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Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen vzw 
Langstraat 102 
2140 Borgerhout 

 
 
BETREFT: artikel GvA (15/10/21) ‘SVKA wil 77-jarige zieke man uit appartement zetten’ 
 
 
Beste, 
  
 
We hadden dit weekend graag de pers gehaald, met een artikel over de Antwerpse Woonweek rond 
de wooncrisis, de stijgende woonnood en groeiende wachtlijsten. Tot onze verbazing staat er dit 
weekend (zaterdag 16/10/21) op pagina 4 van de Gazet van Antwerpen een artikel over het 
beëindigen van een huurcontract door SVKA en het vervolg daarvan.  
Het artikel is gebaseerd op het relaas van die ene huurder én één van zijn ondersteuners. Wij werden 
hiervoor door de betrokken GvA-journalist niet gecontacteerd. Dat is spijtig en het artikel is daardoor 
erg eenzijdig en tendentieus. 
  
SVKA zorgt voor zijn huurders en biedt ze betaalbare en kwaliteitsvolle sociale woningen aan. We 
doen dit door woningen van private eigenaars door te verhuren. Vooral mensen met een hoge 
woonnood kunnen bij ons terecht. Het spreekt voor zich dat we bij het begin van de huur vertellen 
dat sommige contracten geen 9 jaar duren. Zelfs dan is de woning die we aanbieden zeer welkom. 
Tegen het einde van het contract proberen we met de eigenaar een verlening af te spreken, maar dat 
lukt niet altijd.   
Als het contract met de eigenaar toch afloopt dan volgen wij de wettelijke regels en dient onze 
huurder de woning wel te verlaten. Soms zijn we gedwongen om daarvoor naar de vrederechter te 
gaan. Voor de huurders begint dan opnieuw een zoektocht naar een goede woning. We laten daarbij 
mensen niet gewoon aan hun lot over, maar helpen hen op weg en schakelen partners in om mee te 
zoeken. 
 
De situatie waarbij iemand sneller dan verwacht zijn woning moet verlaten is zeer erg. Vaak zijn de 
beschikbare alternatieven minder aantrekkelijk, wat het voor de huurder enkel maar moeilijker 
maakt.   
Deze situatie is daarom ook een illustratie van de huidige wooncrisis; het is voor veel mensen zeer 
moeilijk om een goede woning te vinden. Net het punt dat de Woonweek en de Woonzaak aankaart.   
  
Doordat we niet gecontacteerd werden, ontbreekt in het artikel elke nuance. Zo hebben we onze 
aanpak en werkwijze niet kunnen toelichten, niet kunnen aangeven wat we wel ondernamen en hoe 
we gewikt en gewogen hebben. Wij vragen aan de GvA een recht van antwoord.   
  
Gelukkig is er een oplossing voor de situatie van de huurder en kan die in de loop van de komende 
weken verhuizen. Wij volgen de situatie verder op zodat deze huurder uiteindelijk op een goede plek 
kan wonen.   
  
Ik hield eraan je hierover te informeren.  
  
 
Daan Janssen 
Directeur SVKA 
  
 
 
 
 


