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Hoe het werkt

Noodkopers / noodeigenaars

Wat is dat?
• Kwalitatief slechte woningen
• Financiële problemen en dus geen 

renovatiemiddelen
• Of ‘noodeigenaars’

Grote groep 4 % huishoudens = 
119.000 woningen
• + 5% huishoudens mogelijk
• Gent: 4,3 % = ca. 6000



Hoe het werkt

De pilootpartners

Gebruikerscommissie
• OCMW Gent en Stad Gent 

• Bouwtechnisch: Domus Mundi
vzw, REGent vzw, 
VIBE vzw en Bouwunie

• Sociaal: vzw SIVI en 
Samenlevingsopbouw Gent vzw

Wat? 
• Uitwerken algemeen 

kader voorjaar 2014

• Locatie, bouwblok, 
voorwaardenkader, 
reglement, werving

• Communicatie



Hoe het werkt

Financieel model

• Rollend fonds OCMW Gent en 
Stad Gent

• € 30.000 / deelnemer

• terugbetaling (plus kleine 
verrekening meerwaarde) bij 
vervreemding (verandering 
eigenaar: verkoop, erfenis, …);

• Voorfinanciering

▪ rollend fonds 

▪ subsidieretentie

• Gedegen risicodekking

▪ Hypotheek (2de rang)

▪ Voorkooprecht 



Hoe het werkt

Selectie: wijk & deelnemers 

• Bouwblok > wijkrenovatie

• Voorwaardekader

▪ Objectieve selectie en ranking 
kandidaten

• Sociale en financiële situatie 
gezin 

▪ Zie ook ‘budgetstandaard’

• Woononderzoek 

▪ Technisch verslag wooncode, 
EPC-score

▪ Uitfilteren zeer slechte 
woningen, akkoord 
renovatieprogramma



Hoe het werkt

Begeleidingsmodel

Bouwtechnische begeleiding
• Domus Mundi

▪ woonkwaliteit (+ veiligheid) & energie 
samen

▪ ontzorging op maat doelgroep = 
intensief

Bewonersgroep & 
buurtgerichte activiteiten 
• SIVI, Samenlevingsopbouw Gent)

Individuele sociale begeleiding

• SIVI, Samenlevingsopbouw 
Gent



Hoe het werkt

Stappenplan

Voorbereiding
• Naar een sterk partnerschap

• Bouwblok, voorwaardenkader, plan 
renovatiewerken, overeenkomst

Werving en selectie
• Outreachend (deur-aan-deur, via 

basisorganisaties en sleutelfiguren)

• Proactief (directe administratieve 
ondersteuning)

Renovatieplan en overeenkomst
• Prioritaire werken, renovatieplan, 

feestelijke start

Uitvoering
• Bouwtechnische begeleiding, individuele 

sociale begeleiding, groepswerk, 
community-project

Nazorg
• Financiële opvolging (hypotheek), sociale 

opvolging



Hoe het werkt

Resultaten



Hoe het werkt

Wat hebben we geleerd? Wat werkt?

• Collectieve aanpak: 
wijkrenovatie en groepswerk

• Doelgroepgericht

• Koppeling woonkwaliteit –
energie

• Begeleiding 
▪ sociaal en bouwtechnisch 

▪ geen uitval!

• Subsidieretentie!



De tussenstand?

Rol Samenlevingsopbouw

Zoeken naar innovatieve, 
directe oplossingen 
• wonen op maat

Combinatie agogische opdracht 
en beleidswerk 
• groepswerk, begeleiding

• partnerschap

Opschalen/overdragen 
• in functie van structurele 

oplossingen realisatie grondrecht



De tussenstand?

Gent

3 Gentse pilootprojecten

• DKO 1 (10), DKO 2 (9), RKO (5)

ICCARus (Urban Innovative Action)

• 100 woningen

• Impact op wijkniveau

• Overdragen naar huur, senioren, VME 

Bestuursakkoord

• 50 per jaar 2019 – 2024

Samengevat: in 2024 is er een Gents fonds van 9,72 miljoen 
euro voor ca. 324 noodkopers.



De tussenstand?

Vlaams Brabant

2017: start proefproject Tienen (10) en Halle (10) 

• 600.000 euro

2018: Open oproep provincie

• Beschikbaar budget van 800.000 euro

• Technische screening/ renovatiebegeleiding vanuit provincie

• 16 lokale besturen dienden aanvraag in. Opstart op 6 locaties 2019: 
nieuwe open oproep

• verhoogd budget van 3,2 miljoen euro

Samengevat: anno 2019 is er een Vlaams-Brabants rollend 
fonds van 4,6 miljoen euro voor ca. 166 noodkopers.



De tussenstand?

Vlaanderen & totaal

Vlaanderen

• De wijziging van het energiebesluit zet 12,5 miljoen euro uit het 
klimaatfonds in om 500 noodkoopwoningen te renoveren (aan 
25.000 euro/ unit)

Totaal. Zicht op rollende fondsen ter waarde van 26,82 
miljoen euro voor ca. 990 noodkoopwoningen. 



Uitdagingen en kansen

Uitdagingen

• 1 miljoen woningen te 
renoveren

• 350.000 woningen 
ondermaatse kwaliteit

• Energiearmoede 

▪ overlap slechte woningen en 
lage inkomens

• Vlaams Renovatiepact

▪ Tegen 2050 alle woningen in 
Vlaanderen energiezuinig (!)

• Betaalbaarheid woonmarken 
in en rond de steden

▪ Gentrificatie



Uitdagingen en kansen

Marktoplossingen?

• Bestaande aanbod koop, 
huur, renovatie, …

• ESCO werkt niet (goed) op 
de privatewoonmarkt(en)

• Micro-economische bril:
• Voor noodeigenaars geen 

verdienmodel met voldoende 
rendement

• Niet gerealiseerde 
economische activiteit!
• Omzet, rendement, 

tewerkstelling, 
terugverdieneffecten, 
belastingontvangsten, …



Uitdagingen en kansen

Slimme vraagondersteuning

Economische return: 
voor elke euro gaat € 0,67 
terug in economie.

(vraagcreatie, bedrijfs-
omzet, werkgelegenheid, 
belastinginkomsten, 
sociale zekerheid, …)

Sociale impact: 
terugverdieneffecten 

(stadsvernieuwing, welzijn, 
gezondheid, arbeidsmarkt, 
sociale cohesie, SDG’s…)



Uitdagingen en kansen

Vlaams Rollend Fonds Noodkopers

Pro
• 12,5 miljoen euro

• Eerste structurele projectoproep 
renovatie (kansengroepen)

• Grote luisterbereidheid, veel 
elementen overgenomen

Verbeterpunten
• Subsidiering bouwtechnische en 

sociale begeleiding

• Bedrag op 25.000 euro i.p.v. 30.000 
euro

• Woonkwaliteit

• Eigenaar in verdeeldheid

▪ Mensualiteiten 



Uitdagingen en kansen

Vlaamse verankering

Sociaal renoveren als aanzet
omslag renovatiebeleid en 
motor Renovatiepact
• Naar een ruim oproepenkader 

voor sociale collectieve renovatie

• Budget x 10 : ca. 10% van 1 jaar 
woonbonus

• Gedeelde inspanning:
▪ Energie, klimaat, wonen, armoede, 

welzijn, omgeving, stedenbeleid

▪ Win voor alle sociale partners
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