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“ Hervorming 107 van 
de geestelijke gezond-
heidszorg heeft tot ge-
volg gehad dat psychia-
trische bedden werden 
opgeheven om in plaats 
daarvan meer patiënten 
thuis te behandelen. 
“Voor patiënten die el-
ders geen plek vinden en 
die toch niet “voldoende 
genezen” zijn om alleen 
te kunnen wonen, is er 
echter nauwelijks een 
“huiselijke omgeving” 
gecreëerd ” .

Getuigenis van de mama van een mentaal 
kwetsbare jongere

Toegang tot huisvesting voor iedereen 
is een fundamenteel recht en een 
basisdeterminant van gezondheid. 
Maar in de hoofdstad van Europa zijn 

we nog lang niet zover. Bruss’Help telde in 
2020 in het Brussels Gewest 
5.313 daklozen (waaronder 
933 minderjarigen): een stij-
ging van 27% ten opzichte van 
20181.
 
Redelijke huurprijzen voor 
individuele woningen worden 
almaar zeldzamer.  “Zowel in 
Vlaanderen en Wallonië als 
in Brussel zijn de vastgoe
dprijzen in een jaar tijd met 
5 tot 10% gestegen” (bron 
RTBF 4 mei 2021). Sinds sep-
tember 2020 staan er 49.135 
gezinnen op de wachtlijst voor 
een sociale woning (866 nieuwe inschrijvin-
gen sinds het begin van de pandemie).
 
Het Noodplan voor Huisvesting dat in januari 
2021 werd goedgekeurd door de Gewestre-
gering, voorziet in een aantal maatregelen:
✦  Uitbreiding van het aanbod en de kwaliteit 

van sociale woningen
✦  Verbetering van de overheidsmaatregelen 

op het vlak van huisvesting
✦ Ondersteuning van alle huurders
✦  Veiligstelling van het recht op huisvesting
✦  Bevordering van de toegang tot  

koopwoningen

Oplossingen die wij van harte onderschrij
ven. Maar wat wordt er gedaan voor 
personen met een handicap en/of psy
chische kwetsbaarheid die niet alleen 
willen wonen, die daaronder lijden en die 
passende begeleiding of ondersteuning 
nodig hebben? Het in januari 2021 door de 
Gewestregering aangenomen Noodplan 
voor Huisvesting heeft voor deze mensen 
niets geregeld. 

Honderden volwassenen met een handicap2 
of met een traject in de psychiatrie streven 
naar emancipatie, maar weten dat de klas-
sieke of therapeutische woonvormen niet in 
hun bijzondere behoeften kunnen voorzien. 

“Hervorming 107 van de geestelijke gezond-
heidszorg heeft tot gevolg gehad dat psy-
chiatrische bedden werden opgeheven om 
in plaats daarvan meer patiënten thuis te 
behandelen. “Voor patiënten die elders geen 
plek vinden en die toch niet “voldoende ge-
nezen” zijn om alleen te kunnen wonen, is er 
echter nauwelijks een “huiselijke omgeving” 

gecreëerd.” Getuigenis van de mama van een mentaal 
kwetsbare jongere

In de huidige context van een woningcrisis, 
toenemend isolement en institutionele be-

lemmeringen in Brussel zijn 
“Solidaire Inclusieve Wonin
gen” (SIW) de ideale formule 
voor deze mensen. Solidaire 
Inclusieve Woningen (SIW) 
zijn solidaire woongroepen, 
speciaal voor personen met 
een handicap en/of psychisch 
kwetsbaren. Bij dit alterna-
tief voor huisvesting thuis 
of in een instelling beschik-
ken de bewoners over eigen 
woonruimten, maar delen ze 
gemeenschappelijke ruimten 
en een sociaal levensproject. 
Bij tal van gezinnen bestaat 

er een reële vraag naar een echte behoefte 
aan dit soort woonvormen. Volgens het dos-
sier Cotelo3 leeft 30% van de gebruikers van 
geestelijke gezondheidszorg nog bij hun 
ouders, vangt zo’n 40% van de gezinnen 
hen thuis op en acht 60% van deze gezinnen 
die situatie niet of niet langer geschikt. 
Maar zoals we hierboven al benadrukten, is 
het erg moeilijk om betaalbare huisvesting 
te vinden die ergens tussen een zelfstan-
dig appartement en het Initiatief Beschut 
Wonen ligt. Het vastgoed aanbod is gewoon 
te beperkt en bovendien wordt hun uitkering 
gekort ingeval van samenwoning. 

Sociale Inclusieve Woningen (SIW) voorzien 
duidelijk in een behoefte, gezien de weinig 
diverse huisvesting (en het plaatstekort) 
voor mensen die een aangepaste begelei
ding nodig hebben. De Brusselse Huisves-
tingscode erkent de solidaire woning (Titel 
I, art. 2, eerste lid, 25°). Solidaire Inclusieve 
Woningen zijn daarvan een logische aflei-
ding voor een specifiek publiek. Deze wet-
telijke erkenning is een eerste sterk signaal 
en opent de weg voor gunstige steunmecha-
nismen voor wie een Solidaire Inclusieve Wo-
ning (SIW) wil bouwen. Maar tot nu toe zijn 
er langs officiële weg nog geen financiële 
hefbomen aangewezen om zulke Solidaire 
Inclusieve Woningen (SIW) te subsidiëren. 
Initiatiefnemers van dergelijke projecten 
proberen alle mogelijke subsidies binnen te 
halen om maar een haalbaar financieel plan 
te verkrijgen, hoe complex ook (bijvoorbeeld 
via de oprichting van een vzw of een stich-
ting). Voorbeelden van initiatiefnemers zijn 
op het ogenblik consortia van verenigingen 
(vzw’s, SVK’s, Stichtingen) en van overheids-
diensten (OCMW’s, gemeentes, 

Tot nu toe zijn 
er langs offi-
ciële weg nog 
geen finan-
ciële hefbomen 
aangewezen om 
zulke Solidaire 
Inclusieve Wo-
ningen (SIW) te 
subsidiëren.

1 Laatste daklozentelling in het BHG: 
Telling2020_vdef.pdf (brusshelp.org)

2 Momenteel zijn er in het Brussels 
Gewest geen cijfers voorhanden over 

deze realiteit. 

3 Dossier Cotelo (www.similes.org)

4 Les Pilotis, Riga, Jangada, My Wish, 
L’Autre Lieu, Génot van de Portay 

Stichting, Communauté Montagne Saint 
Job, le huitième jour,etc.  



Woningfonds), die elkaar op het juiste mo-
ment heb ben gevonden maar geen recht he-
bben op structurele hulp. Momenteel leven 
in Brussel4 naar raming 88 mentaal kwets-
bare personen en/of personen met een psy-
chische handicap in een Solidaire Inclusieve 
Woning (SIW). Het ontbreekt dus aan duide-
lijke voorzieningen om Solidaire Inclusieve 
Woningen (SIW) te ondersteunen, want het 
creëren van zulke woonvormen is een lange 
weg vol valstrikken die menig initiatiefne-
mer afschrikt. Er zijn veel te veel belemme-
ringen, vooral administratieve en financiële.  

De Waalse organisatie Habitat et Partici-
pation en haar werkgroepen en het Brus-
selse Overlegplatform Geestelijke Gezond-
heidszorg hebben, in 2019 in het Brusselse 
Parlement en in 2020 in het Waalse Parle-
ment, de parlementsleden aan de tand ge-
voeld over de kwestie van de Solidaire Inclu-
sieve Woningen (SIW). 

Vandaag zijn we zo vrij u schriftelijk 
opnieuw te vragen u op uw eigen niveau  
in te zetten voor in Brussel verankerde pro
jecten.
                                                
In Frankrijk is er sprake van een institutio-
nele wil tot erkenning en subsidiëring van 
de benaming “inclusieve woning”, die daar 
verwijst naar gegroepeerde/participatieve 
woningen voor ouderen en/of personen met 
een handicap5. In de Franse “guide de l’ha-
bitat inclusif” (gids van inclusieve wonin-
gen)6 is de eerste etappe om het inclusieve 
woonproject te kwalificeren in het licht van 
de in strumenten voor planning en program-
mering die de institutionele actoren voo-
rhanden hebben”. Inclusief wonen wordt in 
Frankrijk duidelijk afgebakend zodat het re-
chtstreeks gelinkt kan worden aan een reeks 
uitkeringen voor personen met een handi-
cap en/of ouderen. Deze woningen komen 
overal in Frankrijk tot stand met uiteen
lopende (gemeentelijke, departementale, 
regionale, enz.) steun. Net als in België zijn 
ze bedoeld voor personen die naar zelfs-
tandigheid streven maar die toch een ze-
kere sociale band nodig hebben. De Franse 
staat ondersteunt deze dynamiek en maakt 
van inclusieve woningen een nationale prio-
riteit. Brussel zou net zo’n model kunnen 
worden, als het Gewest het tot nu toe bijna 
onbestaande aanbod zou uitbreiden.

We willen dat de politieke en administratieve 
autoriteiten: 

✦ de totstandbrenging van Solidaire Inclu
sieve Woningen (SIW) door de Brusselse 
dienst Phare, de VAPH, de GGC en de poli
tieke macht faciliteren door de bestaande 
SIW-teams structureel te ondersteunen en 
nieuwe SIW-projecten te financieren, met 
een gegarandeerde passende begeleiding 
door Phare, de VAPH en de GGC .

✦ infrastructuren ter beschikking stellen 
en de toegankelijkheid ervan verzeke
ren: het is van fundamenteel belang dat het 
toewijzen van openbare en particuliere ge-
bouwen of terreinen aan initiatiefnemers van 
SIW-projecten vergemakkelijkt wordt via de 
samenwerking van actoren zoals OCMW’s, 
SVK’s, gemeentes, Gewest, privé-eigenaren, 
ondernemers,... We denken hier dan met 
name aan de vele ongebruikte gebouwen in 
Brussel. In elke gemeente zou een percen-
tage SIW’s moeten worden voorbehouden 
aan kwetsbare personen, personen met een 
handicap of personen met psychische pro-
blemen. 

“ Van 2015 tot 2020 hadden we onze zinnen 
gezet op een prachtig ongebruikt gebouw in 
het hart van Brussel. Ondanks al onze ar-
gumenten werd het na 5 jaar aan een ander 
project toegekend, voor oudere mensen. Een 
SIW-project was in deze wijk prima uitvoer-
baar. Een enorme teleurstelling...”. Getuigenis 
van een ouder/initiatiefnemer

✦ de administratieve rompslomp vereen
voudigen en de fiscale en stedenbouwkun
dige regelingen versoepelen voor Solidaire 
Inclusieve Woningen (SIW):
➜  door vrijstelling van de onroerende voor-

heffing;

Eisen voor de ontwikkeling 
van de Solidaire  
Inclusieve Woningen (SIW)  
in het Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest

5 De definitie van handicap door de 
VN beslaat niet alleen lichamelijke 

en geestelijke handicaps maar tevens 
mentale kwetsbaarheden. Daarom 

achten we dit Franse voorbeeld  
hier pertinent. 

6 Publicatie van het Franse ministerie 
van Ecologische en Solidaire Transitie, 

Territoriale Cohesie, Solidariteit en 
Gezondheid, het Franse kabinet van 

de Eerste Minister en de Franse 
staatssecretaris voor Personen met 

een Handicap, het Franse Directo-
raat-generaal Sociale Cohesie en de 

Franse Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA).



Wij rekenen op 
u om tijdens (en 
na) deze gezond-
heidscrisis het 
wonen in de stad 
gelijkelijk te 
bevorderen. Het 
is hoog tijd om 
huisvesting in-
clusief, egalitair 
en veerkrachti-
ger te maken in 
tijden van crisis.

➜  door een belastingtarief van 6% te heffen 
op de werken in dit type gebouwen, en dat 
vanaf de bouwfase;

➜  door eenvoudigere en hogere bouw- en 
renovatiepremies toe te kennen; door de 
stedenbouwkundige voorschriften te ver-
soepelen, vooral ten aanzien van de mini-
male bewoonbaarheid, het gemak waar-
mee eengezinswoningen in SIW’s kunnen 
worden opgesplitst en het gebruik van de 
collectieve m2 als basis voor berekening 
van de grootte van de wooneenheden.

Zulke voorschriften zouden de SIW’s ten goe-
de komen en garanderen dat de gemeentes 
en het Gewest dit type project op hun grondge-
bied zouden verspreiden. Initiatiefnemers van 
vernieuwende projecten zouden op die ma-
nier betere kansen krijgen en de bewoners 
zouden toegankelijke, inclusieve woningen 
krijgen waar het goed leven is.

“ Ik droomde van een project waarbij ik mijn 
huis zou verbouwen tot SIW en eventueel ook 
artistieke workshops zou kunnen organise-
ren. Ik wilde er mensen met levensproblemen 
verwelkomen. Het was een inclusieve woning 
in een gezellige wijk. Maar er waren zoveel 
stedenbouwkundige obstakels en het duurde 
zo lang voordat ik uitsluitsel zou krijgen over 
eventuele gunstige voorwaarden, dat ik het 
project uiteindelijk moest laten varen. Tot 
mijn grote spijt heb ik besloten om mijn huis 
te verkopen”. Een moeder die alles op alles zet om haar psy-
chisch kwetsbare zoon te helpen.
Is het normaal dat ouders die bereid zijn om 
geld te investeren en die gemotiveerd zijn, 
hun dromen moeten opgeven en hun kind in 
een klassieke beschutte woonvorm of thuis 
moeten laten zitten?

“ Na meerdere jaren bij ons thuis te hebben 
gewoond, inclusief een jaar tijdens de pan-
demie, heeft onze zoon eindelijk een stu-
dio gevonden. Zelfstandigheid was van vi-
taal belang geworden om hem niet te zien 
terugvallen. Deze nieuwe woning is voor hem 
een uitstekende gelegenheid om een stap 
verder te gaan en een persoonlijk project te 
realiseren, met begeleiding van het nabijgele-
gen CGG. Nadelen: hij voelt zich alleen en hij 
moet een huur betalen van 650 €, wat 2/3 van 
zijn inkomsten is. Wij moeten hem dus finan-

cieel helpen in afwachting van een andere, 
betaalbare oplossing…”. Ouders van een jongere die al 
jaren onder geestelijke behandeling staat.

✦ en noodzakelijke aangepaste begeleiding 
verschaffen:
✓  Begeleiding bieden met inachtneming van 

de eigenschappen van het specifieke tra-
ject van elke bewoner die door zijn/haar 
psychische kwetsbaarheid niet in een klas-
sieke privéwoning kan leven maar die niet-
temin graag een aangename, duurzame 
woning wil in een rustige omgeving; door 
mee te werken aan evolutieve projecten 
die op de gewenste levensstijl en de vaar-
digheden van de bewoners zijn afgestemd. 
Open, inclusieve projecten voor gemengde 
bewoners;

✓  De toegang en de financiering van nabu-
rige, begeleidende diensten (dienstenche-
ques, gezinshulp, verpleegkundigen, mobi-
liteitsdiensten,...) versterken.

✦ de status van samenwonende afschaf
fen voor het SIWpubliek. De status van 
samenwonende is een barrière voor een 
goede uitvoering van SIW-projecten. Je moet 
voortdurend de regels omzeilen en in angst 
leven dat deze status de bewoners ervan 
weerhoudt om samen te kunnen leven rond 
een gemeenschappelijk project. De status 
van samenwonende leidt namelijk tot een 
drastische korting van de sociale uitkeringen, 
niet alleen de werkloosheidsuitkering, de IT 
en de IGO, maar ook de uitkeringen voor per-
sonen met een handicap. Solidaire woningen 
zijn in de eerste plaats een vernieuwende so-
ciale voorziening. Je kan er goedkoper wonen 
door de uitgaven (warmteketel, wasmachine, 
de begeleiding, enz.) te delen. Daarom is 
het zowel vanuit economisch als sociaal 
oogpunt erg paradoxaal dat de status van 
samenwonende sociale uitkeringsgerechtig-
den ervan weerhoudt om zich te verenigen en 
samen een woning te delen. 
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