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SAMENVATTING 

In een vorig onderzoek (Vastmans & Damen, 2018) werd nagegaan of de Huurschatter gebruikt kan 
worden als basis voor een Schattingstool voor Sociale Huur, in wat volgt afgekort als ssh. Er werd 
nagegaan welke variabelen kunnen opgenomen worden in de schattingstool sociale huur, waarbij het 
uiteindelijke model toegepast werd op een kleinere teststeekproef. In voorliggend, eerder technisch 
onderzoek wordt verder afgetoetst wat de resultaten zijn aan de hand van nieuwe gegevens. De sociale 

huisvestigingsmaatschappijen (SHM’s) hebben voor 81 000 sociale woningen de gegevens in de excel-
tool ingevuld.  

Voorafgaand aan de nieuwe testen werden er nog twee grote aanpassingen aan het model uitgevoerd 
op basis van een export van nieuwe data van de private huurmarkt uit de webtool Huurschatter. De 
nieuwe versie van de Huurschatter (maart 2017) bevraagt ook de huurlasten, waar dit in de versie 
ervoor niet het geval is. Het is belangrijk om de schattingen van de Huurschatter hieraan aan te passen 
zodat de huurmarktwaarde de naakte huurprijs schat, omdat de huurlasten in de sociale huur ook 
apart behandeld worden. Dit is verwerkt in de ssh-schattingen (schattingen sociale huur) en zorgt 
ervoor dat de nieuwe huurprijzen voor appartementen met liften 3,5% lager geschat worden dan met 
de vorige versie, omdat de huurlast nu uit de berekening gelaten wordt. De meest recente export van 
gegevens uit de private Huurschatter laat bovendien ook toe om de huurprijsindex te updaten. Tussen 
2015 en 2017 steeg de huurprijsindex met 3,5% voor huizen, en 3,4% voor appartementen. Dat is iets 
minder dan de gezondheidsindex die in dezelfde periode 4% steeg. Daarnaast zijn er nog enkele ver-
fijningen gebeurd voor ruimtegevoel en zijn de liggingscoëfficiënten nog aangepast op basis van de 
data van de private Huurschatter.  

Naast aanpassingen aan het model bestond deze opdracht ook uit het analyseren van de verschillen 
tussen ssh-schattingen en de basishuurprijzen. Deze basishuurprijzen zijn de huurmarktwaarden die 
momenteel gebruikt worden in de sector op basis van de vroegere schattingen van een referentiestaal 
van sociale woningen door notarissen. Gemiddeld ligt de ssh-schatting 15 euro boven de basishuur-
prijs. Maar dit verschil is niet voor alle types van woningen hetzelfde. Bij kleinere, centraal gelegen 
appartementen liggen de ssh-schattingen hoger dan de basishuurprijzen. Bij grotere, meer afgelegen 
huizen liggen de ssh-schattingen relatief lager.  

Deze analyse kan enkel de verschillen aantonen tussen beide en suggesties geven voor de mogelijke 
verklaringen. Zo kunnen we bv. nagaan of de ssh-schattingen sterk verschillen van de huidige sociale 
basishuurprijzen bij erfgoedwoningen. Maar we kunnen geen mathematische correcties uitvoeren 
omdat in de data van de Huurschatter geen indicatie zit of het gaat om een erfgoedwoning, en het 
effect van een erfgoedelement op de huurwaarde dus ook niet geschat kan worden.  

Daarnaast waren er ook vragen omtrent de ingevulde velden. Is een duowoning een appartement of 
huis? Telt het renovatiejaar als bouwjaar of niet? Naast de analyse van de verschillen kon met deze 
steekproef van gegevens ook worden nagegaan hoe voor de gegevens waarvoor nog onduidelijkheid 
is, een andere invulling hiervan de verschillen tussen ssh-schatting en basishuurprijs vergroot of ver-
kleint. Zo kunnen gebruikers van de tool het oorspronkelijk bouwjaar invoeren of het jaar van renova-
tie op voorwaarde dat het om een grondige ingrijpende renovatie gaat, waarbij de variabele geveliso-
latie al dan niet mee een indicatie voor geeft. Een duo-woning lijkt het best als een appartement inge-
geven te worden, al bleek de impact van die keuze voor duo-woningen minimaal te zijn want het 
gemiddeld verschil tussen de ssh-schattingen indien men deze als appartement invoerde of als huis 
bedroeg 1 euro. Dit wijst erop dat het hedonisch prijsmodel voor huizen en dit voor appartementen, 
hoewel apart geschat, consistent zijn met elkaar. 
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In dit onderzoek werd niet geanalyseerd wat de impact van het gebruik van deze schattingstool op de 
sociale huurprijzen gaat zijn. Basishuurprijzen zijn slechts één element in de berekening van de huur-
prijs, en voor de meeste sociale huurprijzen zal het inkomen van de huurder samen met andere 
elementen in grote mate de huurprijs bepalen. 
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INLEIDING 

Situering in de beleidscontext 

In een vorig onderzoek (Vastmans & Damen, 2018) werd nagegaan of de Huurschatter gebruikt kan 
worden als basis voor een schattingstool voor sociale huur, in wat volgt afgekort als ssh. De schattingen 
van deze tool worden de ssh-schattingen genoemd. Er werd nagegaan welke variabelen kunnen 
opgenomen worden in de schattingstool sociale huur, waarbij het uiteindelijke model toegepast werd 
op een kleinere teststeekproef. Dit kan enkel voor variabelen die op een gelijkaardige manier bevraagd 
zijn in de Huurschatter, de webtool van Wonen Vlaanderen die een schatting maakt van een correcte 
huurprijs in de private huurmarkt. Op basis van deze resultaten werd begin 2018 door het Agentschap 
Wonen-Vlaanderen en het Steunpunt Wonen de excel-tool verder uitgewerkt die toelaat om deze te 
gebruiken voor alle sociale woningen. Het Steunpunt werd vervolgens door het Agentschap Wonen-
Vlaanderen gevraagd verder ad hoc bijstand te verlenen bij de verdere voorbereiding en implemen-
tatie van deze tool. Voor 81 043 sociale woningen, de ssh-steekproef, werden de gegevens reeds inge-
vuld. In dit rapport komen voornamelijk twee elementen aan bod: 

Aanpassing van variabelen schattingsmodel sociale huur  

Vooreerst zijn er nog aanpassingen gebeurd aan variabelen en coëfficiënten in het schattingsmodel 

sociale huur (ssh). De analyses die hiertoe zijn uitgevoerd gebeurden enkel op basis van de data van 
de Huurschatter. De onderzoeker kan immers enkel die gegevens herschatten die aanwezig zijn in de 
Huurschatter omdat deze data de basis vormen om schattingen te maken. De nieuwe versie van de 
Huurschatter (maart 2017) bevraagt ook de huurlasten, waar dit in de versie ervoor niet het geval is. 
Het is belangrijk om de schattingen van de Huurschatter hieraan aan te passen zodat de huurmarkt-
waarde de naakte huurprijs schat, omdat de huurlasten in de sociale huur ook apart behandeld wor-

den.  

Vergelijking tussen schattingen model sociale huur en huidige sociale basishuurprijzen 

Daarnaast wordt nagegaan hoe de ssh-schattingen verschillen van de huidige basishuurprijzen op basis 
van de steekproef, die dankzij veel inspanningen in de sector reeds de helft van het aantal sociale 
woningen bevat. Wat zijn de gelijkenissen en waar zien we de verschillen? Deze analyse kan enkel de 
verschillen tonen tussen beide en suggesties geven. Zo kunnen we nagaan of de ssh-schattingen sterk 

verschillen van de huidige sociale basishuurprijzen bij erfgoedwoningen. Maar we kunnen geen cor-
recties uitvoeren aan het model omdat in de data van de Huurschatter geen indicatie zit of het gaat 
om een erfgoedwoning, en het effect van een erfgoedelement op de huurwaarde dus ook niet geschat 
kan worden.  

Verwachten we dat de nieuwe schattingen gelijkaardig zijn aan de 

huidige basishuurprijzen, of dat ze verschillen? 

De eerste versie van de schattingstool sociale huur was begin 2018 beschikbaar. Voor een staal van 
81 000 sociale woningen zijn de woningkenmerken nu ingevuld waardoor een vergelijking mogelijk is 
met de geschatte huurmarktwaarden en de basishuurprijzen voor 2017. Bij het implementeren van 
een nieuw schattingssysteem is het uiteraard belangrijk waar de verschillen zitten tussen de oude en 
de nieuwe marktwaarden. Daar waar bij voorgaand onderzoek de focus voornamelijk lag op het 
nieuwe schattingssysteem, wordt in dit onderzoek de focus gelegd op de overgang van het oude naar 
het nieuwe systeem. Daartoe schetsen we kort wat de onderliggende logica van beide modellen is en 
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de verschillen tussen beide benaderingen. Het biedt een beter begrip van de verschillen in huurwaar-
den die later in dit rapport aan bod komen. 

Het systeem om basishuurprijzen te bepalen, hanteert algemeen eenzelfde logica als de hedonische 
prijsmethode. Er werden markthuurprijzen van referentiewoningen geschat door notarissen, en ver-
volgens werd op basis van deze geschatte huurprijzen de huurprijs van de andere huurwoningen 
bepaald doordat er een rooster van coëfficiënten bepaald is voor bepaalde woningkenmerken. Ver-
schillen in woningkenmerken leiden op die manier tot verschillen in huurprijzen in dezelfde woonregio. 
De VMSW had hiervoor een tool uitgewerkt, maar de SHM’s waren niet verplicht deze tool te gebrui-
ken.  

In zekere zin doet een hedonische huurprijsanalyse net hetzelfde. In plaats van referentiewoningen als 
vergelijkingspunt te nemen, werkt de hedonische prijsanalyse met een regressie-analyse op basis van 

data voor meerdere woningen waarbij de huurprijs wordt geschat in functie van woningkenmerken en 
ligging. De liggingscoëfficiënt geeft weer hoe eenzelfde woning verschilt in prijs naargelang de buurt 
(statistische sectorniveau). Een dergelijke liggingscoëfficiënt baseert zich op een set van minstens 
20 huurwoningen, waarbij tussen buurten de liggingscoëfficiënt bijkomend gecorrigeerd wordt voor 
verschillen tussen buurtkenmerken (inkomen, woondichtheid, …). Daarnaast zijn er voor de andere 
woningkenmerken coëfficiënten die bepalen hoe huurprijzen verschillen voor verschillende huur-

woningen binnen eenzelfde buurt. Het concept is gelijkaardig aan dat van de benadering van de 
VMSW, maar het gebeurt op een andere manier, namelijk op basis van de private huurmarktwaarden 
zoals deze zijn ingegeven in de Huurschatter, en op een optimale manier in de zin dat een algoritme 
de coëfficiënten zo bepaalt dat het model schattingen maakt die minimaal verschillen van de werke-
lijke huurprijzen. Indien we de basishuurmarktwaarden vergelijken met de ssh-schattingen, dienen we 
met drie elementen rekening te houden: de tijdsevolutie (20082018), de liggingscoëfficiënten, de 

woningkenmerken. 

Tijdsevolutie:  

De notarisschattingen van 2008 zijn in opeenvolgende jaren geïndexeerd met de gezondheidsindex. 
De gezondheidsindex dient om lopende contracten te indexeren, maar geeft niet de werkelijk onder-
liggende huurprijsevolutie weer. De hedonische huurprijsindex berekent de huurprijsstijgingen van 
nieuwe contracten bij een identieke woning doorheen de tijd en geeft op die manier de evolutie van 
de huurmarktwaarde weer. Dus al zou de schattingstool sociale huur dezelfde liggingscoëfficiënten en 
waardering van woningkenmerken gebruiken als de basishuurprijzen, dan nog zou er een verschil zijn 
met de basishuurprijzen 2017 vanwege het soort indexering (zie 1.2).  

Liggingscoëfficiënten: 

Het grote voordeel van de Huurschatter is dat de liggingscoëfficiënten berekend worden op een zeer 
groot staal van huurwoningen waardoor men kan verwachten dat deze stabieler zijn dan de notaris-
schattingen. Anderzijds kan het zijn dat de Huurschatter bepaalde kenmerken van de buurt niet vol-
doende mee opneemt omdat er geen kwantitatieve gegevens over beschikbaar zijn. Zo was er de vraag 
of buurten met veel sociale woningen sterk kunnen verschillen van andere buurten. Dat kunnen we 
niet direct nagaan, maar op basis van de data vonden we echter niet dat het aandeel sociale woningen 
in de buurt een significante impact had op de liggingscoëfficiënt van de buurt (terwijl wel met andere 
buurtkenmerken is rekening gehouden zoals inkomen, opleidingsniveau, …). 

Woningkenmerken: 

Het basisuitgangspunt van de schattingstool sociale huur bestaat eruit dat de waardering van de 
woningkenmerken gebaseerd is op de private huurmarkt, en dan meer bepaald, de bereidheid tot 
betalen voor de diverse woningkenmerken. De hedonische prijsanalyse is daartoe een zeer bruikbare 
tool. In het huidige stelsel van de basishuurprijzen zal hiermee mogelijk ook rekening gehouden zijn, 
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maar lijken deze coëfficiënten in grotere mate gebaseerd op de kostprijs van de constructie van een 
woningkenmerk. Hoewel de marktwaardering zoals vervat in de huurprijs vaak in grote lijnen overeen-
komt met de kostprijs van de diverse woningkenmerken leidt dit ook toch verschillen. We geven enkele 
voorbeelden: 

Bij de basishuurprijzen zien we dat kleinere woningen een hogere huurprijs/m² hebben. Dit is logisch 
aangezien een deel van de constructiekosten eerder vast is (bv. plaatsing van een toilet), en dit door-
verrekend per m², zwaarder doorweegt bij kleinere wooneenheden. Maar de huurmarktwaarden uit 
de sociale huurschatter van kleine woningen liggen nog hoger dan de basishuurprijzen 2017 van de 
kleinere huurwoningen. Dit lijkt erop te wijzen dat in de private huurmarkt ook andere kosten in reke-
ning gebracht worden (bv. transactiekosten, administratieve kosten van verhuur, …). Er lijkt met 
andere woorden een vaste kost per verhuur te zijn.  

Ook voor energetische elementen spelen dergelijke overwegingen mee. Hoewel energetische kenmer-
ken positief gewaardeerd worden in de private huurmarkt zal het niet in de mate zijn dat de investering 
terugverdiend kan worden via een hogere huurprijs. Men kan zelfs verwachten dat dit afhankelijk is 
van het soort markt. Bij huurwoningen op aantrekkelijke en duurdere locaties is er mogelijk een 
grotere bereidheid om voor energetische investeringen te betalen dan in het lagere segment. Het 
hedonische prijsmodel dat gebruikt wordt en dat de beste resultaten gaf, gaat er impliciet van uit dat 

de waardering van bv. dubbel glas in absolute waarden iets hoger is  op duurdere locaties.1 Voor gara-
ges zien we dat de meerwaarden bij de Huurschatter groter zijn bij appartementen in statistische 
sectoren met hoge woondichtheden, dus daar waar het gebrek aan een garage tot grotere zoekkosten 
kan leiden bij een het zoeken naar parkeergelegenheid. Dit staat niet rechtstreeks in verband met de 
constructiekosten, maar wel eerder met de prijs en beschikbaarheid van grond. 

Bij de woningkenmerken speelt nog een ander element mee, wat men de eenvoudige en meervoudige 

logica kan noemen van een model. Een voorbeeld van eenvoudige logica is dat elke extra vierkante 
meter van iets positief (oppervlakte, terras, tuin) minstens een positief effect moet hebben op de huur-
prijs. Meervoudige logica kan andere elementen verklaren. Zo was er de vraag waarom een gelijkvloers 
appartement een hogere huurprijs heeft indien het appartementsgebouw hoger is en er een lift aan-
wezig is. Deze twee elementen lijken niet rechtstreeks van nut te zijn voor een appartement op het 
gelijkvloers. Hoe kan dit verklaard worden? Het kan best zijn dat hoge appartementen meer omge-
vingsgroen hebben, veelal op aantrekkelijkere locaties staan, en dat een deel van dit liggingseffect dat 
niet door andere elementen gemeten wordt, zich vertaalt in een hogere waardering voor hoge appar-
tementen, dus ook voor het gelijkvloers appartement. Het kan eveneens zijn dat appartementen met 
een lift in het algemeen enkele positievere kenmerken hebben, zoals bv. een grotere inkomsthal, die 
ook een meerwaarde betekenen voor de appartementen op het gelijkvloers. De Huurschatter meet 
dergelijke elementen meervoudig en houdt daarbij indirect rekening met niet-geobserveerde kenmer-

ken (zoals bv. een grotere inkomsthal), en neemt die op in de coëfficiënten van andere kenmerken die 
wel gemeten zijn en in verband staan met niet-geobserveerde kenmerken. De mogelijke samenhang 
tussen de aanwezigheid van een lift en een grotere inkomsthal is daar een voorbeeld van. 

  

                                                           
1 In procentuele termen hetzelfde, maar gezien de hogere huurprijs bij duurdere locaties betekent dit dus een hoger bedrag 

in absolute termen. 
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1. AANPASSING VAN VARIABELEN SCHATTINGSMODEL 
SOCIALE HUUR  

In dit hoofdstuk worden de aanpassingen besproken die aan de versie van de Schattingstool sociale 
huur (model 2.1 van februari 2018) uitgevoerd werden. Over welke aanpassingen gaat het? 

Op basis van de nieuwste gegevens uit de (private) Huurschatter, observaties ingegeven na maart 
2017, kan geanalyseerd worden wat de verhouding is tussen de huurprijs en huurlasten, wat vooral bij 
appartementen met een lift een belangrijke rol speelt. Deze gegevens zijn nieuw, en konden dus niet 
eerder geanalyseerd worden. 

Daarnaast kan op basis van de nieuwe gegevens de huurprijsindex verder geüpdatet worden. Deze 
huurprijsindex dient zowel om de huurmarktwaarde van ssh-schattingen te kunnen vergelijken met de 
basishuurprijzen van 2017, als voor een verdere update naar latere jaren. 

In het model 2.1 werd de subjectieve variabele ‘ruimtegevoel’ uiteindelijk niet mee opgenomen. In de 
vorige versie zat deze wel nog in het model, maar was de optie voorzien om deze op default te zetten. 

Maar indien alle observaties op default gezet worden, is het beter om deze uit het model te laten en 
het model (deels) te herschatten. Door ruimtegevoel uit het model te laten, stijgt de coëfficiënt voor 
bewoonbare oppervlakte. Deze variabele gaat dus meer doorwegen in het eindresultaat. 

In een laatste punt wordt nagegaan in welke mate de liggingscoëfficiënten van huizen en appartemen-
ten binnen eenzelfde buurt (statistische sector) verschillen. De Huurschatter schat de modellen voor 
appartementen en huizen apart. De liggingscoëfficiënten van beide modellen liggen sterk in lijn met 

elkaar. Er wordt nagegaan in welke mate verschillen tussen beide verklaard kunnen worden.  

Daarnaast zijn er nog enkele kleine aanpassingen aan de coëfficiënten uitgevoerd. Zo is er een kleine 
inconsistentie in de coëfficiënten voor tuin die aangepast wordt. Al deze aanpassingen worden hierna 
meer in detail besproken. 

1.1 Huurprijzen en huurlasten 

In de eerste versie van de Huurschatter (maart 2013) werden de huurlasten niet bevraagd. Op basis 
van deze data van de Huurschatter wordt de huurmarktwaarde van een appartement geschat als de 
gemiddelde huurprijs waarbij we niet weten of deze al dan niet inclusief huurlasten zijn. De huurlasten 
worden bij SHM’s apart aangerekend en ook voor de ssh-schatting is het dus gewenst dat deze exclu-

sief lasten is. De Huurschatter geeft in zekere zin dus de gemiddelde huurprijs weer met inbegrip van 
een deel van de huurlast. Wat verstaan we hieronder? Indien er twee contracten zijn van gelijke 
appartementen waarbij het eerste een huurprijs heeft van 600 euro exclusief huurlasten, en het 
tweede een huurprijs heeft van 620 euro inclusief 40 euro huurlasten, dan zal de Huurschatter gemid-
deld 610 euro schatten (afhankelijk van het aandeel van contracten inclusief/exclusief huurlasten). De 
huurprijs exclusief lasten van het tweede appartement bedraagt echter 580 euro (620 euro – 40 euro), 

en de gemiddelde huurprijs van de twee appartementen zou dus 590 euro zijn in plaats van 610 euro. 
In de nieuwe versie van de Huurschatter (april 2017) geven de gebruikers de gegevens omtrent huur-
lasten echter wel in. Dit zorgt ervoor dat we dit element verder kunnen verfijnen. Met name voor 
appartementen met liften, waar de huurlasten een substantiëler effect hebben, zal dit een grotere 
impact hebben. Bij de vergelijking tussen de basishuurwaarden 2017 en de schatting van de sociale 
huurmarktwaarden met de eerste versie van het model kwam dit element naar boven. De coëfficiënt 

van lift woog bij de ssh-schatting sterker door dan bij de basishuurprijzen 2017 bij SHM’s. Maar aan-
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gezien de huurlasten hoger zijn bij appartementen met een lift, zullen de huurprijzen voor deze appar-
tementen hoger zijn indien er niet gecorrigeerd wordt voor het feit dat deze huurlasten ten dele mee 
opgenomen zijn in de huurprijs.  

In dit deel gaan we na hoe we de schattingen van de Huurschatter kunnen aanpassen zodat zij de 
huurmarktwaarde zonder huurlast weergeven. Daartoe worden volgende vragen beantwoord: hoe 
groot is de geschatte last, en hoe kan de huurprijs exclusief lasten geschat worden?  

1.1.1 Technische uitleg huurprijzen inclusief/exclusief lasten 

Als we kijken wat de velden zijn in de Huurschatter, dan zien we dat niet alleen rekening gehouden 
dient te worden met de typisch lasten van onderhoud van gemeenschappelijke plaatsen en beheers-
kosten, maar ook met de mogelijkheid van andere kosten zoals energiekosten en dergelijke. 

Figuur 1 Screenshot Huurschatter 2.0 (versie maart 2017) 

 
Bron: Private Huurschatter 2.0 

Vooraleer de ingevoerde gegevens te bekijken is het belangrijk te weten dat in de Huurschatter de 
ja/nee optie bij het veld ‘… inclusief … kosten’ een niet verplicht in te vullen veld is, waarbij zowel bij 
het niet invullen als de optie ‘nee’ het veld op 0 gezet wordt. Ook de grootte van de kosten voor onder-
houd en de huurprijs inclusief andere kosten zijn niet verplicht. Op die manier ontstaan er verschil-
lende mogelijke combinaties: 
- huurprijs is exclusief kosten (huurprijs inclusief kosten staat op 0): 

- kosten zijn ingevuld: 
- éénduidig: de kosten zijn gekend 

- kosten zijn niet ingevuld:  
- ofwel zijn er geen kosten 
- ofwel is het veld slecht ingevuld (kosten onbekend, variabel, …) 

- huurprijs is inclusief kosten: 
- kosten zijn ingevuld: 

- éénduidig: de kosten zijn gekend 
- kosten zijn niet ingevuld: 

- ofwel zijn er geen kosten 
- ofwel is het veld slecht ingevuld (kosten onbekend, variabel, …). 
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Indien de kosten niet zijn ingevuld, weten we dus niet of er geen kosten zijn, of dat het veld slecht is 
ingevuld. Bovendien is het niet duidelijk welk veld de gebruiker dient in te vullen indien er geen extra 
kosten zijn: hij kan mogelijk ook het veld exclusief kosten aanduiden en vervolgens aangeven dat er 
geen extra kosten zijn.  

De huurlasten kunnen bovendien forfaitair zijn of de werkelijke lasten weergeven. Mogelijk kan het 
zijn dat bij kleinere lasten (dus voornamelijk deze bij huurappartementen zonder lift), het forfaitair 
bedrag een klein bedrag is en niet ingevuld. Indien het huurcontract enkel vermeld dat de huurprijs 
inclusief bepaalde lasten is, is het misschien ook mogelijk dat het forfaitair bedrag daarvan zelfs niet 
in het contract vermeld staat. 

Aangezien het niet a priori duidelijk is in welke mate de nulwaarden wijzen op effectieve nulwaarden 
dan wel niet ingevulde velden, worden twee tabellen getoond. De eerste geeft de gemiddelde lasten 

per categorie weer waarbij nulkosten meegerekend worden. Dit leidt tot volgende vaststellingen: 
- Appartementen met een lift hebben veel hogere lasten dan appartementen zonder lift.  
- Daarnaast wijst de tabel erop dat de ingegeven kosten inclusief bepaalde energiekosten kunnen zijn 

(veelal water, eventueel verwarming, elektriciteit veelal niet, want via aparte aansluiting). De bedra-
gen voor gemeenschappelijke kosten en beheerskosten liggen namelijk hoger indien de gebruikers 
van de Huurschatter aangeven dat de huurprijs inclusief bepaalde van deze energetische factoren is, 

wat in 7% van de huurcontracten het geval is.  
- Het gemiddeld bedrag van de lasten waarbij de gebruiker aangaf dat de huurprijs inclusief lasten is, 

is een stuk lager dan de lasten waarbij de gebruiker aangaf dat de huurprijs exclusief lasten is. Dit 
komt omdat bij de huurprijs inclusief lasten de lasten vaak niet zijn ingevuld.  

Op basis van tabel 1 kan men vermoeden dat de Huurschatter de naakte huurprijs van appartementen 
10 euro te hoog inschat. De Huurschatter zal immers zo goed mogelijk de gemiddelde huurprijs schat-
ten die gemiddeld voor 10 euro uit gemeenschappelijke lasten bestaat. Dit wordt berekend door de 
bedragen met de respectievelijke aandelen te vermenigvuldigen voor de categorie inclusief gemeen-
schappelijke lasten (49.05*10%+10.54*23%+69.55*2% + 16.20*5%). 

In tabel 2 worden de kosten weergegeven van de gemiddelde lasten wanneer we nul-waarden niet 
meerekenen. De verschillen in de kosten tussen inclusief en exclusief verschillen hierdoor minder sterk. 
De rechterkolommen, die het aandeel observaties met kost > 0 weergeeft, biedt hiervoor de verkla-
ring. Indien men het vak exclusief kosten heeft aangekruist, is het vak veelal ingevuld, vooral indien 
het appartement over een lift beschikt. En omgekeerd, bij contracten met huurprijs inclusief kosten is 
dit minder vaak het geval, zeker in het geval dat een appartement niet over een lift beschikt.  

Op basis van deze tabel kan men vermoeden dat de Huurschatter de naakte huurprijs niet 10, maar 
20 euro te hoog inschat (door de kosten uit tabel 2 te vermenigvuldigen met de aandelen uit tabel 1).  

Het voordeel van deze laatste benadering is dat men kan veronderstellen dat observaties waarbij de 
velden zijn ingevuld, kwalitatief betere observaties zijn. Maar anderzijds kan men ook vermoeden dat 
bij de contracten waar de kosten niet zijn ingegeven, deze soms ook kleiner kunnen zijn. In het vol-
gende deel voeren we hiertoe een meer gedetailleerde analyse uit die niet afhangt van de interpretatie 
van de gegevens. 



 

 pagina 12 van 36 

Tabel 1 Gemiddelde kost van gemeenschappelijke plaatsen en beheerskosten, inclusief observaties waar 

kost nul is 

Andere kosten Gemeen-
schappelijke 

lasten 

Gemiddeld bedrag  
(in euro) 

Aandeel  
(in %) 

 Lift Geen lift Lift Geen lift Totaal 

Geen andere kosten Inclusief 49,05 10,54 10 23 33 

 Exclusief 73,14 27,39 28 24 52 

Ook andere kosten Inclusief 69,55 16,20 2 5 7 

 Exclusief 92,11 40,01 4 4 8 

* n=3 435. 
Bron: Observaties Huurschatter 2.0 

Tabel 2 Gemiddelde kost van gemeenschappelijke plaatsen en beheerskosten, exclusief observaties waar 

kost nul is 

Andere kosten Gemeen-
schappelijke 

lasten 

Gemiddeld bedrag 
(in euro) 

% observaties  
met kost >0 

 Lift Geen lift lift Geen lift 

Geen andere kosten Inclusief 70,46 33,93 70 31 

 Exclusief 77,18 43,07 95 64 

Ook andere kosten Inclusief 97,37 55,14 71 29 

 Exclusief 93,48 53,49 99 75 

* n=2 253. 
Bron: Observaties Huurschatter 2.0 

1.1.2 Hoe coëfficiënten van Huurschatter aanpassen om huurprijs exclusief lasten te 
berekenen 

In dit deel voeren we een analyse uit waar de coëfficiënten van de Huurschatter berekend worden 
voor de huurprijs exclusief lasten. We beperken ons in deze analyse dus tot die observaties waarbij de 
interpretatie van hoe de lasten zijn ingevuld van geen belang is. Deze gegevens zouden de juiste relatie 
met de naakte huurprijs moeten geven en het bestaand model van de Huurschatter zou deze huur-
marktwaarden dus te hoog schatten omdat het bestaand model ten dele rekening houdt met huur-
lasten. De resultaten van de regressieanalyse die uitgevoerd is op observaties waarbij de huurprijs 
exclusief lasten gegeven is, bevestigen dit:  
- Bouwjaar: De variabele bouwjaar is niet significant. De cijfers lijken erop te wijzen appartementen 

van oudere bouwjaren gemiddeld hogere huurlasten hebben maar dat dit gecompenseerd wordt 
door het feit dat appartementen voor recentere bouwjaren in grotere mate aangeven dat de huur-
prijs inclusief lasten is. 

- Het effect van de lift is significant: -1,4%. Dit wil zeggen dat de naakte huurprijs van een appartement 
met lift eigenlijk -1,4% lager ligt dan wat de Huurschatter momenteel schat. 

- De belangrijkste vaststelling is echter de algemene overschatting van de Huurschatter van de naakte 
huurprijs. Deze dient 2% lager te liggen.  

Tezamen geeft dit weer dat de geschatte naakte huurmarktwaarden van appartementen dus 2% lager 
liggen voor appartementen zonder lift, en -3,4% voor appartementen met lift, dan de berekening die 
de Huurschatter momenteel gebruikt. Aangezien iets minder dan de helft van de appartementen in de 
Huurschatter een lift hebben, zal het algemeen prijsdalend effect van deze aanpassing rond 2,6% zijn. 
Bij een gemiddelde huurprijs van 600 euro voor een appartement zien we dat de prijsaanpassing op 
die manier rond de 15 euro schommelt. Op basis van tabel 1 en tabel 2 vonden we dat de Huurschatter 
de naakte huurprijs tussen 10 en 20 euro te hoog inschat. Het regressieresultaat ligt dus in lijn met de 
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verwachtingen. Dit is dus een belangrijke aanpassing. Bij het staal van de VMSW zal de impact nog iets 
hoger zijn omdat het aandeel appartementen met lift er waarschijnlijk hoger ligt (65% in voorlopig 
staal).  

1.2 Index 

De hedonische huurprijsindex geeft weer hoe de huurprijs van een eenzelfde woning doorheen de tijd 
evolueert. Terwijl de gezondheidsindex dient om de huurprijs van lopende huurcontracten te indexe-
ren, geeft de hedonische huurprijsindex weer hoe de huurmarktwaarde evolueert bij het aangaan van 
een nieuw contract. Ze doet dit voor eenzelfde woning waarbij er geen rekening mee wordt gehouden 
dat de huurprijzen stijgen omdat bijvoorbeeld de huurwoningvoorraad verbetert (kwalitatiever, gro-
ter, betere ligging).  

De hedonische huurprijsindex is een van de resultaten van de hedonische huurprijsanalyse die uitge-
voerd is op de data van de Huurschatter. De hedonische prijzenmethode beschouwt de woning als een 
bundeling van kenmerken (kwaliteit, grootte, ligging en jaar contract), waarbij voor elk kenmerk een 
impliciete waardering bestaat. De waardering voor het jaar van het contract vormt de basis voor de 
hedonische huurprijsindex.  

Onderstaande cijfers/figuur toont dat de huurprijs van een appartement in het Vlaams Gewest in 2017 
met 3,4% gestegen is ten opzichte van 2015. Huurprijzen van eengezinswoningen zijn voor dezelfde 
periode met 3,5% gestegen. De laatste 2 jaar is de gezondheidsindex dus sterker gestegen dan de 
hedonische huurprijsindex. De Hedonische of Spar huurprijsindex geeft beter de ontwikkelingen weer 
op de huurmarkt dan de gezondheidsindex. 

Figuur 2 SPAR huurprijsindex en gezondheidsindex 2013-2017 Vlaams Gewest 

 
Bron: Huurschatter 

De hedonische huurprijsindex kan enkel achteraf berekend worden, wanneer voldoende observaties 
van gebruikers van de Huurschatter met een huurcontract dat start in de meest recente jaren beschik-
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baar zijn. Momenteel kan enkel de huurprijsindex 2017 berekend worden. Deze waarde is een gemid-
delde van alle huurcontracten in een bepaald jaar en komt dus overeen met de index midden 2017 - 
in het geval er geen al te sterke verschillen zijn tussen het begin en einde van het jaar. Om de huur-
marktwaarde verder te updaten tot midden 2018 kan men voor het laatste jaar juli 2017-juli 2018 de 
gezondheidsindex gebruiken. In die periode steeg de gezondheidsindex met 1,5%.  

In de vergelijkings-analyse in dit rapport zijn de ssh-schattingen 1 jaar verder geïndexeerd tot 2016 
(1 juli 2016). Hierdoor wordt hetzelfde starttijdstip gehanteerd als de basishuurprijzen 2017, die ook 
tot 1 juli 2016 geïndexeerd zijn. 

Het gebruik van een hedonische huurprijsindex in de berekening van de basishuurprijzen zorgt ervoor 
dat de basishuurprijzen van gelijkaardige woningen hetzelfde zijn, ongeacht het startjaar van het huur-
contract. Indien basishuurprijzen geïndexeerd worden met de gezondheidsindex, is dit niet het geval. 

Op basis van bovenstaande figuur zie we echter dat de huurprijsindex de laatste jaren gelijkaardig 
evolueert aan de gezondheidsindex en de verschillen dus beperkt zijn. 

1.3 Ruimtegevoel en kleine oppervlakten 

De variabele ‘ruimtegevoel’ werd in het oorspronkelijk onderzoek weerhouden als een default waarde, 
met de mogelijkheid om toch aan te geven of het ruimtegevoel beperkt of ruim was. In het model dat 
begin 2018 gebruikt werd, is de variabele echter niet weerhouden. Hoewel men deze variabelen op 
een default-waarde kan zetten, zijn er in het geval de optie niet gebruikt wordt echter betere alterna-
tieven en kan het model best aangepast worden.  

1.3.1 Omschrijving 

In het vorige model werd geopteerd om de optie ruimtegevoel in te kunnen geven (net gelijk dit op 
basis van de notarisschattingen gebeurd is), maar indien deze niet gekend is, voor een default waarde 
te kunnen kiezen die de gemiddelde waarde van ruimtegevoel weergeeft. In het model dat begin 2018 
gebruikt werd, wordt de variabele niet langer bevraagd.  In dat geval is het beter om het model te 
herschatten. Meer specifiek verwachten we dat het gewicht van het aantal slaapkamers en de woon-
oppervlakte zullen toenemen. Maar de vraag is in welke mate, en in welke mate andere variabelen 
eveneens beïnvloed worden. Dit is de moeilijkheid van aanpassingen aan het model. Indien één varia-
bele uit het model gelaten wordt, veranderen de coëfficiënten van alle andere variabelen. We hebben 
daartoe deze variabele uit het model gelaten en zijn nagegaan wat de impact was op de andere coëf-
ficiënten. 

De grootste verandering vinden we bij bewoonbare oppervlakte. De coëfficiënt van grotere oppervlak-
tes worden in een model dat geen ruimtegevoel opneemt nu relatief 1,5% hoger geschat. Dit was te 
verwachten. Het verschil tussen 1 en 3 slaapkamers vergroot ook met 0,6%. Daarnaast hangt ruimte-
gevoel ook samen met de buitenruimte. De waarde van een terras wordt ook belangrijker +0,2% Maar 
ook hangt het ruimtegevoel samen met andere subjectieve indicatoren zoals de interne woningstaat.  

Veruit de grootste impact heeft de bewoonbare oppervlakte. Woningen met grotere oppervlaktes 
worden als ruimer getypeerd. Aangezien het aanpassen van alle coëfficiënten een complex proces is 
(met mogelijkheid van het maken van fouten), hebben we gekozen om enkel de coëfficiënt voor 
bewoonbare oppervlakte aan te passen, diegene met de grootste impact.  

Dit deden we op volgende manier. Voor een set van goede en recente observaties in de Huurschatter 
berekenden we de score voor het ruimtegevoel, dit is de coëfficiënt van een bepaalde klasse (zeer 
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ruim, ruim, …) en we verklaarden deze aan de hand van de oppervlakte. Op die manier krijgt de opper-
vlakte een kleine extra waarde toegekend. De waarde van ruimtegevoel blijft dus op een soort default, 
maar zal iets groter zijn bij grotere oppervlakten, en iets kleiner bij kleinere oppervlakten.2 

Daarnaast is een extra controle uitgevoerd. Er was de vraag of ruimtegevoel niet relatief bekeken dient 
te worden ten opzichte van het aantal slaapkamers. Zo kan men een ruime studio hebben van 60m² 
en een eerder krappe eengezinswoning met 3 slaapkamers van 100m². Meet het ruimtegevoel dit 
element, en kan dit wel opgevangen worden door enkel de coëfficiënt van oppervlakte aan te passen? 
Om dit na te gaan, hebben we getest in welke mate het model betere predicties gaf indien we toelaten 
dat naargelang het aantal slaapkamers het model andere coëfficiënten voor oppervlakten kan gebrui-
ken. Op die manier meten we de bewoonbare oppervlakte relatief ten opzichte van het aantal aan-
wezige slaapkamers. Voor woonhuizen vonden we dat de invloed van ruimtegevoel groter was, en dus 

ook een grotere impact heeft op het model (R² van 64,42 met ruimtegevoel t.o.v. van 64,05 in een 
model zonder deze variabele). Het toevoegen van een oppervlaktevariabele volgens het aantal slaap-
kamers - als substituut voor ruimtegevoel - gaf echter zo goed als geen verbetering in het model. Bij 
appartementen zien we dat het ruimtegevoel minder belangrijk is (het verschil tussen de R² is kleiner) 
en de grootte van de coëfficiënten van ruimtegevoel waren ook kleiner. Hier geeft het model met 
toevoeging van een oppervlaktevariabele volgens het aantal slaapkamers een lichte verbetering, maar 

niet van dien aard om het model aan te passen. 

Tabel 3 Verbetering van model met oppervlakte per slaapkamer in termen van verklaarde variantie 

R² (verklaarde variantie 
model) 

Met  
ruimtegevoel 

Zonder  
ruimtegevoel 

Zonder ruimtegevoel, 
met opp. per slaapkamer 

Woonhuizen 64,42 64,05 64,13 

Appartementen 68,95 68,64 68,89 

Bron: Huurschatter 

Deze aanpassing van de coëfficiënten voor bewoonbare oppervlakte zorgt er bovendien voor dat een 
klein onlogisch resultaat wordt weggewerkt, namelijk dat voor iets grotere huizen (bij overgang van 
120 naar 140 m²) een minimaal negatief effect op de huurprijs gevonden werd. Dit was dus te verklaren 
doordat voor deze huizen het ruimtegevoel veelal hoger was. Door de nieuwe coëfficiënt van opper-
vlakte te gebruiken is dit effect niet langer negatief. 

1.3.2 Kleine oppervlakten stijgen sterker in prijs 

Ondanks de aanpassing van de coëfficiënt voor bewoonbare oppervlakte vanwege het weglaten van 
ruimtegevoel uit het model, blijven de woningen met kleine oppervlakten sterker in prijs stijgen in 

vergelijking met de basishuurprijzen 2017. Daarom is er nagegaan of bij de observaties in de nieuwe 
versie van de Huurschatter (opzoekingen vanaf maart 2017, maar waarbij de coëfficiënten van het 
model geschat zijn op basis van opzoekingen tot 2016) de schattingen te hoog zijn in vergelijking met 
de ingevoerde huurgegevens voor de woningen met kleine oppervlakten. Dit is dus een betrouwbare 
ex-post sample test. Hieruit blijkt niet dat de schattingen voor de kleine oppervlakten te hoog zijn. De 
verschillen tussen de schattingen van de schattingstool sociale huur lijken dan ook eerder verklaard te 
kunnen worden door andere elementen.  

                                                           
2  De oorspronkelijke default-waarde blijft in het model, de extra-aanpassing van oppervlakten van de extra uitgevoerd 

analyse gebeurt door bij de kleinere oppervlakten de oorspronkelijke oppervlakte coëfficiënten te verlagen, en voor 
grotere oppervlakten te verhogen, dus los van de default-waarde. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat bij huizen 
de gemiddelde oppervlakte iets hoger, en bij appartementen iets lager. 
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1.4 Liggingscoefficienten 

De liggingscoëfficiënten van de Huurschatter worden voor huizen en appartementen apart bepaald, 
volgens dezelfde modelmatige benadering, maar apart voor enerzijds de dataset woonhuizen en 
anderzijds de dataset appartementen. Voor de meeste statistische sectoren liggen deze liggingseffec-
ten in lijn met elkaar. Dit geeft weer dat de resultaten zeer robuust zijn en dit is net een sterkte van 
het model.  

Figuur 3 Liggingscoëfficiënten private Huurschatter 

 
Bron: Huurschatter 

Voor de toepassing van de sociale huur is het echter ook belangrijk dat verschillen in liggingseffecten 
tussen woonhuizen en appartementen van eenzelfde statistische sector betrouwbaar zijn voor elke 
statistische sector. Later in dit rapport wordt het geval van duo-woningen besproken, een klein appar-
tementsgebouw met twee wooneenheden die een aparte ingang hebben. Voor deze duo-woningen 
dient de keuze gemaakt te worden of ze al dan niet tot het type appartement of huis toegewezen 
worden. Ook daar blijkt dat het effect van deze keuze op de huurwaarde van de duo-woningen geen 
effect heeft. De twee modellen (huizen en appartementen) hebben dus niet alleen gelijkaardige lig-
gingseffecten, maar wegen ook de overige woningkenmerken gelijkaardig voor het type duo-wonin-
gen.  

Maar het voorbeeld van de duo-woningen bracht wel het verschil in liggingseffecten tussen woon-
huizen en appartementen binnen eenzelfde buurt onder de aandacht. Indien we meer in detail gaan 
kijken, zien we dat er voor een klein deel van de statistische sectoren toch verschillen kunnen zijn 
tussen de liggingseffecten van huizen en appartementen binnen eenzelfde statistische sector. Zo zijn 

er statistische sectoren waar voor een huis dat voor het overige gelijkaardig is aan een appartement 
het liggingseffect tot een 10% hogere huurprijs kan leiden en vice versa. Dit element is nog niet onder-
zocht in de analyses van de Huurschatter en komt nog aan bod in verdere updates. Het is immers een 
interessante vraag waarom de liggingscoëfficiënten tussen huizen en appartementen, naast de 
gelijkenissen, ook kunnen verschillen binnen een statistische sector. Het lijkt immers logisch dat voor 
bepaalde buurten een appartement een hogere liggingscoëfficiënt zal hebben omdat appartementen 
er meer gevraagd worden en voor andere buurten de liggingscoëfficiënten van huizen relatief iets 
hoger zijn ten opzichte van appartementen omdat huizen er meer gevraagd zijn. Het zijn immers geen 
perfecte substituten, en marktconforme verschillen zijn dus logisch.  

Huizen Appartementen 
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Figuur 4 Procentueel verschil in liggingseffect tussen huizen en appartementen, Huurschatter Vlaams 

Gewest 

 
Bron: Huurschatter 

Maar er is ook een reden waarom liggingscoëfficiënten kunnen verschillen, en waarvoor wel gecorri-
geerd kan worden. De Huurschatter bepaalt de ligging mede aan de hand van locatie-dummy-varia-
belen. Dergelijke dummy variabelen gaan de liggingscoëfficiënten voor bepaalde locaties specifiek en 
individueel bepalen. Dus indien er voldoende observaties zijn per statistische sector, zal een locatie-
dummy toegevoegd worden voor de statistische sector, indien er enkel voldoende observaties zijn per 

deelgemeente, een locatie-dummy op deelgemeenteniveau en anders op gemeenteniveau. Op die 
manier kan het gebeuren dat voor appartementen er voldoende observaties zijn voor een liggings-
coëfficiënt te bepalen op statistische sectorniveau, terwijl dit voor huizen enkel op deelgemeente-
niveau kan. Er zit op die manier informatie in de liggingscoëfficiënt van appartementen, die bruikbaar 
kan zijn voor de liggingscoëfficiënt voor huizen in die statistische sector omdat voor huizen enkel een 
dummy op deelgemeenteniveau beschikbaar is. Voor andere locaties zijn er voor huizen voldoende 

observaties per deelgemeente maar bv. bij appartementen enkel voldoende observaties per 
gemeente. Op die manier verschilt het niveau van detail per locatie tussen huizen en appartementen 
(want afhankelijk van het aantal observaties).  

Daartoe zijn er diverse analyses uitgevoerd waarbij de liggingscoëfficiënt van het ene woningtype 
gebruikt werd voor de ligging van het andere woningtype. Deze bleken veelal niet significant met uit-
zondering van één bepaald geval, dat te verwachten was op basis van het boven geschreven gebruik 
van locatie-dummy variabelen: de locatie-dummy’s van het andere woningtype verbeteren de schat-
ting indien de locatie-dummy van het andere woningtype op een meer gedetailleerd niveau is bepaald.  

Indien een schatting gemaakt werd waarbij beide locatie-effecten berekend werden op hetzelfde 
niveau (bv. op het niveau van deelgemeenten), dan gaven de analyses niet aan dat de liggingscoëffi-
ciënten van het andere woningtype de schattingen verbeterden. In het algemeen lijkt het dus zo dat 
er wel degelijk verschillen kunnen zijn tussen woonhuizen en appartementen in liggingscoëfficiënt. 

Dit element hebben we toegepast. Bij woonhuizen vinden we zo dat indien de ligging van appartemen-
ten op een meer gedetailleerd niveau berekend was, de liggingscoëfficiënt voor 9,6% door deze van 
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appartementen bepaald werd (wat het geval is in 11% van de statistische sectoren). Bij appartementen 
vinden we dat indien de ligging van huizen op een meer gedetailleerd niveau berekend is, deze voor 
27% meetellen in de berekening van de liggingscoëfficiënt van appartementen, wat in 22% van de 
statistische sectoren het geval is. Het is dus voornamelijk voor appartementen dat deze aanpassing de 
belangrijkste gevolgen heeft. 

De correlatie tussen de liggingscoëfficiënten van huizen en appartementen stijgt door deze aanpassing 
redelijk sterk, namelijk van 0,9 naar 0,92.  

Het belangrijkste van deze verfijning is echter niet dat de gemiddelde schatting drastisch verbetert, 
 de verbetering bij huizen was minimaal, en bij appartementen substantieel genoeg om mee in reke-
ning te brengen , maar dat de liggingseffecten van een aantal statistische sectoren, voornamelijk bij 
de appartementen, aangepast is waardoor de schatting voor dit beperkt deel van statistische sectoren 

duidelijk verbetert. Met het oog op mogelijke bemerkingen (bezwaren bij de berekening van de Huur-
schatter) bij specifieke cases, is dit dus een belangrijke aanpassing. Bij toekomstige updates van de 
Huurschatter zal dit element nog meer in detail aan bod komen. Maar het was belangrijk om nu reeds 
zoveel mogelijk met dit element rekening te houden.  

1.5 Eenvoudige aanpassingen 

Het hedonisch prijsmodel is een specifieke vorm van een meervoudig regressiemodel. Het grote voor-
deel hiervan is dat de coëfficiënten zo geschat worden dat het belang van elke variabele bepaald wordt 
in onderlinge samenhang met de andere variabelen. Maar de specifieke vorm, zeker in combinatie met 
een beperkte set van observaties voor een bepaalde klasse van een variabele, kan er wel voor zorgen 

dat de gebruiker bepaalde coëfficiënten van het schattingsmodel onlogisch kan vinden. Dit kwam naar 
voren uit enkele bemerkingen van SHM’s die de Schattingstool gebruikten. We illustreren dit met een 
voorbeeld. Er was de opmerking dat de meerwaarde van een grotere tuin negatief kon zijn, wat contra-
intuïtief is. Dit gebeurde enkel voor zeer kleine tuinen die in werkelijkheid zo goed als niet voorkomen. 
Onderstaande figuur illustreert dit. Bij de schatting van een model waarbij de tuin meer keuzevrijheid 
had om zijn meest geschikte functionele vorm te nemen, in dit geval met een kwadratische veelterm 

in de vergelijking, zien we bij zeer kleine tuinen dit contra-intuïtief effect optreden. Voor tuinen kleiner 
dan 30m² zal een vierkante meter minder tuin een hogere huurwaarde hebben, zoals af te leiden is uit 
de groene lijn op onderstaande figuur. Is de functionele vorm met kwadratische veelterm in de ver-
gelijking daardoor minder interessant dan deze zonder kwadratische veelterm? Dit is niet het geval, 
want voor de meeste tuinen (oppervlakte van 50300 m²) geeft deze schatting een duidelijk statistisch 
significant verschil weer met de lineaire schatting zonder kwadratische veeltermschatting. De aanpas-

sing die gemaakt is dat huizen met zeer kleine tuinen een minimum van 30m² krijgen. Het effect van 
deze tuin schommelt rond 3,7%. Dit is de meerwaarde van dergelijke tuin op de huurprijs in vergelijking 
met geen huurprijs. Voor grotere tuinen loopt dit verschil op tot 7%. Voor tuinen in dichtbevolkte 
gebieden ligt dit percentage hoger en bedraagt het rond de 10%. 
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Figuur 5 Prijseffect grootte van tuin op huurprijs (in buurt met 500 inwoners/km² voor twee modelspecifi-

caties (met en zonder kwadratische veelterm*) 

 
* De tuin is in logaritmische vorm mee opgenomen, daardoor lijkt de specificatie met kwadratische veelterm 

eerder op een lineaire specificatie. 
Bron: Huurschatter, eigen bewerking 

Bij appartementen speelde een gelijkaardig element mee, daar volstond het om de kwadratische veel-
termschatting met een zeer kleine coëfficiënt uit het model te laten. 
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2. VERGELIJKING BASISHUURPRIJZEN EN SSH-WAARDEN 

In dit deel vergelijken we de basishuurprijzen 2017 met de geschatte waarden van de sociale schat-
tingstool (ssh-schattingen). Voor de ssh-schatting is de schatting gebaseerd op de huurwaarde voor 
2016. Deze zijn vergelijkbaar met de basishuurprijzen 2017. De basishuurprijzen 2017 zijn immers de 
oorspronkelijke marktwaarden die met de gezondheidsindex geïndexeerd zijn tot 1 juli 2016. De basis-
huurprijzen van 2018 waren het eerste kwartaal van 2018 nog niet centraal beschikbaar, en waren niet 

beschikbaar voor deze oefening.3 De ssh-schattingen voor 2019 zullen dus vanwege een verdere 
indexering hoger komen te liggen, maar voor de vergelijking tussen basishuurprijzen en sshschat-
tingen in deze oefening dient hetzelfde referentiejaar gebruikt te worden. Alvorens dieper in te gaan 
op specifieke elementen schetsen we het algemeen overzicht. Hiertoe bespreken we eerst het syste-
matische verschil en het absoluut verschil.  

De ssh-schatting ligt gemiddeld 15 euro hoger dan de basishuurprijzen. Dit wordt het systematisch 
verschil genoemd. Statistisch spreekt men vaak over vertekening bij dergelijke systematische over- en 
onderschattingen, maar de terminologie is hier niet volledig toepasbaar. In statistische analyses ver-
gelijkt men veelal de werkelijke observatie met een schatting. Men spreekt dan over een fout en niet 
over een verschil.  

Naast dit systematisch verschil is er ook het absoluut verschil dat in absolute waarde gemeten wordt. 
Indien voor één woning de ssh-schatting 80 euro hoger is dan de basishuurprijs en voor een andere 
woning de basishuurprijs 80 euro hoger is dan de ssh-schatting, dan is het systematisch verschil van 
beide woningen nul. De verschillen +80 en -80 heffen elkaar op en er is geen ‘vertekening’. Maar het 
gemiddeld verschil in waarde (in absolute waarden) is 80 euro.  

Bij de toepassing vinden we dat het gemiddeld verschil tussen basishuurprijzen en ssh-waarden 
77 euro is. Bij een gemiddelde geschatte ssh-waarde van rond de 600 euro wil dit zeggen dat het 
gemiddeld waardeverschil 12,8% bedraagt. Is dit veel of is dit weinig? Dit is iets hoger dan wat men 
standaard als referentie gebruikt wordt om een hedonische prijsschatting te vergelijken met de wer-
kelijke huurprijs, die schommelt rond de 10%. Maar bij dit laatste cijfer dient men rekening te houden 
dat een hedonische prijsschatting geen systematisch verschil kent met de werkelijke huurprijs, omdat 
de schatting altijd zo gebeurt zodat het gemiddeld verschil nul is. Bij de vergelijking tussen basishuur-
prijzen en ssh-schattingen is er echter reeds een gemiddeld systematisch verschil van 15 euro, wat 
reeds leidt tot een gemiddeld verschil van 2,5% (15 euro/600 euro). Maar bij de vergelijking met basis-
huurprijzen is het niet gewenst om de ssh-schattingen aan te passen aan het gemiddeld prijsniveau 
van de basishuurprijzen omdat men net de marktwaarde op basis van de Huurschatter wenst te ver-
krijgen. Indien men met deze systematische fout van 2,5% rekening houdt, dan is het gemiddeld ver-
schil van 12,8% aannemelijk. Algemeen zou men dus kunnen besluiten dat ssh-schattingen in de voor-
lopige steekproef gemiddeld 2,5% hoger liggen dan de huidige basishuurprijzen en daarbij komen nog 
individuele aanpassingen naar boven en beneden die qua grootte in lijn liggen met standaardver-
schillen in hedonische prijsanalyses. 

Zoals aangehaald wordt in een statistische analyse veelal gekeken naar het verschil tussen de actuele 
observatie en de geschatte gefitte waarde. De gemiddelde procentuele absolute fout wordt dan uit-
gedrukt als |actuele waarde – geschatte waarde|/actuele waarde. Maar bij de vergelijking in deze 
oefening is het niet duidelijk welke waarde er in de noemer dient te staan. Noch de basishuurprijs, 
noch de ssh-schatting is de huidige huurmarktwaarde (want die is niet gekend). 

                                                           
3 In de excel-tool die door de SHM’s ingevuld werd, werd de ssh-schatting uitgevoerd voor 1 juli 2017. Hierdoor gaven deze 

waarden niet de juiste waarden weer om mee te vergelijken.  
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Daarom kan het uitplotten van de verschillen op twee verschillende manieren, namelijk in vergelijking 
met een van de twee huurwaarden. We bespreken eerst figuur 6 waarbij de basishuurprijzen (in klas-
sen) op de x-as staan. Vervolgens figuur 7 waar de verschillen vergeleken worden met de ssh-waarden.  

Verschil ten opzichte van basishuurprijzen: 

De grootste verschillen worden opgetekend bij de zeer kleine en zeer grote huurprijzen, maar de aan-
tallen hiervan zijn redelijk beperkt. De ssh-schatting is systematisch hoger bij lage basishuurprijzen, en 
lager bij hoge basishuurprijzen. Voor een woning met een basishuurprijs van 600 euro zal de ssh-
schatting gemiddeld eveneens 600 euro bedragen (want het systematisch verschil voor deze klasse 
van basishuurwaarde schommelt rond nul), al zal het absoluut verschil per individuele schatting gemid-
deld 50 euro meer of minder zijn. 

Figuur 6 Systematisch en gemiddeld verschil volgens huurprijsklasse* van de basishuurprijzen 

 
 

 

* De waarde op de x-as geeft de minimumwaarde van de huurklasse weer, 500 euro is zo de klasse [500;550[. 
Bron: Ssh-steekproef 
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Verschil ten opzichte van basishuurprijzen: 

Indien we op de x-as de ssh-schattingen zetten, vinden we een ander beeld. Het systematisch en 
gemiddeld verschil zijn veel egaler verdeeld over de verschillende prijsklassen. De grootste aantallen 
vinden we terug tussen 550 en 650 euro, waar dit bij de basishuurprijzen tussen 500 en 600 euro was). 
Maar er is niet enkel een algemene verschuiving (in overeenstemming met het feit dat ssh-schattingen 
15 euro hoger liggen in vergelijking met de basishuurprijzen), maar de aantallen bij de ssh-schattingen 
zijn ook meer verdeeld rond het gemiddelde. Schattingen onder de 300 euro komen niet voor. In wat 
volgt gaan we dieper in op mogelijke verklaringen voor deze verschillen. 

Figuur 7 Systematisch en gemiddeld verschil volgens huurprijsklasse* van de basishuurprijzen 

 

 
* De waarde op de x-as geeft de minimumwaarde van de huurklasse weer, 500 euro is zo de klasse [500;550[. 
Bron: Ssh-steekproef 
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variabelen waarbij de coëfficiënt telkens een andere betekenis hebben wordt geven we eerst een 
voorbeeld van interpretatie.  
- Bij de continue variabelen (C), zoals bouwjaar, dient de coëfficiënt met elke eenheid vermenigvuldigd 

te worden. Aangezien de coëfficiënt 0,2 bedraagt bij bouwjaar, zal een woning van één recenter 
bouwjaar bij de basishuurprijzen 0,2 euro hoger gewaardeerd zijn dan bij de ssh-schattingen. Voor 
een verschil van 50 bouwjaren wordt dit 10 euro.  

- Bij de dummy variabelen (D) neemt de variabele enkel de waarde 0 of 1 aan. De coëfficiënten zullen 
bij deze variabelen dan ook groter zijn. Zo zien we dat een huis in gesloten bebouwing bij de basis-
huurprijzen 31,3 euro hoger gewaardeerd is dan bij de ssh-schatting. 

- Bij de variabele in klassen (K) hebben we deze voor de verschilanalyse benaderend als continue 
variabelen beschouwd voor het globaal beeld eenvoudig voor te stellen. Zo zien we dat per verslech-

tering in klasse beglazing (klasse 1 is Hoogrendement 1.1, de waarde bij de basishuurprijzen minder 
sterk dalen dan bij de ssh-schatting, namelijk -1,64 euro per verslechtering van klasse).  

Tabel 4 Verklaring van verschillen tussen basishuurprijzen en ssh-schatting aan de hand van een regressie-

analyse op de steekproef (n ±80 000 observaties) 

Variabele Type Coëfficiënt Signif* Basishuurprijzen zijn,  
in vgl. met ssh-schatting …. 

Bouwjaar C 0.20 10.6 hoger bij recentere bouwjaren 

Woonoppervlakte C 0.22 12.5 hoger bij grotere oppervlakten 

Appartement D D -1.65 0.2 redelijk gelijk bij dakappartement 

Appartement G D 0.21 0.0 gelijk bij gelijkvloersappartement 

Appartement N D -14.44 2.0 lager bij normaal appartement 

Huis GB D 31.30 4.4 hoger bij gesloten bebouwing 

Huis HOB D 24.74 3.5 hoger bij halfopen bebouwing 

Huis OB D 0.00 
 

open bebouwing als referentie 

Garage D 0.00 
 

garage als referentie 

Geen garage D 16.86 17.7 hoger bij geen garage 

Parking D 23.91 15.2 hoger bij parkeermogelijkheid 

Oppervlakteterras C -0.52 11.1 licht lager bij grotere terrassen 

Oppervlaktetuin C 0.02 5.4 licht hoger bij grotere tuinen 

Bouwlagen C -3.37 24.3 lager bij hogere appartements-
gebouwen 

Verdieping C -0.55 2.8 minimaal lager bij hogere verdieping 

Slaapkamers C -2.14 3.9 licht lager bij meer slaapkamers 

Beglazing K -1.64 6.0 hoger bij betere beglazing 

Dakisolatie K -2.09 7.9 hoger bij betere isolatie 

Interne woningstaat K 9.24 20.1 veel lager bij betere interne woning-
staat 

Verwarmingstype K -1.27 8.5 hoger bij betere verwarming 

Sanitair K -6.52 13.8 hoger bij beter sanitair 

Keuken K -1.18 3.0 hoger bij betere keuken 

Ligging C -55.40 29.8 lager bij betere ligging 

* Significantie is hier uitgedrukt in t-waarden, waarbij elk getal hoger dan 2 in absolute waarden significant is. 
Bron: Ssh-steekproef, eigen bewerking 
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We zien impliciet (niet noodzakelijk volgens model) dat bij de basishuurprijzen: 
- meer gewicht wordt gegeven aan het bouwjaar dan bij ssh-schattingen, terwijl het bouwjaar toch al 

een redelijke invloed heeft bij ssh-schattingen; 
- iets meer gewicht wordt gegeven voor oppervlakte, en iets minder aan slaapkamers dan bij ssh-

schattingen; 
- appartementen (normale appartementen is de grootste groep) lager gewaardeerd worden en huizen 

in gesloten en halfopen bebouwing een stuk hoger; 
- garages minder gewaardeerd worden. De coëfficiënt van ‘geen garage’ is immers positief;  
- oppervlakte tuin en terras een minimale impact hebben; 
- hogere appartementsgebouwen lager gewaardeerd worden dan bij ssh-schattingen; 
- elk kwaliteitskenmerk licht hoger gewaardeerd wordt, behalve de ‘interne woningstaat’ die een heel 

stuk lager gewaardeerd wordt; 
- woningen met een duurdere ligging veel minder gewaardeerd worden dan bij de ssh-schattingen.  

Met betrekking tot de interne woningstaat kan opgemerkt worden dat deze enerzijds subjectiever is, 
maar anderzijds ook sterker is. Ze vangt immers diverse elementen in één keer op, en ook specifiekere 
elementen die niet bevraagd zijn, zoals bv. vochtproblemen. Deze uit het model laten om de andere 
kwaliteitskenmerken meer gewicht te geven houdt dan ook een verlies aan informatie in. Omgekeerd 

kan men wel checken in welke mate interne woningstaat betrouwbaar is ingevuld. Ze vertoont een 
sterke samenhang met sanitair en keuken, en in (veel) mindere mate met beglazing, dakisolatie en 
verwarming. Dergelijke variabelen met een licht subjectieve invulling zijn dus moeilijk te vervangen. 

2.2 Bouwjaar, renovatie, gevelisolatie 

De VMSW stelde twee soorten bouwjaren ter beschikking voor dit onderzoek.  

Bouwjaar_XML: In de uitgestuurde templates werd het bouwjaar vooraf ingevuld met de datum eerste 
verhuring uit de XML-bestanden, die de SHM’s jaarlijks bezorgen aan de VMSW. Deze datum stemt 
echter niet automatisch overeen met het bouwjaar, bijvoorbeeld na totaalrenovaties met leegstand, 
wordt vaak met een nieuwe datum eerste verhuring gestart. Ook bij wederinkopen woningen of aan-

koop van bestaand patrimonium, stemt de datum eerste verhuring niet overeen met het bouwjaar.  

Bouwjaar_ERP: In de tweejaarlijkse ERP-bevraging (sinds 2010), werd gefocust op het werkelijk bouw-
jaar.  

Beide ‘bouwjaren’ werden ter informatie toegevoegd aan de templates verstuurd naar de SHM’s. De 
SHM’s werd gevraagd dit te na te kijken en in overeenstemming te brengen met de handleiding bij de 
Huurschatter. Deze ingevulde bouwjaren zijn een derde beschikbare reeks van bouwjaar. Als voor-
waarde om het renovatiejaar als bouwjaar in te vullen was er een voorwaarde dat de woning ontman-
teld was. Wellicht werd de strenge interpretatie ‘ontmanteling’ niet altijd even strikt gehanteerd, 
waardoor het renovatiejaar te vaak als bouwjaar ingevuld werd.  

Uit eerder onderzoek bleek dat het oorspronkelijk bouwjaar (en niet het renovatiejaar) dient ingevuld 
te worden in de Huurschatter. Maar bij zeer grondige renovaties (strippen van gebouw, …) zou het 
bouwjaar dan wel best aangepast worden. Indirect is er nog een vierde indicatie van het bouwjaar 

gekend die hiervoor interessant kan zijn. De variabele gevelisolatie geeft immers ook een indicatie van 
het bouwjaar. Een huis met volle muur, zonder spouwmuur en gevelisolatie, kan niet recent gebouwd 
zijn. Daarnaast kan een huis met een gevelisolatie van meer dan 10 cm dikte mogelijk een goede indi-
cator zijn dat een huis met een oud bouwjaar grondig gerenoveerd is (score 1 en 2 bij ERP). 

In de nota van Wouter Bosmans (14/8/2018) “Bijkomende evaluatie berekeningen Huurschatter 2.1” 
staat een tabel die de verhouding huurwaarde schattingstool sociale huur vergelijkt ten opzichte van 
basishuurprijs2017 vergelijkt tussen de bouwperiode zoals ingegeven in schattingstool sociale huur 
(linker kolom) en de bouwperiode van het ERP (eerste rij). 
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Als men de bouwperiodes van ERP vergelijkt met de opgegeven bouwjaren in de Huurschatter, stem-
men de aantallen op de diagonaallijn redelijk overeen (donkergroene velden). Links en rechts van de 
bouwperiode categorieën zit er wat ruis op, bv. door een verschil met 1 of 2 bouwjaren.  

Tabel 5 Verhouding ssh-schatting basishuurprijs 2017 volgens type bouwjaar 

 
* De 15 000-tal onbekende ERP-bouwjaren betreft het patrimonium van Woonhaven 1140, waar de koppeling 

met adressen ontbreekt (tweede kolom). 
Bron: VMSW, ssh-steekproef 

Het opmerkelijke is dat de woningen waarvan bouwjaar eerste verhuring recenter is dan de bouw-
periode_ERP, de schattingen van de schattingstool sociale huur opmerkelijk hoger zijn dan de huidige 
basishuurprijzen. Dit wijst erop dat, zoals voorheen vooropgesteld, het aanpassen van het bouwjaar 

naar het jaar van renovatie in het algemeen zeker niet te verkiezen is, maar op basis van het ingevulde 
bouwjaar wel zou gebeuren. In voorgaand overleg was de vraag gesteld of het bouwjaar niet te veel 
gewicht krijgt. Dat lijkt op basis van deze gegevens niet zo te zijn want de huidige basishuurprijzen zijn 
net lager voor oudere woningen, zeker wanneer het jaar van renovatie ingevuld wordt.  

Dit wil niet zeggen dat het oorspronkelijk bouwjaar als referentie nemen voor alle woningen dient te 
gebeuren. Dit is ook niet wat in de handleiding bij de schattingstool sociale huur staat, want er is een 

uitzondering voorzien: 
- Ontmanteling volgens strikte definitie EPB, komt quasi niet voor in onze sector … Silvertops of Drie 

Hofsteden zouden hieraan zelfs niet voldoen, het moet bijna skeletbouw zijn. Beter dit te versoepe-
len tot de eis IER of Ingrijpende Energetische Renovatie: of ruimer renovatieprojecten waarbij de 
gebouwschil en technieken op eenzelfde peil werden gebracht als nieuwbouw, conform de dan 
geldende energetische eisen … bv. toepassing vanaf invoering K-55. 

- De Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) is een renovatie waarbij: 
- minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume om-

hullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd en 
- minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen. 

Als we bovendien meer in detail gaan kijken, dan zijn het grotendeels appartementen waarvan het 
bouwjaar eerste verhuring verschilt van bouwperiode ERP, wat voor meer dan 10% van de apparte-
menten het geval is (bij woningen is dit rond de 6%).  

Het bepalen van het bouwjaar aan de hand van de kenmerken van gevelisolatie bracht extra bij-
komende elementen aan het licht. Wanneer men een recenter bouwjaar invult dan het oorspronke-
lijke, en als dit aangepast bouwjaar overeenkomt met de kenmerken van de gevelisolatie, dan liggen 
de schattingen van de ssh-schattingen in lijn ligt met de huidige basishuurwaarden. Daarnaast geeft 
het ook weer dat er nog een zekere onduidelijkheid is hoe het bouwjaar in te vullen. Zo zijn er wonin-
gen gerenoveerd zonder dat het bouwjaar is aangepast. Omgekeerd zijn er ook gerenoveerde wonin-
gen die een recenter bouwjaar zijn toegewezen, maar waarvan de kenmerken van de gevelisolatie 
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overeenstemmen met het oorspronkelijk bouwjaar. En er zijn ook enkele anomalieën. Een sociale 
woning waarvan de gevelisolatie aangeeft dat ze een volle niet-geïsoleerde muur heeft zou de laatste 
35 jaren niet meer gebouwd kunnen zijn, terwijl er enkele observaties voorkomen waar dit wel het 
geval is. Het grote voordeel van een geïntegreerde aanpak is dat er diverse voorwaarden tegelijkertijd 
kunnen afgetoetst worden en diverse data ook kunnen worden gecontroleerd. Op die manier zitten 
diverse variabelen gecentreerd in één grotere databank. Dit is uiteraard zeer belangrijk voor goede 
schattingen. Zo lijkt het een haalbare optie om bouwjaar op oorspronkelijk bouwjaar te zetten en te 
corrigeren via gevelisolatie (dat is een technisch sterkere parameter dan SHM’s zelf te laten beslissen 
of het al dan niet een renovatie is). 

In een oefening is nagegaan wat het effect is op de huurwaarde van de schattingstool sociale huur als 
het oorspronkelijk bouwjaar (minimum van de drie reeksen bouwjaren) ingegeven wordt i.p.v. van het 

ingevulde veld. Daarnaast hielden we rekening met de gevelisolatie. Indien het minimum bouwjaar 
kleiner is dan 2005 bij isoscore = 1, of kleiner dan 1995 bij isoscore 2, of kleiner dan 1985 bij isoscore 3, 
dan behouden we het ingegeven bouwjaar. Daarnaast hebben we ook een variabele aangemaakt die 
de waarde 1 aanneemt indien er een volle muur aanwezig en het bouwjaar van na 1965 is (wanneer 
men in principe geen volle muren meer zou zetten).  

De coëfficiënten geven weer dat voor huizen best het minimum bouwjaar genomen wordt, terwijl dit 

voor appartementen ook grotendeels het geval is, maar niet helemaal. De huidige basishuurprijzen 
2017 liggen dus iets hoger dan wat men zou verwachten op basis van de ssh-schattingen met het 
oorspronkelijk bouwjaar, maar wel een stuk minder hoog dan wat men zou verwachten met het 
ingegeven bouwjaar. Voor woningen waarvan de isoscore beter is dan wat men verwacht op basis van 
het minimumbouwjaar zien we dat voor appartementen het best het ingegeven bouwjaar gekozen 
wordt (en niet het oorspronkelijk), terwijl dit voor huizen veel minder het geval is. 

Indien een woning een volle muur heeft en een oorspronkelijk bouwjaar van na 1965 zien we dat de 
huidige basishuurprijzen 6% lager zijn dan wat men verwacht voor huizen, en 3,5% voor appartemen-
ten op basis van de schattingstool sociale huur. Mogelijk is dit een indicatie dat de bouwjaren niet goed 
ingevuld zijn en een ouder bouwjaar genomen dient te worden? Dergelijke analyses zijn zoals aange-
geven eerder suggesties voor en controles op de input van de gegevens, waarbij met het verschil tus-
sen basishuurprijzen en ssh-schattingen gewerkt wordt om hier een indicatie van te krijgen. Dit staat 
zoals eerder gezegd los van het schatten van coëfficiënten voor het model. Hiervoor wordt enkel 
gewerkt met de data uit de private Huurschatter zoals in het eerste hoofdstuk aangegeven. De analyses 
in dit hoofdstuk zijn dus eerder verkennend. Ook voor andere kenmerken zou gecontroleerd kunnen 
worden als ze wel conform het bouwjaar zijn. Zo kan een woning met recent bouwjaar geen enkel glas 
hebben zoals soms lijkt voor te komen zoals uit onderstaande figuur blijkt. 
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Figuur 8 Type beglazing volgens bouwjaar in voorlopige steekproef (eerste helft 2018, ±80 000 observaties) 

 
Bron: Ssh-steekproef, eigen berekening 

2.3 Erfgoed en herbestemming en aankoop 

2.3.1 Erfgoed algemeen 

De Huurschatter houdt geen rekening met erfgoed. Er zijn bovendien verschillende soorten erfgoed 
en bijhorende prijseffecten. Erfgoed als ‘vintage effect’, maar ook erfgoed als inventaris van soorten 
bouwstijlen doorheen de tijd, waarbij niet zozeer de architecturale meerwaarde, maar wel de archi-
tecturale bijzonderheid bewaard blijft vanuit historisch perspectief. Ze hebben allen een verschillend 
prijseffect.  

Damen e.a. (2017)4 hebben een studie uitgevoerd voor onroerend erfgoed over de relatie tussen erf-
goed en de verkoopwaarde van woningen op basis van hedonische prijsanalyses. De resultaten zijn 
opgesplitst in twee grote lijnen:  

1. Wat is het effect van onroerend erfgoed op de woningwaarde van de onroerend erfgoedwoning 
zelf. 

2. Wat is het effect van onroerend erfgoed op de woningwaarde die in een onroerend erfgoed-
omgeving liggen (maar zelf geen onroerend erfgoed zijn) 

Een citaat uit de samenvatting: 

“Woningen met erfgoedkarakteristieken vertonen significant andere karakteristieken dan niet-erf-
goed woningen. Wanneer enkel gecontroleerd wordt voor woonoppervlakte en perceeloppervlakte, 
is de monetaire waarde van erfgoed negatief. Controleren we ook voor isolatie, staat van de woning, 
aantal slaapkamers, badkamer, type verwarming en enkele omgevingsvariabelen, dan heeft erfgoed 

                                                           
4 https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/83/OAOE083-001.pdf,  
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uit de vastgestelde inventaris een prijsopdrijvend effect van ongeveer 1%, en na controle voor locatie-
effecten op gemeenteniveau van 2,6%”.  

De vraag is of hier op een of andere manier rekening mee gehouden dient te worden. Hierbij zijn 
diverse elementen belangrijk want er zijn verschillende soorten erfgoed. Er is de lijst van beschermin-
gen, de lijst van de vastgestelde inventaris en de wetenschappelijke inventaris. ‘Zolang een onroerend 
goed enkel in de wetenschappelijke inventaris is opgenomen, maar niet vastgesteld of beschermd is, 
zijn hieraan geen rechtsgevolgen gekoppeld’.5 Ook de vastgestelde inventaris biedt flexibiliteit voor de 
eigenaar, terwijl de beschermde inventaris meer verplichtingen oplegt. De relatie met de huurprijs is 
daarbij niet altijd eenvoudig. Vooreerst is er de vraag indien het prijseffect van onroerend erfgoed bij 
huurwaarde van dezelfde grootteorde is als bij verkoopwaarde. En zo ja, dient men dan ook geen 
rekening te houden in welke mate andere financiële ondersteuningen voor het beheer van onroerend 

erfgoed van toepassing zijn.6 7 Daartoe gaan we in volgende sectie dieper in op de verschillen tussen 
de basishuurprijzen en de ssh-schattingen wat betreft erfgoed. 

2.3.2 Erfgoed en herbestemming en aankoop 

Naast erfgoed wordt in deze sectie ook een extra indeling gebruikt, namelijk de categorie herbestem-
ming en aankoop. Niet alle sociale woningen zijn zelf gebouwd, en een deel daarvan is de overname 
van bestaand patrimonium. In de steekproef behoorde 1,44% tot deze categorie (tabel 6), waarvan de 
helft erfgoed is. Het gaat dus veelal om specifieke woningen (oude postgebouwen, …).  Binnen alle 

sociale woningen zien we een hoog aandeel erfgoed. Het is wel zo dat beschermd erfgoed slechts in 
beperkte mate voorkomt in de sociale huisvesting, en het vooral wetenschappelijk of vastgesteld erf-
goed betreft. 

Tabel 6 Aandeel sociale woningen volgens erfgoedtype en herbestemming en aankoop in steekproef* 

(in %) 

Type Herbestemmingen  
en aankopen 

Overige Totaal 

Bescherming 0,07 0,31 0,38 

vastgestelde inventaris 0,56 3,70 4,26 

wetenschappelijke 
inventaris 

0,10 4,61 4,71 

Overig** 0,72 89,94 90,65 

Totaal 1,44 98,56 100,00 

* Steekproef = 81 043 sociale woningen, meer dan de helft van de sociale woningen. 
** Erfgoedveld is niet van toepassing, niet geselecteerd of niet ingevuld. 
Bron: Ssh-steekproef 

Om iets meer inzicht te krijgen in het verband tussen de basishuurprijzen en de ssh-schattingen wordt 
er weer een regressieanalyse uitgevoerd dat het verschil tussen beiden verklaard aan de hand van 
erfgoed, samen met controle-variabelen (meervoudige analyse) die ervoor zorgen dat het verband 
tussen het verschil en erfgoed duidelijker gemeten wordt. 

Wat betreft erfgoed (9% van de woningen) wordt er geen duidelijk significant effect gemeten.  

                                                           
5 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/rechtsgevolgen 
6 https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies 
7 https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/vastgestelde-inventarissen/rechtsgevolgen/ 
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Wat betreft herbestemming en aankoop (1,44% van de woningen) vinden we wel een duidelijk ver-
band. De basishuurprijzen van dergelijke woningen zijn ceteris paribus 7% duurder dan de basishuur-
prijzen van gelijkaardige woningen. Hier zitten wel wat speciale gebouwen met architecturale meer-
waarde in, bv. pastorij opgedeeld in appartementen. Maar dat is niet zonder meer uit de dataset af te 
leiden. 

Woningen met herbestemming en aankoop standaard met 7% verhogen lijkt niet aangewezen omdat 
hier veel verscheidenheid zit. Dit wordt duidelijk indien we herbestemming en aankoop verder opsplit-
sen volgens erfgoed. Bij huizen zien we dat herbestemming en aankoop in grotere mate hogere basis-
huurprijzen heeft t.o.v. de schattingstool sociale huur indien het geen erfgoed betreft. Bij appartemen-
ten zien we net het omgekeerd. De huidige basishuurprijzen liggen een stuk hoger dan de ssh-schat-
tingen indien het net erfgoed betreft.  

Het lijkt een mogelijkheid om voor deze woningen een uitzonderingsregel toe te passen, zoals de optie 
om een individuele aanpassing mogelijk te laten binnen een bandbreedte van 10% in dergelijke geval-
len. Vooral omdat het effect zo specifiek is, en het effect binnen een subgroep (aankoop en herbe-
stemming) veel verscheidenheid kent. 

2.4 Overige 

Daarnaast zijn er nog enkele kleinere analyses uitgevoerd voor specifieke elementen. 

2.4.1 Duowoning 

Volgens de definitie duplex in de Codex Financieringsbesluit is een duplex een woning in een gebouw 
waarin zich twee woningen in verschillende bouwlagen boven elkaar bevinden en waarvan iedere 
woning toegankelijk is via een gescheiden ingang of trap die uitkomt op het openbare domein op het 
gelijkvloerse niveau. Zowel de beneden als bovenwoning (verdieping plus eventueel extra niveau 
onder een dak) worden dus beschouwd als ‘duplex’, ook de gelijkvloerse benedenwoning. Er is ondui-
delijkheid of duo-woningen appartementen dan wel huizen zijn. Bijna 5% van de woningen zijn duo-
woningen. Het voorstel is om duo-woningen als appartementen te beschouwen. 

Vanuit praktisch oogpunt is het moeilijk om de gegevens van een duowoning bij huizen in te vullen, 
vanwege het aantal verdiepingen. Het opmerkelijke is dat de beslissing om alle duo-woningen als 
appartementen te classificeren eigenlijk niet zo belangrijk is voor het model. Door duo-woningen die 
als type ‘Huis’ geklasseerd stonden (gemiddeld 551,5 euro) als appartement te beschouwen verandert 
de gemiddelde huurwaarde nauwelijks (een stijging van 1%, tot 557 euro). Hoewel er voor sommige 
combinaties van woningkenmerken en locaties wel degelijk verschillen kunnen zijn indien men de 
woning als ‘Huis’ beschouwt, of als ‘Appartement’ met voor het overige gelijkaardige woningkenmer-
ken, zien we dat voor de tussenvorm van duo-woningen deze overgang gemiddeld redelijk gelijkmatig 
lijkt te lopen.  

Het resultaat is ook vanuit statistisch oogpunt interessant. Huizen en appartementen zijn volledig met 
andere observaties en in een apart model geschat, en toch geven beide modellen een zeer gelijkaardig 
beeld.  

Dit zal niet zo zijn voor elk appartement en elk huis en dit is in bepaalde gevallen te wijten aan de 
liggingscoëfficiënten. Deze analyse van duo-woningen bracht dit aan het licht en daartoe is de eerdere 
analyse van de liggingscoëfficiënten (1.4) uitgevoerd voor alle woningen, niet alleen duplexwoningen. 

2.4.2 Bouwlagen en hoogte appartementsgebouw 

Er was de opmerking dat een gelijkvloers appartement een hogere huurprijs heeft indien het apparte-
mentsgebouw hoger is en er een lift aanwezig is. Twee elementen die niet rechtstreeks van nut lijken 
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te zijn voor een appartement op het gelijkvloers. Hoe kan dit verklaard worden? Het kan best zijn dat 
hoge appartementen veelal op aantrekkelijkere locaties staan, en dat een deel van dit liggingseffect 
zich vertaalt in een hogere waardering voor hoge appartementen, dus ook voor het gelijkvloers appar-
tement. Het kan eveneens zijn dat appartementen met een lift in het algemeen enkele positievere 
kenmerken hebben, zoals bv. een grotere inkomsthal, die ook een meerwaarde betekenen voor de 
appartementen op het gelijkvloers. Het kan eveneens zijn dat hoge appartementen veelal in grotere 
mate in open bebouwing staan, waardoor er iets meer uitzicht is, en mogelijk minder ‘inkijk’. Het zijn 
elementen die moeilijk te achterhalen zijn wat de verklaring hiervoor is. De Huurschatter meet derge-
lijke elementen meervoudig en het houdt daarbij indirect rekening met niet-geobserveerde kenmer-
ken (zoals bv. een grotere inkomsthal), en vertaalt die in de coëfficiënten van andere kenmerken die 
wel gemeten zijn en in verband staan met niet-geobserveerde kenmerken (zoals de mogelijke samen-

hang tussen de aanwezigheid van een lift en een grotere inkomsthal). Dat is enerzijds een sterkte van 
de Huurschatter (want niet elk detail moet gemeten worden), maar het zou wel nuttig zijn om deze 
elementen iets meer te kunnen duiden (wat voorlopig niet kan).  

2.4.3 Garages 

De vraag was of garages wel voldoende doorwegen in de sociale schattingstool. Het eerste antwoord 
hierop is uiteraard dat dit zo is op basis van private huurprijzen. Maar het is eveneens interessant om 
te zien als de sociale woningen met garages andere basishuurprijzen zouden hebben. Daartoe verge-

lijken we het verschil (basishuurprijzen - ssh-schattingen) tussen huizen met of zonder garage (ceteris 
paribus, dus in een meervoudige setting met controle-variabelen). Er werd geen verschil gevonden 
tussen beide. Indien we dezelfde oefening doen voor appartementen, vinden we zelfs dat de ssh-schat-
tingen voor appartementen met garage 4% hoger liggen dan de basishuurprijzen in vergelijking met 
het verschil tussen beiden voor appartementen zonder garages. Het is dus niet zo dat de huidige 
basishuurprijzen significant hoger zijn voor woningen met een garage.  

Dit heeft mogelijk ook een andere reden. Mogelijk heeft de woning een optie tot garage. Dit wil niet 
zeggen dat de woning standaard een garage heeft, maar de sociale huurder de mogelijkheid heeft om 
een garage bij te huren, wat voornamelijk bij appartementen vaker het geval zal zijn. Een dergelijke 
optie tot garage wordt hetzelfde als een huurlast (voornamelijk bij liften) verwerkt, namelijk buiten de 
basishuurprijs. Mogelijk is dus in de steekproef deze optie tot garage ingegeven als beschikt over een 
garage. De meerwaarde van de optie tot garage zou echter niet mee opgenomen moeten worden in 
de huurprijs en mogelijk is het beter een extra veld te voorzien in de databank bij garage: optie tot 
garage. 

2.5 Overige aandachtspunten 

2.5.1 Exacte adres 

In de excel-tool wordt de statistische sector berekend op basis van de straatnaam. Dit is in sommige 
gevallen een benadering omdat een lange straat tot meerdere statistische sectoren kan behoren. Er 
dient achteraf op basis van de CAM-module van Wonen Vlaanderen op basis van de huisnummers de 
exacte statistische sector toegevoegd te worden. In sommige gevallen zal dit dus leiden tot een andere 
statistische sector en dus ook een andere schatting van de sociale huurmarktwaarde. Indien deze 
nieuwe schatting sterk afwijkt van de eerder gemaakte schatting op basis van de excel-tool is dit een 
indicatie dat de nabijgelegen statistische sectoren zeer heterogeen en verschillend zijn en meer in 
detail dienen bekeken te worden. Dergelijke controles worden achteraf uitgevoerd en kwamen in dit 
onderzoek niet aan bod. 
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2.5.2 Data check 

Er zijn soms nog onduidelijkheden bij de ingevulde velden. Zo hebben sommige SHM’s voor het 
bebouwingstype van een appartement gesloten bebouwing aangeduid, terwijl dit bebouwingstype 
enkel voor huizen dient. Bij appartementen is er enkel de keuze tussen gelijkvloers, dakappartement 
of overig appartement.  

2.6 Outlier-analyse versus verschilanalyse 

Er was ook gevraagd om een outlier-analyse te doen. Eigenlijk kan men een outlier best zien als het 
resultaat van de bovenstaande analyse van verschillen. Een klein oud appartement op een duurdere 
locatie zal omwille van diverse redenen een hogere ssh-schatting hebben dan de huidige basishuur-

prijs, namelijk omwille van het feit dat de woning klein is, een appartement is, oud is en op een duur-
dere locatie ligt. Allemaal redenen waarom de ssh-schatting hoger ligt dan de basishuurprijs. Boven-
dien lijkt er een soort vaste instapkost te zijn per verhuur die bij de ssh-schattingen hoger ligt dan bij 
de basishuurprijzen. Basishuurprijzen van onder de 300 euro zijn in de private huurmarkt zo goed als 
niet aanwezig. Eén element waarmee de ssh-schattingen geen rekening houden is de mogelijkheid dat 
een woning structureel ontoereikend is. Men zou zelfs kunnen argumenteren dat een dergelijke 

woning niet verhuurd zou mogen worden en een geschatte huurmarktwaarde bijgevolg de huurmarkt-
waarde geeft voor een gelijkaardige woning waarvan de structurele ontoereikendheid is opgelost.  

Omgekeerd waren er ook hogere basishuurprijzen met lagere ssh-schattingen. Enkele van deze outliers 
zijn individueel gecontroleerd. Zo was er een relatief nieuw appartement in Geel met drie slaapkamers 
waarvan de basishuurprijs 900 euro bedroeg terwijl de ssh-schatting 746 euro aangaf. Om deze outlier 
te controleren werd naar een gelijkaardig appartement in Geel gezocht op Immoweb. Het eerste 
zoekertje van een 3-slaapkamerappartement in Geel toonde toevallig dat de eerste vraagprijs van 
900 euro werd verlaagd tot 750 euro. Hiermee is uiteraard niet bewezen dat de ssh-schatting het bij 
het rechte eind heeft. Het geeft vooral aan dat er ook variatie zit op de werkelijke huurprijs.  
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3. CONCLUSIE 

In een vorig onderzoek (Vastmans & Damen, 2018) werd nagegaan of de Huurschatter gebruikt kan 
worden als basis voor een Schattingstool voor Sociale Huur, in wat volgt afgekort als ‘ssh’. De sociale 
huisvestigingsmaatschappijen (SHM’s) hebben vervolgens voor 81 000 sociale woningen de gegevens 
in de excel-tool ingevuld. Hierdoor kunnen de verschillen tussen ssh-schattingen en de basishuur-
prijzen 2017 die momenteel gebruikt worden, geanalyseerd worden. 

Hoewel de ssh-schattingen gemiddeld 15 euro hoger liggen dan de basishuurprijzen in de steekproef 
van 80 000 sociale woningen en beide huurmarktwaarden dus redelijk in lijn liggen, zijn er ook duide-
lijke verschillen op individueel niveau, die ook algemener verklaard kunnen worden.  

Grosso modo kan men spreken van drie redenen waarom de huurmarktwaarden tussen beiden ver-
schillen. (1) De huurmarktwaarde van de ssh-schatting houdt geen rekening met variabelen die niet 
bevraagd zijn. Zo zijn er bv. bepaalde erfgoedelementen die al dan niet een positief effect hebben op 
de huurprijs. (2) Daar waar de Huurschatter zich baseert op hoe de huurprijzen in de private huurmarkt 
tot stand komen, lijken de basishuurprijzen van woningen bij SHM’s meer kostprijs gerelateerd 
bepaald te zijn. Zo staat mogelijk niet de huurwaarde van een garage centraal, maar de kostprijs ervan. 
Ook de hogere ssh-schattingen van kleinere woningen op centraler gelegen locaties kan zo verklaard 
worden. (3) Een derde element betreft de kwaliteit van de input van de data. Niet alle variabelen die 
in de Huurschatter bevraagd zijn, zijn op dezelfde manier beschikbaar bij de VMSW. Zo is er bv. de 
interne woningstaat die bij de Huurschatter zeer subjectief ingevuld is, terwijl bij de implementatie 
van de sociale schattingstool getracht wordt om deze subjectieve parameter zo objectief mogelijk in 
te vullen.  

Daarnaast wordt de webtool Huurschatter doorheen de jaren verder aangepast en geactualiseerd. 
(1) Zo worden de schattingen geïndexeerd met de huurprijsindex. (2) Er worden ook nieuwe variabelen 
bevraagd in de Huurschatter, waardoor schattingen verfijnd kunnen worden. (3) Er wordt nagegaan 
welke verdere modelmatige verfijningen nodig zijn. In de toekomst volgen ook nog verdere updates 
van de Huurschatter. De belangrijkste aanpassingen en verbeteringen die nog voor de Huurschatter 
gepland worden, werden nu echter reeds grotendeels mee opgenomen in het schattingsmodel voor 
de sociale huur. Op die manier wordt vermeden dat schattingen op basis van toekomstige updates van 
de Huurschatter zouden verschillen van de ssh-schattingen waarmee gestart kan worden. Er zitten nu 
dus reeds enkele verfijningen in het ssh-schattingmodel die nog niet in de Huurschatter verwerkt zijn 
(huurlasten, verfijning van de liggingscoëfficiënten van sommige buurten), maar wel in toekomstige 
updates verwerkt zullen worden.  

In dit onderzoek werd niet geanalyseerd wat de finale impact op de sociale huurprijzen gaat zijn. 
Basishuurprijzen zijn slechts één element in de berekening van de huurprijs, en voor de meeste sociale 
huurprijzen zal het inkomen van de huurder in grote mate bepalend zijn.  
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BIJLAGE 1 LIGGING: REGRESSIERESULTATEN 

Figuur B1 Resultaten appartementen 

 
Bron: Huurschatter 

Figuur B2 Resultaten woonhuizen 
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