verspreiden, kan je bij 
ons ook een gratis stapel van dit krantje 
bestellen. De digitale versie van dit krantje 
kan je verspreiden via mail of sociale 
media. Surf naar  
www.woninggezocht.be/krantjes/ 
 

Start een lokaal 
initiatief  
 
Wil je samen met een groep vrienden of 
met je vereniging erkende vluchtelingen 
helpen telefoneren naar huiseigenaars, zoals 
Buren Zonder Grenzen in Leuven dat doet 
(zie foto)? Een waarborgfonds opzetten 
zoals EVA-centrum Ekeren? Leegstand 
renoveren zoals vzw A Rolling Stone in Sint-
Niklaas en House of Colours in Beerse? 
Huren en onderverhuren zoals vzw Huizen 
van Vrede in Brugge? Of weet je nog niet 
goed welk initiatief het beste bij jou past? 
Nodig ons dan uit in je gemeente. Woning 
gezocht, Buren gevonden presenteert je een 
aantal bestaande burgerinitiatieven van 
verscheidene werkvormen.  
 
Nadien helpt Woning gezocht, Buren 
gevonden je bij de opstart en opvolging van 
je initiatief naar keuze. 
 
 We zijn je contactpunt voor alle 

praktische en technische vragen rond 
huisvesting voor erkende vluchtelingen. 

 We helpen je de zoektocht naar 
huisvesting coördineren met andere 
burgerinitiatieven in Vlaanderen. 

 We helpen je contact leggen met 
andere middenveldorganisaties in je 
buurt. 

 We houden je op de hoogte van de 
actualiteit rond huisvesting en asiel 

 We informeren je over 
financieringsopportuniteiten via 
beurzen. 

 

Laat een eigen krantje 
drukken 
 
Woning Gezocht, Buren Gevonden staat 
gratis in voor de vormgeving en het 
drukken van gepersonaliseerde krantjes 
voor lokale burgerinitiatieven die actief zijn 
rond huisvesting voor erkende 
vluchtelingen. De oplage kies je zelf. Deze 
krantjes kan je verspreiden op lokale 
evenementen, binnen het netwerk van je 
eigen of andere lokale verenigingen, of 
meenemen tijdens huisbezoeken. Op die 
manier kan je de bekendheid van jouw 
initiatief lokaal versterken en het 
vertrouwen bij verhuurders vergroten. Een 
aantal initiatieven vonden zo via via reeds 
huurwoningen. De inhoud bepalen we op 
basis van jouw eigen teksten en 
fotomateriaal. De vormgeving en druk 
nemen wij gratis voor onze rekening. 
 

Sluit je aan bij een 
bestaand initiatief 
 
De lokale burgerinitiatieven die we 
ondersteunen in het kader van het project 
Woning Gezocht, Buren Gevonden, kunnen 
altijd extra handen gebruiken. Hun 
contactinfo vind je op de burenpagina van 
onze website. Ook giften zijn steeds 
welkom. Neem daarom een kijkje op 
www.woninggezocht.be en klik verder naar 
‘De buren’. 
 

Doe 
beleidsaanbevelingen  
 
Door de oprichting van burgerinitiatieven 
rond huisvesting aan te moedigen, reageren 
ORBIT vzw, de VPKB en Uitgeverij Halewijn 
op de acute woonnood van erkende 
vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel. We 
blijven echter ook druk zetten op regionale 
en lokale overheden om de woonnood van 
erkende vluchtelingen en van alle andere 
kwetsbare huurders, dringend beleidsmatig 
aan te pakken. Op regionaal niveau 
coördineren we onze beleidsaanbevelingen 
rond wonen met andere 
middenveldorganisaties zoals 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het Vlaams 
Huurderplatform en Caritas International. 
 
Op lokaal niveau ondersteunen we 
burgerinitiatieven met het schrijven van 
beleidsaanbevelingen aan hun 
gemeentebesturen, in samenwerking met 
andere lokale organisaties die ook actief 
zijn rond huisvesting voor kwetsbare 
doelgroepen, zoals Netwerk Tegen 
Armoede. Wij helpen je graag om in jouw 
gemeente hetzelfde te doen.  

WORD JIJ OOK EEN  ‘BUUR’? 

WWW.WONINGGEZOCHT.BE 

 

Nils Luyten 

ORBIT vzw Projectmedewerker  
‘Woning Gezocht, Buren Gevonden’ 

E-mail: nils@orbitvzw.be 
T (0032) (0)2 213 0479 

GSM (0032) (0)472 65 52 45 
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