
Rapport ‘kerncijfers’ uit 
VLOK
Infosessie (Teams)



Te vinden op 
vlok.vlaanderen.be

Mijn rapporten > 

Voor dossierbeheerders en 
toepassingsbeheerder (standaard)

Aan te passen via rapportenbeheer: ook 
andere rollen kunnen rechten tot 
rapport krijgen



Gebruik?

Boek 2, Deel 2 van het besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021
Artikel2.89
Elke gemeente krijgt de opdracht om kerncijfers over de bewaking van de 
kwaliteit van het woningpatrimonium periodiek op het lokaal woonoverleg te 
bespreken

Richtlijnenkader: “Op het LWO bespreekt de gemeente relevante cijfers over 
woningkwaliteitsbewaking om de inhoudelijke bespreking van volgende thema’s 
mogelijk te maken: …”



Handig om weten

Twee vergelijkingsmogelijkheden:
Voor elke gemeente wordt data herrekend naar /1000 huurwoningen

Bron: cijfers provincie -aantal woningen bewoond door een huishouden dat gedomicilieerd is in een woongelegenheid waarvan het niet de 
eigenaar is’. Dit is dus een benadering van de ‘bewoonde’ huurwoningen op het moment van de meting bij Rijksregister / Kadaster.

Voor elke gemeente krijg je het gemiddelde van ‘jouw’ Belfius-clusters (zie volgende slide)

DISCLAIMER ! Géén exacte wetenschap en houdt géén rekening met lokaal beleid!!

Enkel volledige jaren worden geteld (2021 beschikbaar vanaf februari 2022)
Standaard: vanaf 2018 –maar ook vroegere jaren kan je aanvinken

Als er in een bepaald jaar voor een bepaald veld geen gegevens beschikbaar zijn, wordt dit 
weergegeven als NB. 

Geconverteerd naar tekst => omzetten naar cijfers wil je de layout van je cijferreeks aanpassen
Totaaltabel = gemiddelde! (vandaar de cijfers na de komma)



Filters

Maken exceldoc

Uitvouwen jaren
Datum eerste gebruik VLOK

Type Belfius-gemeente
link naar handleiding

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cSKk3p7ZYmcyisuEu2e5hQ2WTq5HSHC2j333b4oTG7I/edit#gid=540756609


Belfius-indeling?

De variabelen werden geselecteerd om voor elke gemeente een beeld van de vijf
volgende dimensies te verkrijgen: 

1. bestemming van de bodem en van de gebouwen, kenmerken en 
uitrustingsgraad van de woningen; 

2. niveau van de inkomsten (van de gezinnen en uit de grondbelasting); 
3. economische activiteit en structuur van de beroepsbevolking; 
4. structuur en evolutie van de bevolking; 
5. voorzieningen van algemeen nut, externaliteiten en aantrekkingskracht.



Clusters

Woongemeenten

V1: Gemeenten in de 
stadsrand met hoge 

inkomens en 
vergrijzende bevolking

V2: Gemeenten in de 
stadsrand met hogere 

inkomens en 
toenemend aantal 

jongeren

V3: Woongemeenten 
met hogere inkomens

V4: Woongemeenten 
met toenemend aantal 

jongeren

V5: Woongemeenten 
met vergrijzende 

bevolking

Landelijke gemeenten

V6: Landelijke 
woongemeenten met 

hogere inkomens

V7: 
Landbouwgemeenten

V8: Landelijke 
woongemeenten met 
eerder vergrijzende 

bevolking

Gemeenten met 
concentratie van 

economische activiteit

V9: Gemeenten in de 
stadrand met 

economische activiteit 
en toenemend aantal 

jongeren

V10: Gemeenten met 
economische activiteit 

en vergrijzende 
bevolking

V11: Gemeenten met 
groter bevolkingsaantal 

en economische 
activiteit

V12a: Gemeenten en 
kleine steden met 
centrumfunctie en 

economische activiteit

V12b: Gemeenten en 
kleine steden met 
centrumfunctie en 

economische activiteit

Verstedelijkte 
gemeenten

V13: Goeduitgeruste
gemeenten en kleine 

steden met 
vergrijzende bevolking

V14: Goeduitgeruste
gemeenten en kleine 

steden met toenemend 
aantal jongeren

Grote en regionale 
steden

V15: Grote en regionale 
steden

Kustgemeenten

V16: Kustgemeenten

Cluster # gem

V1 10

V2 14

V3 37

V4 28

V5 27

V6 21

V7 17

V8 26

V9 13

V10 16

V11 13

V12 32

V13 11

V14 14

V15 13

V16 8



Wat is wel of niet geteld?

Deelrapport ‘Rol gemeente in procedures woningkwaliteit’

CA-aanvragen of CA’s die zijn uitgereikt zonder procedure in VLOK zijn niet geteld
Verzoeken: enkel wat is geregistreerd in VLOK

Vooronderzoeken: 
Enkel indien aldus geregistreerd in VLOK, met reden ‘vooronderzoek’
Bij meerdere vooronderzoeken binnen 1 procedure wordt slechts één geteld (datum oudste onderzoek 
telt)

Hercontroles: 
Enkel indien aldus geregistreerd in VLOK, met reden ‘hercontrole’
Bij meerdere hercontroles binnen 1 procedure wordt slechts één geteld (datum oudste onderzoek telt)



Wat is wel of niet geteld?

Deelrapport ‘Verplichte instrumenten 
woningkwaliteitsbewaking’

Adviesvragen: irrelevant voor ontvoogde gemeenten

Adviezen: Optelsom van adviesvragen vanuit lokaal bestuur, maar ook vanuit andere procedures 
(huursubsidie, SVK, strafrechtelijk, 2de opinie)

Enkel status ‘verstuurd’ telt mee
Gemeentelijke adviezen zijn (nog) niet opgenomen – kan je wel opvragen

Onderzoeken: Zie hierboven – elk onderzoek telt (admpro, huursubsidie, SVK, WI, 2de opinie)
Enkel status ‘ondertekend’ telt mee

Besluit: enkel status ‘geldig/opgeheven/MB in de plaats gekomen
Ook ‘besluit niet-OO’ / ‘besluit uitstel besluit’,…

Verzoeken tot opstart procedure: zowel vanuit gemeente, Wonen-Vlaanderen als WI

PV ikv strafrechtelijke procedure: unieke woningen worden geteld (meerdere PV’s mogelijk per woning)



Wat is wel of niet geteld?

Deelrapport ‘Toepassing optionele instrumenten’

Waarschuwingsprocedure (vanaf 2021)
Alle procedures waar datum- hersteltermijn is ingevuld & alle procedures met procedureinfo
‘waarschuwingsprocedure’

Besluiten met snelherstel/herhuisvesting
Enkel besluiten aangemaakt in VLOK met sjablonen (niet opgeladen)
Indien sjablonen van VLOK gebruikt => maatregelen aanvinken



Wat is wel of niet geteld?

Deelrapport ‘Nazorg woningkwaliteitsbewaking’

Gemiddelde duurtijd van een woning op VIVOO
Waar datum schrapping niet werd ingevuld, wordt datum van vandaag gebruikt

Aantal woningen met beroepsdossiers
Beroep tegen beslissing burgemeester/opname VIVOO, of beroep tegen stilzitten

Dossiers WI
Procedures waar de wooninspectie een dossier heeft aangemaakt

Onderzochte woningen met als resultaat OG/OB en recht op huursubsidie of recht op sociale huur
Automatische berekening o.b.v. de aangeduide gebreken in het verslag bij opmaak advies



Wat is wel of niet geteld?

Deelrapport ‘Activiteit VLOK’

Totaal documenten
Zowel gemeente als Wonen-Vlaanderen, zowel aangemaakt als opgeladen

CA’s/besluiten aangemaakt 
Via een procedure en sjablonen in VLOK

CA’s/besluiten opgeladen
Indien buiten VLOK opgesteld en geüpload

Gebruik webservices: momenteel niemand 



Even terug naar het LWO: wat doen we hier nu mee?

Pure kwantitatieve data waar kwaliteit afhangt van input!
Te verklaren vanuit eigen praktijken/tendensen/gebruiken

Er zit veel NIET in
Hoe probeert de gemeente woningkwaliteitsproblemen te voorkomen?
Hoe vult de gemeente haar rol in ivm remediëring/bemiddeling/waarschuwing…
Capaciteit van de gemeentelijke onderzoekers
Beleidsvisies over conformiteitsattesten
Welk beleid voeren we rond herhuisvesting: recuperatie kosten?
Aantal contactnames met huurders/houders zakelijk recht/…
Fiscaal beleid
…

Cijferreeks is niet je verhaal!



Suggesties en verbetervoorstellen

Graag via an.decorte@vlaanderen.be

Veel succes!

mailto:an.decorte@vlaanderen.be

