
Wanneer je niet tevreden bent over de sociale 
huisvestingsmaatschappij, dan kan je terecht 
bij de Vlaamse Ombudsdienst. Jaarlijks doen 
ongeveer 1.000 sociale huurders een beroep 
op de Vlaamse Ombudsdienst.

Veel beter nog is dat je klaagt bij jouw sociale 

huisvestingsmaatschappij zelf. De Vlaamse Ombuds-

dienst merkt het namelijk jaar na jaar. Sociale 

huisvestingsmaatschappijen worden steeds beter in 

het zelf behandelen van de klachten. 

In 2 gevallen op 3 komen zij samen met de huurder 

tot een oplossing. Dat is heel goed nieuws! Zo kan 

de sociale huisvestingsmaatschappij het probleem 

onmiddellijk oplossen en zijn huurders het snelst 

geholpen.

Waar kan je terecht? 
In eerste instantie bij jouw SHM. Vraag dus na wie 

daar de klachtenbehandelaar is. Of stuur een mail 

naar info@vlaamseombudsdienst.be of bel het gra-

tis nummer 1700 van de Vlaamse Overheid. De om-

budsdienst bekijkt dan samen met jou wat er precies 

aan de hand is en probeert te bemiddelen tussen jou 

en de sociale  huisvestingsmaatschappij.

We vragen  
het aan …
De ombudsdienst

Tips ➜ Ga eerst in gesprek met jouw sociale 

huisvestingsmaatschappij en vraag na wie daar de 

klachtenbehandelaar is alvorens naar ons te komen.

➜ Als je eerder al klacht indiende bij jouw sociale 

huisvestingsmaatschappij en jullie  het probleem 

niet samen kunnen oplossen, kan je klacht indienen 

bij de Vlaamse Ombudsdienst. 
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We vragen  
het aan …
De ombudsdienst

Klagen mag! 
Tijdens de eerste lockdown telefoneert 

Elke met de Vlaamse Ombudsdienst. Ze is 

erg boos over een kras in de vloer onder 

haar keukentafel. De kras was eerder nooit 

opgevallen omdat er de voorbije 15 jaar op 

die plek een tapijt lag. Maar nu had Elke haar 

tapijt moeten weggooien en keek ze door de 

lockdown dus letterlijk de hele dag op die 

kras.  Elke werd er gek van. En toch is dit geen 

gekke klacht: voor Elke was die kras echt een 

probleem. 

Hoewel het in de lockdown moeilijk was om 

dit probleem onmiddellijk te repareren, hielp 

de Vlaamse Ombudsdienst haar toch bij het 

nadenken over mogelijke oplossingen op de 

korte termijn (Tijdelijk een ander tapijt leggen? 

De tafel verplaatsen?) én om af te spreken 

met haar sociale huisvestingsmaatschappij 

dat er na de lockdown iemand naar de 

kras zou komen kijken. Dit was namelijk 

geen dringende herstelling en omwille van 

code rood in het kader van Covid kon het 

desbetreffende SHM niet uitrukken voor dit 

werkje.

Waarover wordt er zoal geklaagd?  
Over krassen in de vloer dus, en breder over de 

kwaliteit van een woning. Vaak draait het dan 

rond de vraag of een herstelling noodzakelijk 

is of niet en wie de herstellingskosten moet 

betalen. Voorts zijn er ook vaak vragen over 

de berekening van de huurprijs en vooral over 

de kosten en lasten. Denk aan de prijs voor het 

onderhoud van het groen of het onderhoud 

van de verwarmingsketel. Het komt ook wel 

eens voor dat mensen op hun waterrekening 

ontdekken dat ze al lang met een waterlek 

zitten en dat we op zoek moeten naar de 

oorzaak en verantwoordelijke voor dat lek. 

Soms klagen mensen ook over hun buren die 

te veel lawaai maken of over vuilnis dat men 

laat rondslingeren. 

Als ook de sociale huisvestingsmaatschappij 

al geprobeerd heeft de situatie te verbeteren, 

dan zal de Vlaamse Ombudsdienst proberen 

mensen te motiveren om burenbemiddeling 

een kans te geven. De problemen geraken vaak 

immers enkel opgelost door goede afspraken 

te maken. De bemiddelaar kan iemand zijn 

van de gemeente of de vrederechter.

KLACHTEN
BEHANDELING
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De wetgeving voor SHM ’s bepaalt dat een sociale huurder geen eigendom 
mag hebben. 

Onderzoek naar eigendom

Voor wat betreft eigendommen in België was het 

gemakkelijk om dit te achterhalen gezien de over-

heid hier al jaren alles mooi bijhoudt in registers 

en wij dit kunnen verifiëren in de Kruispuntbank.

Wie een eigendom in het buitenland heeft, was 

tot voor kort moeilijker te achterhalen. 

Eigendom verworven tijdens de huur?
Soms gebeurt het dat een sociale huurder via een 

erfenis een eigendom (of een deel ervan) in bezit 

krijgt. Hij dient dit dan te melden aan de SHM. 

Bovendien moet hij binnen het jaar afstand doen 

van dit deel of deze volle eigendom.

Een verlenging is uitzonderlijk mogelijk en wordt 

voorgelegd op de desbetreffende Raden van Be-

stuur.

Hoe weet een SHM of je eigendom  
verworven hebt?
- via melding van de bewoner

- via een derde

- via de Kruispuntbank

- sinds kort via onderzoeken in het buitenland

Onderzoek in het buitenland?
De Vlaamse Overheid heeft het sinds kort moge-

lijk gemaakt om onderzoek te verrichten naar mo-

gelijke eigendommen in 41 landen. 

Een SHM dient bij een vermoeden dat een huur-

der een eigendom (of een deel ervan) in het bui-

tenland in bezit heeft, een bureau aan te stellen 

dat een onderzoek uitvoert in het land waar die 

huurder mogelijks een woning in bezit heeft.

De Vlaamse Overheid voorziet hiervoor 5 mil-

joen euro. Als het onderzoek aantoont dat er 

buitenlandse eigendom is, sponsort (voorlopig) de 

Vlaamse Overheid de ganse operatie.

Als er geen eigendom werd gevonden, moet de 

SHM 25% van de kosten van het onderzoek betalen.

Sancties?
- stopzetting huur-

overeenkomst

- terugbetaling van 

de sociale korting  

met terugwerkende 

kracht 

Hoe werkt de Vlaamse Ombudsdienst? 
Vaak stelt de Vlaamse Ombudsdienst vast dat de huurder en de sociale huisvestingsmaatschappij zelf 

samen het probleem opgelost krijgen. 

Eerder uitzonderlijk bemiddelt de Vlaamse Ombudsdienst zelf intensief. Dan proberen we eerst te 

achterhalen wat er precies fout loopt. Waarom krijgt iemand bijvoorbeeld geen antwoord? Is men de vraag 

vergeten? Weet men niet wat men moet antwoorden? Durft men niet negatief te antwoorden? Werd er 

misschien wel al geantwoord maar kwam dat antwoord niet aan? 

De Vlaamse Ombudsdienst hoort soms ook dat sommige huurders nog steeds schrik 

hebben om klacht in te dienen uit angst dat de sociale huisvestingsmaatschappij hen 

daarna slechter zal behandelen. Het is nochtans niet omdat je klacht indient dat je 

ook ruzie moet zoeken. Als je op een respectvolle manier klacht indient en duidelijk 

maakt dat je mee wil zoeken naar een oplossing wordt dit vaak echt gewaardeerd. 

Zo geef je ook de sociale huisvestingsmaatschappij de kans het probleem op te lossen 

voor het nog veel erger wordt.

Bedankt aan de 
ombudsvrouw en 
-man voor jullie 
tijd en babbel!
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