Woningnood in Herent
Erkende vluchtelingen op zoek naar een (t)huis

WONING GEZOCHT
BUREN GEVONDEN

Wonen is een basisrecht. Toch vinden heel wat

mensen in onze gemeente geen betaalbare
huisvesting. Er is een nijpend tekort aan woningen,
er zijn lange wachtlijsten voor sociale huisvesting
en op de vrije woningmarkt is er vaak weigering
op basis van afkomst, inkomen, het al of niet
hebben van werk… Dit alles heeft een grote
impact op kwetsbare mensen.
In 2015 kwamen heel wat asielzoekers in België
aan, op de vlucht voor vervolging of oorlog in hun
thuisland. In alle Vlaamse gemeenten werden
opv angplaats en ing er ich t in L oka le
Opvanginitiatieven (LOI), onder het beheer van
de plaatselijke OCMW’s. Herent had, naast een
aantal woningen voor noodopvang, al veel langer
een LOI en heeft nu in Casa Manuel in de Van
Bladelstraat 21 plaatsen voor asielzoekers. Zij
wachten soms maandenlang op hun erkenning als
vluchteling. Wie een positief antwoord krijgt, mag
in België blijven en heeft 2 maanden de tijd om
een woning te zoeken. Dan begint de klok te
tikken… In die korte periode een geschikte woning
vinden is héél moeilijk. Hun sociale netwerk is
vaak nog klein, ze leren nog maar net Nederlands
en het aanbod van betaalbare woningen is heel
krap.

EEN AFFICHE ‘TE HUUR’
IN JE BUURT?
GEEF ONS EEN SEINTJE:
gastvrijherent@gmail.com

Vele

vluchtelingen blijven graag in hun gastgemeente
wonen, omdat ze er hun leven al wat opgebouwd hebben en
hun kinderen er naar school gaan. Zo zijn er op dit ogenblik in
Herent ook een heel aantal vluchtelingen die dringend op
zoek zijn naar een woning.
Op 9 september 2015 kwam de werkgroep Vluchtelingen
Herent voor de eerste keer samen, na een noodkreet vanuit
het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het Herentse OCMW,
dat onvoldoende woningen vond voor vluchtelingen. Eerder
dat jaar schreef de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking Herent (GROSH) een advies
aan het gemeentebestuur om Syrische oorlogsvluchtelingen
op te vangen via het hervestigingsprogramma van de
Verenigde Naties en om de werking van het LOI te
versterken. Een werkgroep van de GROSH had al
verschillende solidariteitsinitiatieven georganiseerd en wilde
nu opvang bieden aan vluchtelingen, als concreet gebaar van
solidariteit.
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“Het is een verrijking een stukje van
de wereld over de vloer te krijgen”
Verhuren aan vluchtelingen?
Ook
een
kwestie
van
gastvrijheid…
OCMW’s en LOI’s (Lokaal Opvang Initiatief)
trekken geregeld aan de alarmbel: een
huurwoning zoeken is voor erkende vluchtelingen
een lijdensweg. Ook met de steun van vrijwilligers
die mee ter plaatse gaan, is het vaak vechten
tegen windmolens. Veel ‘Belgen’ zijn wantrouwig
en verhuren liever aan landgenoten die er
‘gewoon’ uitzien en een vast inkomen hebben. Dat
laatste hebben vele erkende vluchtelingen (nog)
niet en daardoor raken ze van de regen in de drop.
Gelukkig zijn er mensen die hen een handje
toesteken. Wij zochten twee Herentse koppels op
die graag helpen.
Het eerste koppel is Lieve en Marcel, zij verhuren in
hun eigen woning kamers aan twee Noord-Syrische
vluchtelingen, Rochate en Orhan, allebei
alleenstaande Koerden die elkaar hier leerden
kennen. De ene zit nog in de procedure, spreekt al
een mondje Nederlands en vertaalt voor de
andere. De jongste is erkend als vluchteling, voor
één jaar. Lieve en Marcel helpen met de stapel
paperassen, maar raken soms zelf ook het spoor
bijster.
“Wij hebben vroeger ook al kamers verhuurd aan

vluchtelingen”, vertellen ze,
“eerst aan een Iraans
koppel, dan een Iraanse
vrouw en haar broer, een
Afghaanse jongeman en
tenslotte een Nepalees
koppel. Wij hebben er
vooral positieve ervaringen
mee, het is een verrijking
omdat je een stukje van de
wereld over de vloer krijgt.
We hebben boven kamers
met een douche en een
kleine keuken, wij wonen
beneden. We zouden ook
kunnen verhuren aan
“gewone” Belgen, maar ons
engagement in de opvang
van vluchtelingen in onze
gemeente zetten we zo om
in heel concrete hulp: een
woning. Wonen is een
basisrecht en als dat geschonden wordt door een markt
die niet happig is op mensen met een andere afkomst,
passen wij daar een mouw aan. We vinden het wel een
geruststelling dat het OCMW helpt als er problemen
zouden zijn. Vanuit de gemeente liep het deze keer
minder vlot: ons huis ligt in een zone waar alleen
‘eengezinswoningen’ toegelaten zijn. De huurders
zouden als niet-verwante samenwonenden beschouwd
worden, met mogelijke gevolgen voor de sociale
zekerheid van ons als eigenaars, maar ook voor het
leefloon van de huurders. Een recente aanpassing van

wiens woning te huur staat of wiens woning
binnenkort vrijkomt. Om deze oproep te versterken,
kan je gratis bij Werkgroep Vluchtelingen
1. Kijk uit naar huuraffiches in je buurt
Herent een stapel van dit gedrukte krantje
vragen om binnen je netwerk te verspreiden. De
Maak een foto van huuraffiches op straat of noteer
digitale versie van dit krantje kan je downloaden op
de contactgegevens en stuur de info naar
www.woninggezocht.be/krantjes en verspreiden
gastvrijherent@gmail.com van Werkgroep
via mail of sociale media.
Vluchtelingen Herent. Voor alleenstaanden zoeken
we iets tot maximaal 500€ euro per maand, voor
3. Verhuur je woning met garantie
gezinnen tot 800€ per maand.

Wat kan JIJ doen?

2. 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

We delen graag wat
we hebben
Ook Luc en Sabine hebben ervaring met verhuren
aan erkende vluchtelingen. “Het is begonnen toen ik

met ‘verlof voorafgaand aan pensioen’ in het
onderwijs ging.” vertelt Sabine, “Ik had plots tijd over
en ik ging op zoek naar vrijwilligerswerk. Via het
OCMW ben ik actief geworden in de opvang van
vluchtelingen in Herent. Al gauw kwam ik in contact
met een koppel uit Eritrea dat op zoek was naar een
gepaste woning. Ze hadden drie kinderen en ze
woonden in een lokaal opvanginitiatief (LOI) van het
OCMW dat eigenlijk te klein voor hen was. Bovendien
moesten ze daar weg omdat ze erkend waren en op
eigen benen verder moesten.

Zit je met een verhuurder die liever niet rechtstreeks
wenst te verhuren aan een erkende vluchteling? Of
ken je een eigenaar van een leegstaande woning die
geen ervaring heeft met verhuren en toch zijn
woning wil inzetten voor een sociaal doel? Laat hen
langsgaan bij je lokale Sociale Verhuurkantoor. (Lees
meer bij ‘Tips & Tricks’ op de rechterpagina)

“Toen ik met hen op zoek ging, merkte ik al snel dat
het bijna onbegonnen werk was. Eigenaars kiezen niet
voor vluchtelingen als huurders. Rond die tijd kwam
de groepsverzekering van mijn man vrij, een kapitaal
waar we niet meteen op zaten te wachten. We
komen rond met wat we nu maandelijks hebben. En
toen rijpte de gedachte om daar iets nuttigs mee te
doen. We hebben dan een appartement gekocht in
Herent dat we nu verhuren aan het Eritrese gezin. De
vorige eigenaars hebben er hun koelkast en hun
wasmachine achtergelaten, een echte meevaller dus.
Het is een comfortabele woning waar de kinderen
meer ruimte hebben, met een gerieflijke keuken waar
veel daglicht binnenkomt. Ze betalen ons een huur
die iets beneden de marktprijs ligt maar waar wij
tevreden mee zijn. En ze gaan heel zorgzaam met het
appartement om. Ze betalen vlot en ze onderhouden
het zoals het moet.”

de Vlaamse wooncode laat nu echter toe dat
asielzoekers, vluchtelingen en andere zorgbehoevenden
afzonderlijk kunnen huren in een “ondergeschikte
wooneenheid”, maar het heeft even geduurd eer de
gemeente deze nieuwe regelgeving kon toepassen.”
Kortom: een kamer in je eigen woning verhuren aan
erkende vluchtelingen is mogelijk én volgens de regels!
Meer informatie vind je bovenaan de pagina hiernaast.

3. Verhuur een lege kamer in je woning
Zijn je kinderen het huis uit
leeg aan? Sinds kort kan je
gemeente een kamer in je
aan erkende vluchtelingen!
Tricks)

en voelt je woning wat
mits een melding bij je
eigen woning verhuren
(Lees meer bij Tips &

4. Hou ons op de hoogte
Geef ons een seintje indien je een huiseigenaar vindt
die wil verhuren aan erkende vluchtelingen.
Werkgroep Vluchtelingen Herent zorgt voor een
goede match tussen eigenaar en kandidaat-huurder.

Ook na de verhuis blijven wij zowel de
eigenaar als de huurder ondersteunen!

“Waarom we dat doen? Tja, waarom niet? Wij

hebben het goed, we leven hier in een paradijs en
daarom delen we graag wat we hebben met mensen
die het minder makkelijk hebben. Ik ga ook mee op
huizenjacht met andere vluchtelingen en dat valt
vaak tegen: huiseigenaars zijn bang van mensen die
er anders uit zien. Waarom toch? Ze worden keer op
keer afgewezen en raken gefrustreerd en
ontmoedigd. Hun integratie wordt er absoluut niet
door geholpen. Ik probeer hen te verdedigen en de
verhuurders uit te leggen dat ze het echt kunnen
vertrouwen, dat erkende vluchtelingen zorgzame
mensen zijn zoals wij. Bovendien zorgt het OCMW
voor de waarborg en de eerste maand huur. Gelukkig
zijn er nog mensen die het wel doen: in Winksele
bijvoorbeeld is er een eigenaar die de boven- en
benedenverdieping van zijn huurhuis aan
vluchtelingen verhuurt.”
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Een erkend vluchteling
is een huurder als een
ander

Nieuw! Een kamer
in je huis voor
erkende vluchtelingen

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).

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) Of neem contact op met Lien
Wauters, beleidsmedewerker burgerzaken in
Herent, via: burgerzaken@herent.be.

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.

Erkend als vluchteling
en aan het werk, nu
nog een ‘echte’ woning
Vorig jaar stond in de Infokrant van GROSHerent een
portret van het gezin van Farouk en Roudaina en hun
twee kinderen. Hij was directeur van een taleninstituut
in Daraa (Syrië, ten zuiden van Damascus), zij was
maatschappelijk assistente in dat instituut. Ze vertelden
toen over hun vlucht voor bedreigingen van
verschillende kanten, het lange (en vergeefse) wachten
in Beiroet op een visum voor Frankrijk, hun hachelijke
zeereis van Turkije naar Griekenland en de lange reis
over land naar België. We gingen hen weer opzoeken.
Momenteel wonen ze in een voorlopige woning in het
centrum van Herent.
“Wij zijn intussen officieel erkend als vluchteling ,” zegt
Farouk, “we mogen in België wonen en werken. Die

procedure heeft 1 jaar en 7 maanden geduurd.
Waarom dat zo lang duurde kan je niet weten of
vragen. Wij zijn heel bij dat we een positieve uitspraak
hebben gekregen, maar die periode van onzekerheid
was wel heel moeilijk. We zijn erkend voor 5 jaar, die
periode kan verlengd worden. Intussen kunnen wij
werken, daar is geen aparte arbeidsvergunning voor
nodig.”
“Ik combineer nu verschillende jobs” vertelt Farouk

verder, “Sinds vorige herfst ben ik vrijwillig vertaler
Arabisch – Frans voor ‘Bruxelles Accueil’. Ik werk ook
als zelfstandige voor OR.C.A., een organisatie die werkt
voor mensen zonder papieren, en voor Elan, een
organisatie die Franse lessen geeft aan
Nederlandstaligen. Verder werk ik nog voor “Learn
Up” ”, een vorm van bijlessen, en ik vertaal ook
regelmatig Arabisch materiaal voor “Terzake”.
Daarnaast heb ik ook een boek geschreven over Syrië
waarvan de Nederlandse vertaling bijna af is.”
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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 kandidaathuurder 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.
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In Leuven kun je SVK SPIT bereiken op 016/491728
of via mail info@spitsvk.be
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“Nu moeten we nog slechts één detail

regelen: de huisvesting. Ik was eerst van
plan iets te zoeken in Brussel. Dat leek het
makkelijkst omdat ik daar meestal werk
en voor de kinderen om in het Nederlands
verder te kunnen studeren. Het valt
echter niet mee voor mensen als wij om
daar een behoorlijke woning te vinden.”,
zucht Farouk. “Om te beginnen plaatsen
de immokantoren dikwijls misleidende
advertenties. Ze stellen appartementen
voor aan 750 euro, maar als je belt blijken
die allemaal verhuurd. Ze willen je dan
wel verder helpen, maar de
appartementen die nog beschikbaar zijn,
zijn een stuk duurder. De hulpverleners
van het OCMW hebben ons wel geholpen,
maar we weten uit ervaring dat als zij
met een eigenaar bellen, het antwoord
vaak al op voorhand ‘nee’ is. Wij hebben
ook hulp gekregen van vrienden hier en
ik heb intussen al meer dan honderd
woningen bezocht, maar nog zonder
resultaat.”
Wat de zoektocht er niet makkelijker op
maakt is dat Farouk liefst in onze streek
zou blijven, zodat de kinderen niet nog
eens van school moeten veranderen. Zoon
Abderrahman is flink gegroeid sinds vorig
jaar en gaat intussen naar het Atheneum
De Ring, waar hij de richting Talen volgt.
Hij is een stuk meer ontspannen dan een
jaar geleden en vertelt ons dat hij het ‘tof’
vindt op school. Ook dochter Saly heeft
onmogelijke. Vóór ik erkend was kon ik geen
het naar haar zin in basisschool De Kraal, die om de arbeidsovereenkomst voorleggen, nu ik erkend ben
hoek ligt van waar het gezin momenteel woont.
zou ik een woning moeten vinden, maar dat lukt niet

“We willen graag voor elk van onze kinderen een eigen omdat ik als zelfstandige nog steeds geen contract van
slaapkamer, maar dit is een dure streek en met ons lange duur heb.” Dus nemen ze voorlopig genoegen
budget kunnen we maar maximaal 750 euro per met deze woning, in de hoop uiteindelijk iets
maand huur betalen.” Vertelt Farouk. “Daarbij komt definitievers te vinden. Want voor Farouk en zijn gezin
nog dat ik als zelfstandige geen arbeidsovereenkomst ligt de toekomst hier.

van lange duur heb. Ik lijk wel op zoek te zijn naar het
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Werkgroep Vluchtelingen Herent
Het was de duidelijkste naam die we onszelf konden geven. Een werkgroep van ook effectief won met zijn receptenboekje “Lekkernij uit het land van de
Herentse vrijwilligers en geëngageerde inwoners, al dan niet afgevaardigd duizend heuvels (en tien andere recepten die de grenzen doen verdampen)”.
vanuit een vereniging, die zich inzetten voor de opvang van vluchtelingen.
Ook de Herentse verenigingen en dorpsgenoten worden uitgenodigd tot
gastvrijheid. Zo vroeg de werkgroep om de Verklaring van Langemark voor een
De werkgroep werd in 2015 opgericht in de schoot van de Gemeentelijke humaan asielbeleid (gelanceerd op de Vredeswake van 6 november 2016) te
Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking (GROSH) toen bleek dat het Lokaal onderschrijven. 30 Herentse organisaties gingen in op de oproep, een belangrijk
Opvanginitiatief (LOI) van het Herentse OCMW onvoldoende woningen vond politiek signaal. Daarnaast worden Herentenaars uitgenodigd om vluchtelingen
voor vluchtelingen. Ze bestaat uit een tiental vaste leden: zowel individuele in nood te steunen via het Noodfonds Gastvrij Herent.
inwoners als leden uit organisaties zoals de parochie Herent, Beweging.net, 11.11.11,
vzw Hannah Interculturele projecten, Noodfonds Gastvrij Herent,….
De Werkgroep Vluchtelingen Herent wil het beleid kritisch opvolgen, zowel het
lokale als het federale asiel- en migratiebeleid. Zo schreef de werkgroep o.a. op
De medewerkers van het LOI en de gemeentelijke diensten, de vrijwilligers en de 21 maart 2017 een Open Brief aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. De
verenigingen hebben samen al een rijke ervaring met de opvang van werkgroep is sinds 2016 ook lid van Gastvrij Netwerk, het platform van lokale
vluchtelingen in Herent. Met de toename van vluchtelingen, o.a. door de vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor vluchtelingen (zie
conflicten in het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika, was het wenselijk om www.vluchtelingenwerk.be/gastvrij-netwerk).
de werking nog sterker te maken.
We wilden niet langer - machteloos - toekijken maar ‘iets doen’ en meewerken
aan een solidaire gemeente. In overleg met het gemeentebestuur zette de
werkgroep een maandelijks beleidsoverleg op met de bevoegde schepenen en
de medewerkers van het LOI: de kerngroep vluchtelingen. Zo werd o.a. bekeken
hoe we in Herent extra vluchtelingen konden opvangen (conform het
spreidingsplan dat de federale regering in 2015 uitwerkte, maar dat na het
akkoord EU-Turkije van maart 2016 afgeblazen werd).

CONTACTEER WERKGROEP
VLUCHTELINGEN HERENT
gastvrijherent@gmail.com
Tel.: 016/235583

De samenwerking tussen de werkgroep vluchtelingen, het LOI en het
gemeentebestuur leidde tot een aantal nieuwe initiatieven, zoals een
welkomstreceptie (januari 2016) en een speeddate tussen vrijwilligers en
vluchtelingen om activiteiten te doen (juni 2016).

GIFTEN
Noodfonds Gastvrij Herent:
BE 26 6528 0214 5929

Zowel in 2016 als in 2017 werd de gemeente Herent dankzij deze samenwerking
genomineerd voor de award Gastvrije Gemeente, een prijs die het LOI in 2017
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Werkgroep Vluchtelingen Herent staat er niet alleen voor. Wij worden in onze zoektocht naar huisvesting voor erkende
vluchtelingen ondersteund door ORBIT vzw, een sociaal-culturele volwassenenbeweging die actief is in Vlaanderen en Brussel.

ORBIT vzw startte in 2016 het project ‘Woning gezocht, buren gevonden’ samen met partners Uitgeverij Halewijn
en de Verenigde Protestantse Kerk in België. Met dit project ondersteunen zij burgerinitiatieven die in hun gemeente op zoek
gaan naar huisvesting voor erkende vluchtelingen.
ORBIT vzw gaat persoonlijk langs bij burgerinitiatieven en verenigingen die zich willen inzetten voor huisvesting
van erkende vluchtelingen en die nood hebben aan wat extra informatie of inspiratie om een lokaal project te lanceren. Na
opstart houden zij initiatieven op de hoogte van financieringsopportuniteiten, brengen ze hen onder in een ruimer
burennetwerk, gaan ze op zoek naar partners bij het lokale middenveld en het lokale bestuur, organiseren ze leerbezoeken
tussen initiatieven.

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

ORBIT vzw drukt ook gratis gepersonaliseerde 'woning gezocht' krantjes die burgerinitiatieven kunnen
verspreiden in hun gemeente. Dit biedt initiatieven de kans om hun werking lokaal bekend te maken en verhuurders in
hun buurt te sensibiliseren met lokale getuigenissen en correcte informatie.

VOOR MEER INFORMATIE SURF NAAR WWW.WONINGGEZOCHT.BE
V.U. is Didier Vanderslycke, ORBIT vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, www.orbitvzw.be, 02502 11 28
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