
 

 

 

 

 

 

 

 
Lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2021 
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1. SITUERING 
 
1.1 Wettelijk kader 
 
De Vlaamse Codex Wonen van 2021, het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 en ministeriële 
uitvoeringsbesluiten vormen het gemeenschappelijk kader voor de verhuring van alle sociale 
huurwoningen in het Vlaams Gewest. 
Om een woonbeleid op maat te kunnen realiseren wordt in de Vlaamse Codex de gemeente als regisseur 
van het lokaal woonbeleid aangeduid. 
 
Het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 geeft de mogelijkheid om een lokale accent te leggen bij de 
toewijzing van sociale woningen. 
Om maximaal rekening te kunnen houden met lokale noden, krijgt de gemeente de kans om passende 
maatregelen uit te werken in een eigen lokaal toewijzingsreglement. 
 
1.2 Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021: standaardvoorrangs- en toewijzingsregels 
en eigen lokaal toewijzingsreglement 
 
Standaardvoorrangs- en toewijzingsregels 
 
Het besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 voorziet een standaardvoorrangs- en toewijzingssysteem voor 
VMSW en sociale huisvestingsmaatschappijen waarin achtereenvolgens rekening gehouden wordt met (art. 
6.18): 

1. De rationele bezetting van de woning; 
2. De verplichte voorrangsregels, vermeld in art. 6.19; 
3. De optionele voorrangsregels, vermeld in art 6.20; 
4. De chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister. 

 
Sociale verhuurkantoren houden in hun toewijzingssysteem achtereenvolgens rekening met artikels 6.21 
tot en met 6.23 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021; 

1. De rationele bezetting van de woning overeenkomstig art 6.21; 
2. De absolute voorrangsregels vermeld in artikel 6.22; 
3. Het puntensysteem vermeld in artikel 6.23; 
4. De chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister. 

 
Eigen lokaal toewijzingsreglement 
 
Artikels 6.27 tot en met 6.29 van het besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepalen de basis waarop de 
gemeente kan afwijken om een eigen lokaal toewijzingsreglement op te maken. In het 
toewijzingsreglement worden de objectieve gegevens opgenomen ter onderbouwing van de noodzaak tot 
het opstellen van een toewijzingsreglement.   
 
In een lokaal toewijzingreglement kan rekening gehouden worden met: 

1. de lokale binding van een kandidaat-huurder, artikel 6.28; 
2. de woonbehoeftigheid van een specifieke doelgroep, artikel 6.29. 

 
1.3 Totstandkoming lokaal toewijzingsreglement: initiatief en procedure 
 
In het door de Vlaamse minister van Wonen goedgekeurde toewijzingsreglement uit 2018 werden 57 
adressen gereserveerd die met absolute voorrang kunnen toegewezen worden aan de doelgroep personen 
ouder dan 70 jaar. 
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Het college van burgemeester en schepenen keurde in zitting van 19 april 2021 de uitbreiding van het 
lokaal toewijzingsreglement goed en legde de te volgen procedure voor de actualisatie van het lokaal 
toewijzingsreglement vast. 
 
Het betreft volgende uitbreiding: 
1° uitbreiding van de doelgroep naar kandidaat huurders personen ouder dan 65 jaar met invoering van 
een cascadesysteem waarbij eerst voorrang wordt gegeven aan personen ouder dan 70 jaar en daarna aan 
personen ouder dan 65 jaar; 
2° uitbreiding van het aantal adressen gereserveerd voor toewijzing aan de doelgroep met 20 
appartementen.  
 
Uitbreiding van de doelgroep 
Gezien de specifieke locaties die werden gekozen voor de sociale huurwoningen, namelijk in de nabijheid 
van woonzorgcentra of dichtbij voorzieningen, en om er zeker van te zijn dat de appartementen ook 
bewoond worden door de doelgroep, wordt de doelgroep uitgebreid naar personen ouder dan 65 jaar, 
samen met een cascadesysteem.  
 
Uitbreiding adressen gereserveerd voor de doelgroep 
De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting verwerft sociale huurwoningen voor te behouden voor 
de doelgroep kandidaat-huurders personen ouder dan 65 jaar: 

- Sint-Rochushof, Sint-Niklaas: 6 appartementen., bestemd voor senioren die zelfstandig wonen,  
gelegen in het centrum van Sint-Niklaas en in de buurt van voorzieningen. De appartementen zijn 
rolstoeltoegankelijk en voorzien van een douche. Elk appartement kan ook bereikt worden via een 
lift. 

- Populierenhof, Nieuwkerken: 16 appartementen. De appartementen zijn rolstoeltoegankelijk en 
voorzien van een douche. Elk appartement kan ook bereikt worden via een lift. De huurders kunnen 
op vrijwillige basis beroep doen op het dienstencentrum van Zorgpunt Waasland.  

Gezien deze uitbreiding worden de 2 adressen te Nieuwkerken (Wallenhof 54 en Wallenhof 56) geschrapt 
uit het toewijzingsreglement van 2018. 
 
Procedure voor de uitbreiding van het lokaal toewijzingsreglement 
Gezien het hier een uitbreiding betreft van de adressenlijst in het lokaal toewijzingsreglement, moet er in 
overeenstemming met de omzendbrief OMG/W 2020/04 een nieuw aanvraagdossier ingediend worden bij 
de Vlaamse minister voor wonen. 
Overeenkomstig omzendbrief OMG/W 2020/04 worden volgende documenten ingediend: 
- de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19/04/2021 over de 

totstandkomingsprocedure; 
- het bewijs dat er lokaal woonoverleg is gevoerd (zie advies lokaal woonoverleg 23/04/2021); 
- het advies van de verhuurders en de relevante lokale huisvestings- en welzijnsactoren (zie advies 

seniorenraad 10/3/2021, advies lokaal woonoverleg 23/04/2021); 
- het toewijzingsreglement; 
- de adressenlijst van de woningen die bij voorrang zullen worden toegewezen aan personen 65+; 
- sjabloon voor de aanvraag tot goedkeuring van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen 

(Omzendbrief OMG/W 2020/04); 
- de gemeenteraadsbeslissing. 
 
Gezien deze uitbreiding van het lokaal toewijzingsreglement voldoet aan de vooropgestelde principes in 
omzendbrief OMG/W 2020/04 dd. 21-12-2020  kan een eenvoudige aanvraagprocedure gevolgd worden. 
 
Het definitieve lokale toewijzingsreglement wordt aan het college van burgemeester en schepenen op 10 
mei 2021 voorgelegd samen met de adviezen van het lokaal woonoverleg van 23/04/2021 en de 
seniorenraad van 10/03/2021. 
Het college in zitting van 10 mei 2021 agendeert de uitbreiding van het lokaal toewijzingsreglement op 
de gemeenteraad van 28 mei 2021. 
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2. TOEWIJZING AAN DOELGROEP: PERSONEN VANAF 65 JAAR, MET TOEPASSING VAN 
EEN CASCADESYSTEEM. 
 
De doelgroep personen vanaf 65 jaar (bij een koppel of samenwonenden volstaat dat een van beide partners 
65 jaar is) wijzigt ten opzichte van het lokaal toewijzingsreglement 2018. 
 
Er wordt prioritair toegewezen volgens het volgende cascadesysteem:  

1° personen vanaf 70 jaar; 
 2° personen vanaf 65 jaar. 

 
3. TOEPASSING 
 
3.1 Integratie lokaal toewijzingsreglement en standaardvoorangs- en  toewijzingsregels 
 
Binnen de standaardvoorrangs- en toewijzingsregels komt er een nieuwe voorrangsregel voor de doelgroep 
die zal gelden als absolute voorrangsregel. Binnen het standaardvoorrangs- en toewijzingsregels blijven 
de andere regels zoals rationele bezetting en chronologische volgorde gelden. De betreffende sociale 
huurwoningen die voor deze doelgroep werden aangewezen kunnen alleen met voorrang worden 
toegewezen aan de kandidaat-huurders die aan de voorwaarde van de rationele bezetting voldoen. De 
toepassing van dit toewijzingsreglement wijzigt niets aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden zoals 
bepaald in Boek 6, deel 3, titel 1 en titel 2 van het besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.  
 
In toepassing van dit toewijzingsreglement krijgt de doelgroep een plaats binnen de absolute 
voorrangsregels. 
Aan artikel 6.19 van het besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 wordt de volgende tekst als punt 1 
toegevoegd: 

1. “Personen vanaf 65 jaar. (bij een koppel of samenwonenden volstaat dat één van beide partners 65 jaar 
is: in eerste plaats wordt ). Er wordt toegewezen volgens het volgende cascadesysteem: 1°: personen 
vanaf 70 jaar, 2°: personen vanaf 65 jaar.  Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die 
zijn opgenomen in de lijst die in bijlage van dit reglement is gevoegd.” 

 
Artikel 6.19 moet dan als volgt worden gelezen: 
“In het eerste toewijzingssysteem is de verhuurder verplicht om achtereenvolgens : 

1. Personen vanaf 65 jaar. (bij een koppel of samenwonenden volstaat dat één van beide partners 65 jaar 
is: in eerste plaats wordt ). Er wordt toegewezen volgens het volgende cascadesysteem: 1° personen 
vanaf 70 jaar, 2° personen vanaf 65 jaar.  Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die 
zijn opgenomen in de lijst die in bijlage van dit reglement is gevoegd. 

2. 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 fysieke handicap of beperking of de kandidaathuurder die ingeschreven is voor 
een sociale assistentiewoning, als de beschikbare woning een sociale assistentiewoning is of de 
kandidaathuurder die ingeschreven is voor een ADL-woning, als de beschikbare woning een ADL-woning 
is;  

3. de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning van de verhuurder die niet voldoet aan 
de normen, vermeld in artikel 3.1, §1, vierde lid, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021; 

4. de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning van de verhuurder en die met 
toepassing van artikel 6.20, eerste lid, 9°, c) en d), van de voormelde codex moet verhuizen naar een 
andere sociale huurwoning; 

5. de kandidaat-huurder met toepassing van artikel 6.30, vijfde lid, van dit besluit; 
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6. de kandidaat-huurder die nog geen huurder is van een sociale huurwoning, en die conform artikel 3.30, 
§2, tweede lid, artikel 4.3, 5.25, 5.35, 5.41, 5.46 en artikel 5.88, tweede lid, van de voormelde codex, 
moet worden gehuisvest;  

7. de kandidaat-huurder die huurder is van een sociale huurwoning die niet meer voldoet aan de rationele 
bezetting zonder dat dat te wijten is aan meerderjarige personen die na de aanvang van de 
huurovereenkomst zijn komen inwonen, alsook de kandidaat-huurder, vermeld in artikel 6.18, vierde lid, 
van dit besluit, als gezinshereniging plaatsvindt, die wil verhuizen naar een sociale huurwoning van 
dezelfde verhuurder die aan de rationele bezetting voldoet;  

8. de kandidaat-huurder, vermeld in artikel 6.18, vierde lid, van dit besluit;  
9. de kandidaat-huurder die in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, zijn 

hoofdverblijfplaats had in een onroerend of roerend goed als vermeld in artikel 3.35 van de voormelde 
codex, op de datum waarop dat conform artikel 3.37, eerste lid, van de voormelde codex in een proces-
verbaal is vastgesteld;  

10. de kandidaat-huurder die in de gemeente waar de toe te wijzen woning ligt, zijn hoofdverblijfplaats had 
in een woning op de datum waarop die: a) onbewoonbaar is verklaard met toepassing van artikel 135 
van de Nieuwe Gemeentewet; b) ongeschikt is verklaard met toepassing van artikel 3.12 of 3.16 van de 
voormelde codex, als die woning op het technisch verslag minstens drie gebreken van categorie II of III 
vertoont onder de hoofdrubrieken ‘Omhulsel’ of ‘Binnenstructuur’;  

11. de kandidaat-huurder die een ontvoogde minderjarige persoon is. 
 
 
3.2 Selectie van woningen 
 
De bepalingen van dit reglement inzake de doelgroep zijn van toepassing op een beperkt deel van de 
sociale huurwoningen van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting op het grondgebied van de 
stad Sint-Niklaas. De gemeenteraad legt de lijst met woningen vast waarop deze voorrang geldt.  De 
gemeenteraad past de lijst aan indien nodig. De lijst met woningen waar de voorrang geldt wordt 
opgenomen in dit reglement. 

 
4. VERDERE BEPALINGEN 
 
4.1 Uitvoering 
 
De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting wordt belast met de uitvoering van dit reglement. 
 
4.2 Goedkeuring en wijzigingen 
 
De gemeente legt dit reglement en elke wijziging ervan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad en aan 
de minister of zijn gemachtigde.  
 
4.3 Bekendmaking 
 
Het toewijzingsreglement is een openbaar document dat via de lokaale informatiekanalen (website, ..) 
wordt bekend gemaakt en verspreid. 
 
Het reglement ligt ter inzage aan de balie van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting. Een 
afschrift van het toewijzingsreglement wordt aan de toezichthouder bezorgd conform art. 6.27 van het 
besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. 
 
4.4 Inwerkingtreding 
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De minister beschikt over een termijn van 45 kalenderdagen die volgt op de datum van de kennisgeving 
van het lokaal toewijzingsreglement en het administratief dossier aan het agentschap Wonen-Vlaanderen, 
om het lokaal toewijzingsreglement geheel of gedeeltelijk te vernietigen als het in strijd is met de wetten, 
de decreten en de uitvoeringsbesluiten ervan of het algemeen belang. Als het lokaal toewijzingsreglement 
aangetekend wordt bezorgd, gaat de termijn in vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van de 
afgifte op de post van het lokaal toewijzingsreglement. 
De termijn van 45 dagen kan eenmalig verlengd worden met 15 kalenderdagen. 
 
Het agentschap Wonen-Vlaanderen brengt de gemeente op de hoogte van de beslissing van de minister. 

5. BIJLAGEN 
 
5.1 Beslissingen 
 
1. Goedkeuring uitbreiding lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen en  

totstandkomingsprocedure door college van burgemeester en schepenen, dd. 19 april 2021. 
2. Advies lokaal woonoverleg, dd. 23/04/2021, advies seniorenraad dd. 10/03/2021; 
3. Goedkeuring van het lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen door de gemeenteraad, 

dd. 28 mei 2021, inclusief lokaal toewijzingsreglement en adressenlijst van woning die bij voorrang 
zullen toegewezen worden aan de doelgroep; 

4. Sjabloon voor de aanvraag tot goedkeuring van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen 
(Omzendbrief OMG/W 2020/04). 

 
5.2 Toepassingsgebied van het toewijzingsreglement: lijst met woningen 
 
De volgende lijst omvat de woningen van de SNMH waar de voorrang voor personen ouder dan 70 jaar 
geldt. 
 
Adres    Type  Slk Douche/bad Zorgkern  
1. Azalealaan 38   appart.  1 douche  Azalealaan 
2. Azalealaan 41  appart.  1 douche  Azalealaan 
3. Klaprozenstraat 68  appart.   1 douche  Azalealaan 
4. Klaprozenstraat 84  appart.   1 douche  Azalealaan 
5. Goudenregenlaan 68  appart.  1  douche  Azalealaan 
6. Goudenregenlaan 57   appart.  1 douche  Azalealaan 
7. Goudenregenlaan 75/B appart.  1 douche  Azalealaan 
8. Abingdonstraat 5  appart.   1 douche   Baensland 
9. Abingdonstraat 37  appart.  1 douche  Baensland 
10. Reynaertpark 56  appart.  1 douche  
11. Reynaertpark 58  appart.  1 douche  
12. Reynaertpark 68  appart.  1 douche  
13. Reynaertpark 70  appart.  1 douche  
14. Reynaertpark 80  app  1 douche  
15. Reynaertpark 82  appart.  1 douche  
16. Reynaertpark 92  appart.  1 douche  
17. Reynaertpark 94  appart.  1 douche  
18. Reynaertpark 104  appart.  1 douche  
19. Reynaertpark 106  appart.  1 douche  
20. Abingdonstraat 49  appart.   1 bad   Baensland 
21. Abingdonstraat 53  appart.   1 bad   Baensland 
22. Abingdonstraat 57  appart.   1 bad   Baensland 
23. Abingdonstraat 61   appart.   1 bad   Baensland 
24. Abingdonstraat 65   appart.   1 bad   Baensland 
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25. Abingdonstraat 69   appart.   1 bad   Baensland 
26. Abingdonstraat 73   appart.   1 bad   Baensland 
27. Abingdonstraat 77   appart.   1 bad   Baensland 
28. Abingdonstraat 81   appart.   1 bad   Baensland 
29. Abingdonstraat 85   appart.   1 bad   Baensland 
30. Reynaertpark 116  appart.  1 douche  
31. Veldstraat 151  appart.  1  douche   Azalealaan 
32. Veldstraat 153  appart.  1  douche   Azalealaan 
33. Veldstraat 159  appart.  1  douche   Azalealaan 
34. Polderstraat 30  appart.  1  douche   Azalealaan 
35. Polderstraat 36  appart.  1  douche   Azalealaa   
36. Abingdonstraat 36  appart.  2 douche  Baensland 
37. Abingdonstraat 120  appart.  2 douche   Baensland 
38. Vleeshouwerstraat 8A 0001  appart.  1 douche  Sinaai    
39. Vleeshouwerstraat 8A 0002  appart.  1 douche  Sinaai    
40. Vleeshouwerstraat 8A 0003 appart.  1 douche  Sinaai    
41. Vleeshouwerstraat 8A 0102  appart.  1 douche  Sinaai    
42. Vleeshouwerstraat 8A 0103  appart.  1 douche  Sinaai    
43. Vleeshouwerstraat 8A 0105  appart.  1 douche  Sinaai    
44. Vleeshouwerstraat 8A 0106  appart.  1 douche  Sinaai    
45. Vleeshouwerstraat 8A 0202  appart.  1 douche  Sinaai    
46. Vleeshouwerstraat 8A 0203  appart.  1 douche  Sinaai    
47. Vleeshouwerstraat 8A 0205  appart.  1 douche  Sinaai    
48. Vleeshouwerstraat 8A 0206  appart.  1 douche  Sinaai    
49. Vleeshouwerstraat 8A 0302  appart.  1 douche  Sinaai    
50. Vleeshouwerstraat 8A 0303  appart.  1 douche  Sinaai    
51. Vleeshouwerstraat 8A 0305  appart.  1 douche  Sinaai    
52. Vleeshouwerstraat 8A 0306  appart.  1 douche  Sinaai    
53. Vleeshouwerstraat 8A 0104  appart.  2 douche  Sinaai    
54. Vleeshouwerstraat 8A 0204  appart.  2 douche  Sinaai    
55. Vleeshouwerstraat 8A 0304  appart.  2 douche  Sinaai  
56. Sint-Rochushof 1  appart.  1 douche   
57. Sint-Rochushof 2  appart.  1 douche     
58. Sint-Rochushof 3  appart.  1 douche   
59. Sint-Rochushof 4  appart.  1 douche   
60. Sint-Rochushof 5  appart.  1 douche   
61. Sint-Rochushof 6  appart.  1 douche   
62. Turkyen 2B/0101  appart.  1 douche  Populierenhof 
63. Turkyen 2B/0102  appart.  1 douche  Populierenhof 
64. Turkyen 2B/0103  appart.  1 douche  Populierenhof 
65. Turkyen 2B/0104  appart.  1 douche  Populierenhof 
66. Turkyen 2B/0105  appart.  1 douche  Populierenhof 
67. Turkyen 2B/0106  appart.  2 douche  Populierenhof 
68. Turkyen 2B/0107  appart.  1 douche  Populierenhof 
69. Turkyen 2B/0108  appart.  2 douche  Populierenhof 
70. Turkyen 2B/0201  appart.  1 douche  Populierenhof 
71. Turkyen 2B/0202  appart.  1 douche  Populierenhof 
72. Turkyen 2B/0203  appart.  1 douche  Populierenhof 
73. Turkyen 2B/0204  appart.  1 douche  Populierenhof 
74. Turkyen 2B/0205  appart.  1 douche  Populierenhof 
75. Turkyen 2B/0206  appart.  2 douche  Populierenhof 
76. Turkyen 2B/0207  appart.  1 douche  Populierenhof 
77. Turkyen 2B/0208  appart.  2 douche  Populierenhof   


