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1

Inleiding
1

In haar beleidsnota Wonen 2009-2014 kondigde Vlaams Minister voor Wonen Freya Van den Bossche een
Woonbeleidsplan Vlaanderen aan. Een doortastend woonbeleid moet immers onderbouwd worden door een
langetermijnvisie, die de richting aangeeft waarin het Vlaamse woonbeleid zal gaan om het recht op goed en
betaalbaar wonen waar te maken. De concrete vertaling van die visie is het Woonbeleidsplan Vlaanderen (met
tijdshorizon 2020-2050), waarin een gefaseerd transitietraject wordt uitgetekend.
2

In de procesnota wordt de opmaak van het Woonbeleidsplan Vlaanderen toegelicht, met verduidelijking van
het opzet en de doelstelling, uitgangs- en aandachtspunten, het planningsproces en de timing en de
projectorganisatie.
Voorliggend document betreft de voorstudie van het Woonbeleidsplan Vlaanderen, die zich situeert in de
startfase van het planningsproces. Het betreft een grondige analyse - een “nulmeting” - van het wonen in
Vlaanderen. In deze voorstudie worden de beschikbare onderzoeksgegevens en -resultaten over de woningen
en de bewoners geanalyseerd. Zowel de actuele situatie als de vastgestelde en heersende trends betreffende
het wonen in Vlaanderen worden in beeld gebracht.
Parallel worden de maatschappelijke ontwikkelingen en hun gevolgen voor en impact op het wonen in
Vlaanderen geanalyseerd. De demografische, economische, sociaal-culturele, ecologische en politiekinstitutionele ontwikkelingen en verwachte veranderingen worden in beeld gebracht. Er wordt nagegaan op
welke wijze en in welke mate deze ontwikkelingen een invloed hebben op het wonen in Vlaanderen en hoe
hiermee best rekening kan worden gehouden.
Tot slot wordt het huidige overheidsoptreden bondig geschetst en geëvalueerd. Daarbij wordt ingegaan op de
rol en het belang van de overheden en de diverse actoren betrokken bij het wonen in Vlaanderen. Er wordt een
beknopt overzicht gegeven van het bestaande beleid en instrumentarium en dit wordt getoetst aan de
oorspronkelijke doelstellingen en de actuele resultaten.
De voorstudie is geen visietekst, het is een concrete synthesenota met als doel de situering en de afbakening
van het domein waarop het woonbeleidsplan betrekking zal hebben, te expliciteren. Ondanks de vele thema’s
die aan bod komen, is het niet uitgesloten dat bepaalde aspecten van het wonen enigszins onderbelicht zijn.
Parallel aan de voorstudie werd door het Steunpunt Ruimte en Wonen een essay opgemaakt waarin de
3
uitdagingen voor het Vlaamse woonbeleid en de maatschappelijke actoren worden verkend . Samen bieden
beide documenten een zeer volledig beeld op de Vlaamse woningmarkt en vormen ze een brede basis voor de
volgende stappen in het opmaakproces van het Woonbeleidsplan Vlaanderen. Geenszins is het de bedoeling in
de voorstudie reeds in te gaan op het toekomstige beleid en hiervoor klemtonen of pistes naar voor te
schuiven. Dit gebeurt in de volgende fases en nota’s van het Woonbeleidsplan Vlaanderen.

1

VR 2009 MED.0428.07, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 23 oktober 2009

2

Afdeling Woonbeleid (2011), Procesnota: Naar een Woonbeleidsplan Vlaanderen

3

Ryckewaert M., P. De Decker, S. Winters, B. Vandekerckhove, F. Vastmans, M. Elsinga en K. Heylen (2011), Een woonmodel in transitie.

Een toekomstverkenning van het Vlaamse wonen, Steunpunt Ruimte en Wonen, Garant
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2

Analyse van de woningmarkt

2.1

De werking van de woningmarkt en de legitimatie van overheidsoptreden
4

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de werking van de woningmarkt en de mogelijke rol van de overheid. Een
beter inzicht in hoe de woningmarkt functioneert, is noodzakelijk om de mogelijkheden en wenselijkheden van
overheidsoptreden te kunnen duiden. Ten eerste komen de kenmerken en bijzondere eigenschappen van
‘wonen en de woning’ aan bod. Daarna wordt kort ingegaan op de toegang tot wonen, om nadien uitgebreider
stil te staan bij de wijze waarop de woningmarkt gestructureerd is en gekenmerkt wordt door imperfecties. Ten
slotte komen de motieven voor overheidsoptreden en de mogelijke rol van de overheid aan bod.
2.1.1

Begripsomschrijving

Wat begrijpen we onder wonen en een woning? Zowel objectiveerbare aspecten als vele subjectieve
elementen bepalen wat onder wonen begrepen kan worden. Wonen, onder de vorm van het bewonen van een
woning, bevredigt in eerste instantie een primaire menselijke behoefte aan fysieke bescherming en
beschutting. Ieder mens heeft bescherming nodig tegen de elementen, een plek waar hij beschut is, waar hij
kan rusten, op krachten komen, … Wonen is in deze zin dan ook essentieel en levensnoodzakelijk voor ieder
mens.
Wonen is echter meer dan deze louter functionele en materiële invulling. Wonen heeft een belangrijke
emotionele, psychologische betekenis, met name het wonen in de zin van een thuis, een plaats waar men zich
veilig en geborgen voelt, van waaruit men zijn leven vorm geeft, … Voor deze invulling speelt de keuze en
inrichting van de woning een belangrijke rol. Om je ergens thuis te voelen, is het van belang dat je een plek en
omgeving kunt creëren op eigen maat, naar je eigen smaak, … een ruimte waarover je controle hebt. De plaats
van het wonen en de woonomgeving vormen hierbij eveneens cruciale aspecten.
Een andere betekenis van wonen is de woning als identiteitsverschaffer en statussymbool. De woning is een
belangrijk maatschappelijk statussymbool en er worden allerhande waarden verbonden aan het type woning,
die eveneens afstralen of worden toegeschreven aan de bewoner. Hierbij aansluitend vormen de woning en
meer nog de woninginrichting belangrijke mogelijkheden van zelfexpressie.
Ten slotte vormt de woning een belangrijk financieel-economisch goed. De investering in de eigen woning
speelt een aanzienlijke rol in het opbouwen van een vermogen, onder meer met het oog op het pensioen.
In het onderzoek ‘Op zoek naar de betekenis van wonen’ worden de volgende betekeniscategorieën van wonen
5
onderscheiden :
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-

het centrum van familieleven en sociale relaties

-

een plaats om zich terug te trekken, van comfort en rust

-

vrijheid en onafhankelijkheid

-

een plaats van fysieke veiligheid en controle

-

zelfexpressie, identiteit en status

-

een plaats van totale privacy

-

continuïteit en standvastigheid/duurzaamheid

Gebaseerd op Winters, S. e.a. (2005), Op weg naar een Vlaamse huursubsidie?, KDW, Leuven; en Vandenbroucke, P e.a. (2007), Naar een

aanbodbeleid voor de Vlaamse private huurmarkt, Departement RWO-Woonbeleid, Brussel.
5

De Decker, P., Meeus, B. & B. Claessens (2011) (te verschijnen), Huizen en verhuizen in Vlaanderen. Over de betekenis van wonen en de

consequente woonpaden op de Vlaamse woningmarkt, SRW, Leuven
2

-

een financieel-economisch goed, een investering

-

een drager/ondersteuning van werk en vrije tijd

De verschillende betekenissen van wonen bepalen evenwel niet eenduidig hoe aan de behoefte aan wonen, via
de woning, invulling gegeven wordt. Hierin zijn duidelijk grote verschillen: zowel over als binnen tijd en plaats.
Enerzijds wordt de invulling bepaald door de klimatologische omstandigheden, anderzijds spelen de materiële
mogelijkheden en culturele betekenis een grote rol. In België en ruimer in de meeste Westerse landen dient
een woning voldoende gesloten en robuust te zijn om te beschermen tegen kou, regen en wind. Daarnaast
staat in de Westerse cultuur het individu en zijn privacy centraal. Dit heeft ook implicaties voor de
verwachtingen en eisen die gesteld worden aan het wonen en de woning. Het wonen en de woning worden
ook, zeker in België onder het motto ‘iedereen eigenaar’, gezien als een belangrijke identiteit- en
statusverschaffer. Mensen die over de mogelijkheden beschikken zijn bereid om zeer veel te investeren in hun
woning, zowel naar constructie als inrichting.
Waar hebben wij het over als we spreken van wonen en woning in deze voorstudie? We kijken naar wonen als
een menselijke behoefte met individuele invulling, uiteraard maatschappelijk ingekleurd. Onder woning
begrijpen we elke constructie die feitelijk wordt gebruikt om te voldoen aan deze woonbehoefte. Er wordt
bewust gekozen voor een brede definitie en kijk op wonen en woning, in het bijzonder om alle gangbare legale
en niet-legale woningvormen te kunnen vatten. Indien we ons zouden beperken tot datgene dat volgens de
huidige regelgeving als woning wordt erkend of beschouwd, dan verliezen we een aanzienlijk deel van het
wonen uit het oog. Er zijn en blijven immers woningen - die kwalitatief niet meer voldoen of nooit hebben
voldaan aan de wettelijke minimale normen - in gebruik (matrassenverhuur, permanent wonen in een
recreatieve verblijfsvorm, ...). Dit vormt het zogenaamde grijze of marginale wooncircuit (zie ook 2.2.5). In de
context van een langetermijnvisie is het belangrijk om in de mate van het mogelijke alle woningvormen die
huishoudens gebruiken om te wonen in ogenschouw te nemen.
2.1.2

Bijzondere kenmerken

Het ‘product’ woning kent een aantal eigenschappen en kenmerken, met belangrijke implicaties op de
mogelijkheden om het te produceren, te verhandelen, te verdelen of ter beschikking te stellen. De
woningmarkt verschilt immers in een aantal opzichten van andere markten waar het prijsmechanisme ervoor
zorgt dat vraag en aanbod zich snel en soepel aan elkaar aanpassen totdat er een nieuw evenwicht tot stand
komt. Op de woningmarkt verloopt dit aanpassingsproces heel moeizaam en traag. Onevenwichten kunnen
daardoor lange tijd blijven voortbestaan. In deze paragraaf zullen we deze specifieke kenmerken kort
6
bespreken :
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-

wonen is een basisbehoefte: ieder mens heeft nood aan een of andere vorm van wonen. Hierdoor is
en blijft de vraag naar wonen op een constant niveau, met de nodige implicaties naar het prijsniveau;

-

de woningmarkt is over het algemeen een voorraadmarkt: het aantal nieuwbouwwoningen als
aandeel van de vrijkomende woningen is beperkt (al is hierin een zekere regionale variatie mogelijk).
Dat komt omdat woningen een relatief lange levensduur hebben. Het kost bovendien veel tijd om
nieuwe woningen te plannen en te bouwen (lange ontwikkeltijd). Dit heeft een belangrijke invloed op
de wijze waarop het aanbod kan reageren op een verandering in de vraag (eerder inelastisch
woningaanbod). Als de vraag naar woningen door demografische veranderingen of gewijzigde
woonwensen verschuift, duurt het jaren voordat vraag en aanbod weer in evenwicht zijn;

-

wonen is locatiegebonden, waardoor de kwaliteit voor een belangrijk deel door de kwaliteit van de
woonomgeving wordt bepaald. Mensen willen in een bepaalde gemeente, stad of streek wonen,
waardoor hun keuze beperkt is;

-

de woningmarkt is gesegmenteerd. Niet enkel door de locatiegebondenheid, zoals hierboven
omschreven, waardoor er een groot aantal geografische deelmarkten zijn. De woningmarkt is

Grotendeels gebaseerd op VROMRaad (2007), Advies 064.
3

bovendien gescheiden in twee tamelijk onafhankelijk van elkaar functionerende segmenten: de koopen de huurmarkt. De doorstroming tussen beide segmenten is eerder gering. Daarnaast vormt ook de
sociale huurmarkt een volledig gescheiden segment, dat zelfs niet aan het marktmechanisme
onderworpen is. Deze segmentering maakt de vergelijking van verschillende woningen zeer moeilijk;
-

wonen vergt ruimte en hierdoor bestaat een sterke link met de grondmarkt. De begrensdheid van de
grondvoorraad heeft belangrijke consequenties voor de mogelijkheden voor het wonen;

-

een woning is over het algemeen kapitaalintensief en heeft een lange levensduur. Het is zowel een
consumptiegoed als een investeringsgoed. De financiering van de investering vergt een omvangrijk
bedrag op korte termijn, wat zowel voor de aanbieders als vragers een toetredingsdrempel vormt
(verband met hypotheekmarkt);

-

wonen en de woning is in velerlei opzichten een heterogeen goed (ligging, ouderdom, grootte,
materiaal, kwaliteit, …): dit maakt het vergelijken van verschillende woningen zeer moeilijk (gebrek
vergelijkbaarheid en transparantie);

-

het verhandelen van woningen kent een hoge transactiekost (zowel sociaal als financieel), waardoor
vragers minder mobiel en flexibel zijn. Dit beperkt de verhandelbaarheid van woningen;

-

wonen en de woning kent moeilijk te kwantificeren positieve en negatieve externe effecten, die in de
regel niet in de woningprijs zijn verrekend;

-

de woningmarkt is een gereguleerde markt. Nieuwbouwwoningen moeten aan bepaalde eisen
voldoen en er moeten verschillende vergunningenprocedures worden doorlopen voordat met de
bouw kan worden gestart. Ook het ruimtelijke ordeningsbeleid intervenieert op de woningmarkt,
evenals fiscale instrumenten, tegemoetkomingen aan particulieren en andere wettelijke maatregelen
zoals de huurbescherming. Van een volledig vrije marktwerking is daardoor op de woningmarkt geen
sprake.

2.1.3

Toegang tot wonen

Vooraleer in te gaan op de wijze waarop het aanbod van en de vraag naar wonen elkaar ontmoeten en op
elkaar afgestemd worden, wordt hier kort ingegaan op de verschillende zogenaamde economische
integratiesferen, waarop huishoudens toegang kunnen krijgen tot de bestaansmiddelen, bijvoorbeeld een
7
degelijke betaalbare woning voorzien van basiscomfort. Het merendeel van de bestaansmiddelen wordt
namelijk niet door de huishoudens zelf voortgebracht, maar door andere leden van de samenleving die deze als
producent voortbrengen. De toegang tot deze bestaansmiddelen verloopt met andere woorden niet
rechtstreeks, maar is daarentegen afhankelijk van de integratie van de huishoudens in het economische
systeem waarbinnen de productie en de distributie verlopen.
De toegang tot een degelijke woning kan vanuit het standpunt van huishoudens op drie wijzen verlopen:

7

-

de toegang tot een degelijke woning via marktruil veronderstelt dat het betrokken huishouden over
voldoende geld als ruilmiddel beschikt, waarmee het dan op de woningmarkt een geschikte woning
kan huren of aankopen. Het beschikken over voldoende geld als ruilmiddel hangt nauw samen met de
integratie van het huishouden op de arbeidsmarkt;

-

de toegang via herverdeling veronderstelt dat het betrokken huishouden over de nodige
burgerrechten beschikt om direct of indirect toegang te verwerven tot een degelijke woning. Directe
toegang via herverdeling betekent dat het huishouden een woning krijgt toegewezen via de overheid
die ze dan op basis van niet-competitieve prijzen kan huren of aankopen. Indirecte toegang houdt
verband met de beschikbaarheid van premies, subsidies, goedkope leningen en andere financiële
injecties die door de overheid ter beschikking gesteld worden op basis van het herverdelingsprincipe;

Meert, H. e.a. (1998), Omvang en ruimtelijk-economische dimensie van het grijze wooncircuit in Vlaanderen.
4

-

de toegang tot een degelijke woning via wederkerigheid veronderstelt ten slotte dat het huishouden
via vrienden of familiale netwerken een degelijke woning kan betrekken, zonder dat er geld als
ruilmiddel moet gehanteerd worden om de woning te kunnen 'verbruiken'. Een concreet voorbeeld
omvat het inwonen van bejaarden bij hun kinderen.

In deze nota staan de marktruil en de herverdeling centraal als wijzen waarop mensen hun recht op wonen
kunnen realiseren. Het zijn in het bijzonder deze beide integratiesferen waarop vanuit de overheid al dan niet
rechtstreeks invloed kan worden uitgeoefend.
2.1.4
2.1.4.1

De werking van de woningmarkt
Vraag en aanbod

De woningmarkt wordt gevormd door de interactie tussen de vraag naar en het aanbod van woningen. Er kan
een onderscheid worden gemaakt tussen de individuele vraag (op microniveau) naar wonen en de
maatschappelijke of geaggregeerde vraag (op macroniveau). De vraag op microniveau is de vraag van een
individueel huishouden naar een woning die voldoet aan de behoeften en wensen en binnen haar
mogelijkheden ligt. De geaggregeerde vraag heeft betrekking op de totale vraag naar woningen binnen een
bepaalde termijn of op een bepaald moment, binnen een bepaald gebied en afgestemd op de behoeften,
wensen en mogelijkheden.
De vraag komt van starters op de woningmarkt, in hoofdzaak mensen die het ouderlijke huis verlaten of
nieuwkomers in Vlaanderen, en van doorstromers op de woningmarkt, mensen die om uiteenlopende redenen
een andere woning zoeken. Een verschil is uiteraard dat doorstromers een woning vragen, maar er ook een vrij
komt die over het algemeen betrokken kan worden, terwijl de starters enkel een woningvraag stellen.
Daarnaast is er ook een woningvraag van mensen die uitstromen uit al dan niet tijdelijke residentiële opvangen verblijfscentra (gevangenis, psychiatrische instelling, opvangcentra voor daklozen, …) en van investeerders.
De bepalende factoren voor de vraag zijn:
-

demografische ontwikkelingen (natuurlijke aangroei, migratiesaldo, bevolkingsopbouw);

-

huishoudenontwikkeling (gezinsverdunning, nieuwe relatie- en gezinsvormen, …);

-

economische conjunctuur (inkomensniveau, werkloosheid, algemeen prijsniveau, inflatie);

-

financieringsmogelijkheden en –kosten (renteniveau, hypotheekmarkt);

-

aard van bewoonde woningpatrimonium (ouderdom, kwaliteit, aangepastheid, …);

-

transactiekosten;

-

sociaal-culturele ontwikkelingen in de woonwensen;

-

steun van en regulering door de overheid.

Zoals reeds vermeld is de woningmarkt bij uitstek een voorraadmarkt en verandert ze slechts langzaam van
samenstelling. Het grootste deel van de woningen is niet beschikbaar, want in eigendom en bewoond of
verhuurd en bewoond. Slechts een fractie staat te koop (bestaand en nieuwbouw) of te huur. Het effectieve
woningaanbod is in verhouding met het totale aantal woningen dus steeds beperkt.
Het aanbod van woningen wordt bepaald door:
-

omvang en aard van het totale patrimonium;

-

economische conjunctuur;

-

demografische ontwikkelingen (natuurlijke aangroei, migratiesaldo, …)

-

financiële markt en renteniveau (opbrengst op alternatieve investeringen of beleggingen, prijsniveau
op de woningmarkt);

-

transactiekosten;
5

-

steun van en regulering door de overheid;

-

grondmarkt.

Het aanbod is over het algemeen inelastisch, het duurt enige tijd vooraleer het aanbod zich aanpast aan een
gewijzigde vraag. In het aanbod dient een onderscheid te worden gemaakt tussen bestaande woningen (huur
en koop) en nieuwbouw (in hoofdzaak koop). De bestaande woningen komen enerzijds beschikbaar door
doorstromers, huishoudens die een andere woning zoeken en betrekken en anderzijds door woningverlaters,
mensen die door uiteenlopende omstandigheden het zelfstandig wonen moeten opgeven of die overlijden,
waardoor een woning vrij komt. Naast het woningaanbod uit voorraad, is er uiteraard eveneens sprake van de
bouw van nieuwe woningen en vernieuwbouw. Via nieuwbouw kan beter rekening gehouden worden met de
actuele woonvraag en –wensen en dit impliceert een effectieve uitbreiding van de totale woningvoorraad.
2.1.4.2

Marktsegmenten

Uit voorgaande is onder meer duidelijk geworden dat wonen en woningen geen homogene diensten of
producten zijn. Een van de bijzondere eigenschappen van een woning is juist het feit dat geen twee woningen
identiek zijn. De woningmarkt of het -aanbod wordt dan ook gekenmerkt door veel deelmarkten of
marktsegmenten, waartussen een bepaalde mate van substitutie of doorstroming bestaat.
Een onderscheid wordt gevormd door het type woning: appartementen, eengezinswoningen, studio’s, kamers,
vrijstaande woningen, … Hiermee deels samenhangend is er differentiatie naar de grootte van de woning.
Daarna vormt de kwaliteit, het uitrusting- en het comfortniveau van de woning een belangrijk kenmerk van
verschil tussen woningen.
Uiteraard is ook de ligging een belangrijk segmenterend aspect. Enerzijds speelt hierbij de geografische ligging
in België een rol (in welke provincie, in of in de buurt van welke stad / gemeente), anderzijds de
verstedelijkingsgraad van de locatie (grootstad, centrumstad, periferie, platteland, …). Hierbij aansluitend
speelt de directe woonomgeving en buurt waarin de woning gelegen is een belangrijke rol bij de woonkeuze
(residentiële buurt, gemengde buurt, …).
Er dient eveneens een onderscheid te worden gemaakt naar het bewonersstatuut, met name tussen de
woningen die te koop worden aangeboden (koopwoningen en nieuwbouwwoningen) en woningen die te huur
staan. Hierbinnen kan nog verder gekeken worden naar de private en de publieke / sociale aanbieders.
Door het heterogene karakter van het woningproduct, wordt een efficiënte marktwerking zwaar
gehypothekeerd. De grote mate van segmentatie heeft eveneens een belangrijke impact op de flexibiliteit of
het aanpassingsvermogen van het woningaanbod. Er is dan ook sprake van een lage aanbodelasticiteit. Indien
de vraag naar woningen in een bepaalde deelmarkt toeneemt, zal dit op korte termijn enkel een weerslag
hebben op het prijsniveau. Slechts op langere termijn kan het aanbod zich aanpassen door uit te breiden of in
te krimpen. Het aanbod reageert dus altijd met een zekere vertraging en onevenwichten op de markt kunnen
zeer lang blijven bestaan. In een dergelijke markt krijgen speculatieve bewegingen, waarbij men rekent op een
toekomstige toename van de vraag en dus prijs, ook een kans.
2.1.4.3

Marktimperfecties
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De gesegmenteerde woningmarkt kent verschillende marktimperfecties, in het bijzonder imperfecte
informatie, imperfecte competitie en externaliteiten. De marktimperfecties in de woningmarkt hangen nauw
samen met de specifieke kenmerken van het product wonen en woning. In het bijzonder de lange levensduur,
de binding aan een locatie, het voorzien in een eerste levensbehoefte en de hoge prijs.
Imperfecte informatie
Een perfecte markt veronderstelt dat alle agenten perfecte informatie hebben over de kwaliteiten van het
goed, de prijs, enz. In de realiteit bestaan er heel wat onduidelijkheden. De kwaliteit van een woning is bij-
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voorbeeld niet zomaar vast te stellen. Hoewel experten ingehuurd kunnen worden, is dit geen garantie voor
volledige informatie. Bovendien zijn hier kosten aan verbonden die de totale kosten verhogen of ertoe leiden
dat potentiële kopers (en zeker huurders) geen expert wensen in te huren.
Ook informatie over de prijzen is niet kosteloos beschikbaar. Vastgoed wordt maar zeer sporadisch gehuurd of
aangekocht zodat veel energie geïnvesteerd moet worden in het vergelijken van prijzen. Bovendien heeft een
huis veel aspecten en kwaliteiten zodat het moeilijk is een bedrag te plakken op de huurder of koper zijn
‘bereidheid tot betalen’. Volgens sommige auteurs speelt de markt echter ook op deze onvolledige informatie
in: immobiliënkantoren en ‘immothekers’ informeren de klant over prijzen en kwaliteit en bemiddelen in
onderhandeling met financiële instellingen.
Een bijkomend probleem is onzekerheid. Vooral bij de aankoop van vastgoed, een beslissing die repercussies
heeft op zeer lange termijn, is deze factor zeer belangrijk. Voor zeer ernstige schade aan de woning (brand,
overstroming) kan men zich verzekeren, hoewel de kosten aanzienlijk kunnen zijn. Andere vormen van onzekerheid zijn echter moeilijker te vermijden. Veranderingen in de waarde van de woning, bijvoorbeeld door een
veranderende omgeving of wetgeving, zijn hier een voorbeeld van. Ook aanverwante risico’s, zoals de onmogelijkheid om een lening terug te betalen door werkloosheid of ziekte, moeten hierbij gerekend worden.
Bijkomende informatieproblemen ontstaan in de financiële markten. Vermits het merendeel van de koopwoningen met leningen gefinancierd wordt, zijn deze ook relevant voor de woningmarkt. Leners zijn bijvoorbeeld
9
minder gemotiveerd om de lening terug te betalen nadat ze de lening ontvangen hebben (moral hazard ).
Leners zullen immers voor de toewijzing van de lening de bank proberen te overtuigen dat zij een laag risico
vormen en dus een lage intrestvoet moeten betalen. Ze kunnen dit bijvoorbeeld doen door harder te werken
en een hoger inkomen voor te leggen. Na de toewijzing van de lening verdwijnt echter het incentief hiervoor en
stijgt het risico op niet-betaling. De financiële instellingen die hypothecair krediet verschaffen kunnen
verschillende strategieën toepassen om het risico op wanbetaling te beperken. Dit is meestal een combinatie
van risicobeperking, door het eisen van relatief hoge garanties, en risicospreiding over een zo ruim mogelijk
aantal verstrekte kredieten.
De verhuurders zullen eveneens trachten om het risico van niet betaling te beperken. Aangezien verhuurders
moeilijk kunnen ontdekken of de potentiële huurder betrouwbaar is, zullen ze zich baseren op het inkomen,
het aantal kinderen, de huidskleur of andere criteria om een eerste selectie te maken. Hierdoor wordt het
evenwel voor bepaalde groepen moeilijk om tegen een aanvaardbare prijs te huren.
Vergelijkbare informatieproblemen zorgen er voor dat huurcontracten in een vrije markt van beperkte duur
zullen zijn. Het opzeggen van een contract en een verhuizing brengen echter aanzienlijke kosten met zich mee.
Daarom zouden langetermijncontracten optimaal zijn voor huurders én verhuurders. Verhuurders weten
echter niet of de huurder betrouwbaar is of hoe hoog de ‘transactiekosten’ (voor de inning van de huur, enz.)
zullen zijn. Bovendien zullen langetermijncontracten onbetrouwbare huurders aantrekken. Zij hebben het
meeste voordeel bij deze contracten en zijn bereid om de extra kosten van een langetermijncontract te dragen.
Hierdoor zal de verhuurder eerder korte termijn contracten aanbieden, wat vanuit maatschappelijk oogpunt
niet optimaal is.
Informatieproblemen zijn dus alomtegenwoordig in de woningmarkt.
Imperfectie competitie
In een perfecte markt zijn er vele aanbieders en vragers, zodat geen enkele partij de prijs eenzijdig kan
beïnvloeden: men heeft gelijke macht. Bij de woningmarkt is aan deze voorwaarde niet altijd voldaan.
Allereerst is de woningmarkt een zogenaamde ‘dunne markt’: het aantal verhandelde woningen is zeer klein in
vergelijking met de totale hoeveelheid woningen. Bovendien is de woningmarkt sterk gesegmenteerd. De
woningmarkt bestaat dus uit een verzameling van kleinere deelmarkten waarbinnen het aantal agenten veel
beperkter is. Dit komt de concurrentie, en dus de efficiëntie, niet ten goede. We moeten wel opmerken dat de
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woningen in de verschillende markten in bepaalde mate substituten zijn. Hierdoor kan de prijs in een bepaalde
deelmarkt maar beperkt stijgen voor een deel van de potentiële kopers of huurders zich tot een andere
deelmarkt zal wenden.
Een woning kopen of huren impliceert grote zoekkosten (tijd om een woning te zoeken, kosten van verhuis)
voor de koper of huurder. Om deze kosten minimaal te houden, willen huishoudens zo vlug mogelijk een
woning vinden. Bovendien moet de koper of huurder soms voor een bepaald tijdstip een woning vinden om
niet ‘dakloos’ te worden. De verkoper of verhuurder heeft hierdoor een zekere monopoliemacht, hij kan over
het algemeen immers wachten tot de beste deal zich aanbiedt. Aangezien de verhuurder vaak niet gebonden is
aan een bepaald tijdstip en dus langer kan wachten, zal het voor de huurder langer duren om een woning te
vinden en zijn de zoekkosten hoger. Dit effect zal sterker zijn in een woningmarkt waar de vraag groter is dan
het aanbod (Igarashi & Arnott, 2000).
Er bestaat bovendien een zekere monopoliemacht van de eigenaar ten opzichte van de huidige huurder.
Wanneer de huurder reeds geruime tijd een woning bewoont, wordt de waarde van de woning voor de bewoner groter dan de marktprijs, en dit om diverse redenen: omdat de bewoner zich identificeert met de woning,
omdat hij heeft geïnvesteerd in inrichting, omdat hij geïntegreerd is in de buurt, gebruik maakt van buurtvoorzieningen (bv. school). Bovendien gaat een verhuis gepaard met transactiekosten. Op dat ogenblik heeft de
eigenaar dus meer macht ten opzichte van de huurder dan andere potentiële verhuurders. De huisbaas kan
deze monopoliemacht omzetten in huurprijsverhogingen. Dergelijke prijszetting waarbij monopoliewinsten
worden gemaakt, komen vooral voor in situaties van een woningtekort.
Ten slotte impliceert een perfecte markt dat iedereen toegang heeft tot de markt, en dit voor zowel vragers als
aanbieders. Aan beide zijden van de markt leidt dit tot problemen. Aan de aanbodzijde zijn een grote hoeveelheid kennis nodig om de markt te betreden, zowel wat betreft technische aspecten als administratieve
vereisten die opgelegd worden door de overheid. Dit vermindert het aantal aanbieders en de concurrentie in
de markt. Langs de vraagzijde zijn er een aantal groepen die niet altijd toegang tot de markt hebben. In de
woningmarkt, en vooral in de huurmarkt, komt immers discriminatie voor op basis van huidskleur, het aantal
kinderen, werkloosheid, enz.
Externe effecten
Externaliteiten of externe effecten treden op indien het produceren en verhandelen van goederen of diensten
een effect heeft op de welvaart van andere personen, dat niet tot uiting wordt gebracht via het
marktmechanisme. Het zijn dus de onbedoelde, buiten de markt om werkende neveneffecten van een
economische handeling. Externe effecten treden op als het gedrag van bepaalde economische agenten
rechtstreeks invloed heeft op het nut of de productiemogelijkheden van andere economische agenten zonder
dat daarvoor via de markt compensaties worden betaald. Er kunnen zowel positieve als negatieve externe
effecten zijn. Het zijn met name de negatieve externaliteiten die aanleiding geven tot welvaartsverlies.
Vervuiling is bijvoorbeeld een negatieve externaliteit voor de omgeving. Externaliteiten vormen een probleem
in zoverre dat de prijs van een goed of dienst deze effecten op derden niet weerspiegelt. Indien een bedrijf niet
hoeft te betalen voor vervuiling zal het meer vervuilen dan optimaal is voor de gemeenschap. In de
woningmarkt komen externaliteiten voor indien woningen een gevaar inhouden voor de omwonenden of een
negatieve invloed hebben op de leefbaarheid of de waardering van de buurt.
Maar er zijn ook minder voor de hand liggende externaliteiten. Een woonbeleid kan bijvoorbeeld deels
gebaseerd zijn op externaliteiten tussen generaties. De huidige generatie zal immers bouwen volgens zijn
voorkeuren en te weinig rekening houden met de voorkeuren van de volgende generaties. Dit leidt tot dure
verbouwingen in de toekomst, gegeven de lange levensduur van de woningen.
Bij huurwoningen vinden we een bijkomende externaliteit. Onderhoud aan een huurwoning heeft immers twee
effecten: het nut voor de huidige huurder wordt verhoogd en de waarde van de woning stijgt. Het nut van het
onderhoud komt dus deels ten goede aan de huurder en deels aan de verhuurder. Maar aangezien de verhuurder de kosten voor onderhoud volledig zelf draagt, terwijl het nut van dit onderhoud deels naar de huurder
gaat, zal hij geneigd zijn minder te investeren dan wanneer hij de woning zelf zou bewonen. Er wordt dus te
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weinig geïnvesteerd als de woning wordt verhuurd. Hetzelfde geldt voor energiebesparende maatregelen: wie
zijn eigen huis isoleert, heeft die investering al snel terugverdiend via een lagere energiefactuur. Een
verhuurder heeft dat voordeel niet. Bovendien zullen ook huurders minder geneigd zijn om de woning goed te
onderhouden, aangezien zij maar tijdens een beperkte periode hiervan kunnen genieten en niet
gecompenseerd worden voor de waardestijging van het huis.
Publieke goederen of diensten
Publieke goederen zijn goederen of diensten die moeilijk toeëigenbaar zijn. Een goed voorbeeld is
straatverlichting. Straatverlichting is een publiek goed omdat het onmogelijk is om mensen uit te sluiten van
het gebruik ervan. Iedereen in de straat kan ervan genieten. Dit betekent dat er ‘free rider’-gedrag ontstaat:
mensen zullen het goed gebruiken zonder er voor te betalen. De meeste publieke goederen zouden hierdoor
nooit aangeboden worden in de private markt. Heel wat publieke goederen maken deel uit van de
woningmarkt, denken we maar aan verlichting, wegen, parken, enz.
Leefbaarheid en veiligheid kunnen bovendien beschouwd worden als quasi-publieke goederen. Stel dat de
leefbaarheid van de buurt achteruit loopt door krotvorming, vervuiling, enz. Maatregelen om hieraan te
verhelpen zullen niet gefinancierd worden door de buurtbewoners door free-rider gedrag. Alle bewoners zullen
hopen dat de anderen optreden en dat zij niets hoeven te betalen terwijl ze wel van de voordelen kunnen
genieten.
De woningmarkt vertoont dus vele imperfecties, waardoor het economisch efficiënte evenwicht tussen de
vraag en het aanbod niet bereikt wordt. Dit betekent concreet dat het aanbod van woningen naar prijs,
kwaliteit en andere relevante kenmerken niet tegemoet komt aan de woningvraag.

2.1.5

De rol van de overheid

Er zijn theoretisch verschillende mogelijkheden om binnen een samenleving de beperkte beschikbare middelen
te verdelen met het oog op het bevredigen van de (woon)behoefte van iedere mens. Deze mogelijkheden
situeren zich op een continuüm tussen de twee uitersten: de verdeling volledig overlaten aan de keuzes van de
individuen of de verdeling volledig laten bepalen door een centrale instantie. In economische termen spreekt
men van respectievelijk de vrije markteconomie en de centraalgeleide planeconomie. De allocatie binnen onze
maatschappij verloopt, zoals in de meeste Europese landen, via een combinatie van zowel marktwerking als
overheidsoptreden (een gemengde economie).
In het kader van het duiden van de mogelijke rol en de legitimatie van het overheidsoptreden met betrekking
tot wonen vertrekken we vanuit de theorie van de welvaartseconomie. Deze theorie, met haar
veronderstellingen en beperkingen, biedt een analysekader om de rol van de overheid te duiden en lijkt het
dichtste aan te sluiten bij onze huidige maatschappelijke en economische realiteit.
Het uitgangspunt van de welvaartseconomie is dat het marktmechanisme wel kan instaan voor een optimale
verdeling van de middelen, maar niet voor de beste welvaartsverdeling. De welvaartsverdeling vergt een
maatschappelijke afweging. Volgens de welvaartstheorie is er reden voor overheidsoptreden als de markt faalt
of als er politieke overeenstemming is dat de uitkomsten van de markt niet acceptabel zijn.
In een ‘perfecte’ markt zorgt de prijsvorming er voor dat vraag en aanbod op elkaar afgesteld zijn. De verdeling
of allocatie van de goederen verloopt efficiënt in die zin dat de consument met de hoogste bereidheid tot
betalen het goed kan kopen. Door concurrentie wordt er bovendien efficiënt geproduceerd en wordt er de
juiste mix van goederen en diensten aangeboden. In een dergelijke markt verstoort overheidsoptreden het
evenwicht en veroorzaakt het inefficiënties. Zoals we onder punt 2.1.4 voldoende hebben aangetoond voldoet
de markt voor woningen niet aan de standaardcriteria - perfecte informatie, perfecte competitie, complete
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marken en geen marktfalen (externe effecten, schaalvoordelen en publiek belang) - om een pareto-optimum
te kunnen bereiken.
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Maar ook in een perfecte markt kan overheidsoptreden nodig zijn. De perfecte markt houdt immers geen
rekening met de verdeling van de welvaart. De totale welvaart wordt weliswaar gemaximaliseerd, gegeven de
initiële verdeling van inkomens, maar dit hoeft niet tot een verdeling te leiden die door de samenleving als
ideaal wordt beschouwd. Hoewel het theoretisch mogelijk is om de verdeling te wijzigen zonder inefficiënties
te veroorzaken, is dit in realiteit niet haalbaar. Overheidsoptreden zal de beslissingen van bedrijven en
huishoudens beïnvloeden en zo het efficiënte evenwicht verhinderen. De overheid zal dus moeten afwegen in
welke mate de efficiëntie kan opgegeven worden om een rechtvaardige verdeling van de welvaart te bekomen.
Ten slotte kan de overheid optreden omwille van de onrechtstreekse consequenties van de werking van de
woningmarkt op andere maatschappelijke domeinen, zoals de tewerkstelling, het milieu, …, zogenaamde
macro-economische implicaties.
2.1.5.1

Rechtvaardigheid en herverdeling

De overheid kan in een perfecte markt optreden om de welvaart te herverdelen. In de woningmarkt is dit
motief zeer relevant, aangezien armoede en huisvestingsproblemen hand in hand gaan. We onderscheiden
twee soorten rechtvaardigheid: horizontale en verticale rechtvaardigheid. Horizontale rechtvaardigheid
impliceert dat aan specifieke noden van bepaalde groepen tegemoet wordt gekomen en dat discriminatie
wordt tegengegaan. De overheid moet er dus voor zorgen dat met relevante criteria rekening wordt gehouden
(bv. handicap) terwijl andere (bv. huidskleur) niet mogen meespelen. Dit kan via regulering, premies en antidiscriminatiewetgeving. Verticale rechtvaardigheid impliceert dat iedereen toegang heeft tot goede
huisvesting, ongeacht het inkomen. Om dit te bereiken kan de overheid steun verlenen in de vorm van cash
(bv. een inkomenssubsidie) of natura (bv. een sociale woning ter beschikking stellen).
Volgens de economische theorie zijn in een perfect werkende markt cash transfers (via belastingen, sociale
zekerheid of subsidies) de beste vorm van interventie omdat hiermee de keuze van de consument niet wordt
verstoord. Er wordt immers van uitgegaan dat de consument het best zicht heeft op zijn woonbehoeften en dat
het verhoogde inkomen hem zal toelaten de woning te kiezen die het meest is aangepast aan die behoeften.
Volgens de theorie is bovendien een herverdeling van inkomen via belastingen en sociale zekerheid te
verkiezen boven subsidies voor huren of voor eigendomsverwerving omdat deze laatste de keuze van de
consument in een bepaalde richting duwen.
In-kind transfers (het ter beschikking stellen van woningen door de overheid, sociale woningen dus) zijn
theoretisch te verantwoorden wanneer men er van kan uitgaan dat er een informatieprobleem is bij de
consument die de transfer ontvangt, zodat dat de keuzevrijheid tot een ‘verkeerde’ besteding van de middelen
zou leiden. Wanneer hij bijvoorbeeld het belang van goed wonen onderschat, kan de overheid een bepaald
consumptieniveau opleggen en zelf een bepaalde vorm van wonen aanbieden. Dit is echter een paternalistisch
argument. Bovendien kunnen we moeilijk verklaren waarom alle huishoudens met een laag inkomen het
belang van een goede woning zouden onderschatten. Minder extreem en meer realistisch is dat de consument
eerder de zichtbare kenmerken belangrijk vindt (esthetische kwaliteiten) en minder belang hecht aan minder
zichtbare kenmerken die op lange termijn belangrijk zijn (bv. constructie, duurzaamheid van materialen,
aanpasbaarheid van de woning). We kunnen ook aanvoeren dat niet zozeer de slechte kwaliteit van de
woningen maar de hoge kosten (in vergelijking met het inkomen) de overheid dwingen in te grijpen. Maar in
dat geval is een in-kind transfer niet het beste instrument. Een ander argument voor in-kind transfers is dat de
overheid niet het risico wil lopen dat de ontvanger van de steun de bijkomende middelen besteedt aan
goederen die de belastingbetaler geen goede besteding vindt, bv. aan drank en sigaretten in plaats van aan een
goede woning. Een aanverwant argument is dat de rijken (die de inkomenstransfer betalen vanuit hun
belastingen) zelf belang hebben bij een goede huisvesting van de armen, bijvoorbeeld omdat dit de
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productiviteit van arbeiders verhoogt of sociale onrust tegengaat. Dit laatste lag historisch gezien aan de basis
van de sociale woningbouw aan het einde van de 19de eeuw.

2.1.5.2

Verbeteren van de marktwerking

Imperfecte informatie
Een perfecte markt veronderstelt dat alle agenten perfecte informatie hebben over de kwaliteiten van het
goed, de prijs, enz. De overheid treedt hier op, bijvoorbeeld met de verplichting om een bodemattest aan te
bieden aan potentiële kopers of door zeer slechte huurwoningen onbewoonbaar te verklaren.
Ook informatie over de prijzen is niet kosteloos beschikbaar. In sommige landen neemt de overheid
interessante initiatieven om de werking van de markt te verbeteren via informatiebevordering, zoals het
aanleggen van databanken met referentiegegevens voor huurprijzen.
Een bijkomend probleem is onzekerheid. Vooral bij de aankoop van vastgoed, een beslissing die repercussies
heeft op zeer lange termijn, is deze factor zeer belangrijk. Moeilijk te verzekeren risico’s worden dikwijls door
de overheid verzekerd door een systeem dat gebaseerd is op solidariteit, zoals de Vlaamse verzekering
‘gewaarborgd wonen’.
De private verhuurders trachten het risico op niet betaling van de huur zo veel mogelijk te beperken. Evenwel
is het voor verhuurders moeilijk om te achterhalen of de potentiële huurder betrouwbaar is. Daarom baseren
ze zich op het inkomen, het aantal kinderen, de huidskleur of andere criteria om een eerste selectie te maken.
Hierdoor wordt het evenwel voor bepaalde groepen zeer moeilijk om tegen een aanvaardbare prijs te huren.
Bemiddeling door de overheid, bijvoorbeeld door het verhuren via een sociaal verhuurkantoor, kan hier het
informatieprobleem in belangrijke mate oplossen.
Informatieproblemen zijn dus alomtegenwoordig in de woningmarkt. Vooral de zwakkere inkomensgroepen en
laaggeschoolden kunnen kampen met informatieproblemen. De woningmarkt is bovendien zodanig complex
dat het heel wat persoonlijke capaciteiten vereist om rationele beslissingen te kunnen nemen. Om aan dit
probleem tegemoet te komen, kan de overheid initiatieven opzetten die burgers, en daarbij vooral kansarmen
begeleiden in hun beslissingen betreffende hun woonsituatie. Deze initiatieven kunnen het volgende bieden:
informatie over marktprijzen op de huurmarkt en eigendomsmarkt, informatie over bouwen en verbouwen,
informatie over hypothecaire leningen en sociale leningen, begeleiding bij het zoeken naar een goede woning,
begeleiding bij het vergelijken van alternatieven,… In Vlaanderen wordt deze rol opgenomen door
gemeentebesturen, woonwinkels, woonwijzers en huurdersverenigingen. In een aantal andere landen werden
bijkomend interessante initiatieven opgezet door of geïnitieerd door de overheid (zie o.a. de huurcommissies
in Nederland, Duitsland en Oostenrijk).
Een bijzondere rol bestaat er in te intermediëren tussen woningeigenaars en kandidaat-huurders. Het
probleem van de ongelijke macht en mogelijke discriminatie kan worden opgevangen als een voor beide
partijen betrouwbare tussenpersoon ‘bemiddelt’ tussen verhuurder en kandidaat-huurder. In Vlaanderen
hebben de sociale verhuurkantoren een rol opgenomen in het toegankelijk maken van de private
huurwoningmarkt voor de kwetsbare huishoudens, door de nodige garanties te bieden aan de verhuurders.
Imperfecte competitie
Zoals reeds vermeld wordt een perfecte markt gekenmerkt door vele aanbieders en vragers, waardoor in
principe geen enkele partij de prijs eenzijdig kan beïnvloeden en er sprake is van gelijke macht. In de
woningmarkt is aan deze voorwaarde zeker niet altijd voldaan. Onder meer door het heterogene karakter van
woningen en de segmentatie van de woningmarkt, maar eveneens door de vaak belangrijk psychologische en
emotionele waarde van de woning, als thuis, ontstaan machtsposities voor de eigenaar-verhuurder of
verkoper. De overheid kan trachten om de positie van de beide partijen in evenwicht te brengen, bijvoorbeeld
door regulering. Door bijvoorbeeld de huurwetgeving worden de mogelijkheden om de huurprijs aan te passen
beperkt en aan bepaalde voorwaarden gekoppeld.
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Een perfecte markt impliceert eveneens dat iedereen toegang heeft tot de markt, en dit voor zowel vragers als
aanbieders. Aan beide zijden van de markt leidt dit tot problemen. Er bestaan diverse toegangsdrempels zoals
vereiste administratieve en technische kennis, instapkost (huurwaarborg, notariskosten, …), … Daarnaast zijn er
langs de vraagzijde een aantal groepen die niet altijd toegang tot de markt hebben. In de woningmarkt, en
vooral in de huurmarkt, komt immers discriminatie voor op basis van huidskleur, het aantal kinderen,
werkloosheid, ... Er is dan ook een grote rol weggelegd voor de overheid om de toegankelijkheid van de
woningmarkt voor zowel aanbieders als vragers te verbeteren en dit door middel van informatieverstrekking,
regulering, ...
Andere marktfalingen
Naast een gebrek aan informatie en competitie zijn er nog andere marktfalingen die een motief en legitimatie
vormen voor overheidsoptreden, met name de externe effecten, het aanbod publieke goederen en het bestaan
van schaalvoordelen.
Externe effecten
De negatieve externaliteiten leiden tot welvaartsverlies en dienen dan ook zoveel mogelijk te worden
voorkomen of beperkt. De overheid kan ingrijpen met het oog op het internaliseren van deze ongewenste
neveneffecten, waardoor dit effect mee in rekening wordt gebracht bij de beslissing met betrekking tot de
productie of de consumptie van het goed of de dienst.
De overheid kan dit doen via diverse instrumenten:
-

het opleggen van beperkingen / normen en regulering;

-

het heffen van belastingen of heffingen;

-

het verstrekken van subsidies;

-

het opleggen van vergunningsplicht.

Publieke goederen
Publieke of collectieve goederen zijn goederen of diensten die de behoeften van een groep of gemeenschap
bevredigen. Zuivere collectieve goederen worden gekenmerkt door het feit dat niemand door middel van
prijsvorming ervan kan worden uitgesloten. Zuivere collectieve goederen worden gratis ter beschikking gesteld
van de bevolking, bijvoorbeeld straatverlichting, de brandweer. De productiekosten worden via belastingen
verhaald op de gemeenschap. Het gebruik van een collectief goed door één burger staat dit van een ander niet
in de weg, met andere woorden de consumptie van de een gaat niet ten koste van die van de ander. Naast
zuivere collectieve goederen kan men ook sociale collectieve goederen, technische collectieve goederen,
goederen van openbaar nut en ‘merit goods’ onderscheiden.
De specificiteit van publieke goederen impliceren een groot risico op vrijbuitersgedrag. De meeste publieke
goederen zouden daarom nooit aangeboden worden in de private markt. In het aanbieden, en in veel gevallen
produceren, van publieke goederen is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. Heel wat
publieke goederen maken deel uit van de woningmarkt, denken we maar aan verlichting, wegen, parken, …,
maar ook leefbaarheid, veiligheid kunnen worden beschouwd als quasi-publieke goederen.
Op het vlak van wonen spelen de sociale collectieve goederen een belangrijke rol. Bij deze publieke goederen is
de consumptie wel deelbaar en het gebruik ervan is niet gratis. Maar de aangerekende gebruiksprijs dekt
slechts een klein deel van de werkelijke productiekost. Sociale collectieve goederen worden ter beschikking
gesteld omdat ze fundamentele behoeften bevredigen en omdat een deel van de bevolking de volledige prijs
niet kan betalen.
Schaalvoordelen
Schaalvoordelen houden in dat een goed of dienst goedkoper geproduceerd kan worden als er (hele) grote
aantallen worden geproduceerd. Dit is bijvoorbeeld een argument om sociale woningen in grote aantallen te
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bouwen: de eenheidskost ligt dan lager. Deze besparingen kunnen echter ook voorkomen bij grote bouwprojecten vanuit de private sector.

2.1.5.3

Macro-economische impact

Economische groei en tewerkstelling
In het naoorlogse beleid werd de financiële ondersteuning van de huisvesting in belangrijke mate mee
beargumenteerd vanuit de bijdrage tot het anti-cyclische economisch beleid. De redenering is dat in tijden van
laagconjunctuur de overheidsinvesteringen in de bouwsector opgetrokken worden, om de gevolgen van de
11
recessie minder voelbaar te maken. Ook tewerkstelling is steeds een belangrijk argument. De bouwsector is
een bijzonder arbeidsintensieve sector. Het aandeel van de lonen in de totale omzet bedraagt ongeveer 60 %.
De loonstijgingen laten zich dan ook sterk voelen in de sector, mede omwille van het stilvallen van de toename
van de arbeidsproductiviteit vanaf de jaren 1980. De fiscale voordelen voor woningen zijn nog steeds een
instrument om de tewerkstelling in de bouwsector te ondersteunen. Buyst, Dottermans & Soete (1999) ramen
het werkgelegenheidseffect van een investering van 25 miljoen euro (excl. BTW) in de bouwsector op 342
voltijdse arbeidsplaatsen, waarvan 227 in de bouwsector zelf en 115 in de toeleverende sectoren.
Invloed op de woningmarkt
Het optreden van de overheid in de woningmarkt is in het verleden geregeld verantwoord vanuit de invloed op
de omvang van de markt, op de kwaliteit van de woningen en op de prijsvorming. Zo heeft het
huisvestingsbeleid in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog in de meeste Europese landen in het
teken gestaan van de wederopbouw, dus het wegwerken van de krapte op de woningmarkt. Om een
voldoende omvang van de woningmarkt te garanderen kan eigendomsverwerving door particulieren financieel
gestimuleerd worden of kan de overheid zelf woningen bouwen. Uitbreiding van de woningvoorraad hoeft niet
noodzakelijk via nieuwbouw. Ook het mogelijk maken of financieel aanmoedigen van herbestemming van
leegstaande of verwaarloosde bedrijfspanden, kloosters, scholen kan nieuwe woongelegenheid creëren. Om de
kwaliteit van het woningpatrimonium op te trekken kan de overheid regulerend optreden en specifieke
subsidiesystemen uitwerken ter stimulering van de renovatie-activiteiten.
De prijs op de woningmarkt is het resultaat van de werking van vraag en aanbod. De evolutie van de prijzen
wordt dan ook volledig bepaald door de determinanten van vraag en aanbod. De woningvoorraad kan op korte
termijn slechts in beperkte mate wijzigen, en is dus erg inelastisch. Op lange termijn is de elasticiteit groter. De
vraag naar woningen is in hoofdzaak bepaald door demografische veranderingen, het verwachte inkomen van
de huishoudens, de rente op hypotheekleningen, het rendement van de investering, de relatieve prijs van koop
t.o.v. huur. In functie van al deze factoren vertonen de prijzen op de woningmarkt ook erg grote regionale
verschillen. De complexiteit van de relaties en het grote belang van de exogene factoren tonen aan dat het
voor de overheid moeilijk is de prijzen (in neerwaartse zin) te beïnvloeden. Een van de instrumenten is het
verruimen van de woningmarkt door het bouwen van woningen door de overheid. Een moeilijkheid bij het
toekennen van subsidies voor zowel woningen als grond is dat dit op korte termijn leidt tot prijsverhogingen op
de markt. Op langere termijn, als het aanbod zich overeenkomstig aanpast, is de effectiviteit groter.
Ten slotte zijn er binnen het beleidskader van de ruimtelijke ordening diverse instrumenten die kunnen
aangewend worden om de prijzen te beïnvloeden, o.a. het verwerven van grond door openbare instellingen of
gemeentebesturen, het grondbeleidplan, het aanleggen van strategische grondvoorraden. Om goed op de
regionale verschillen te kunnen inspelen is het belangrijk dat de instrumenten regionaal kunnen
gedifferentieerd worden.
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De evolutie van de bouwsector toont echter het tegendeel: in België heeft in de periode 1970-1996 de overheid de sociale woningbouw

niet gebruikt als stabilisatie-instrument maar achteraf bleek het beleid de conjunctuurcycli nog te versterken (Buyst, E. e.a., 1999).
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Invloed op de overheidsuitgaven
Een groot deel van de overheidsuitgaven voor huisvesting vloeien terug naar de overheid. Dit is misschien niet
zozeer een argument voor de overheid om financiële steun te verlenen voor bouw en aankoop van woningen,
maar dient wel mee in rekening genomen te worden wanneer de kosten van het ingrijpen afgewogen worden
tegen de baten. Als gevolg van de hoge arbeidsintensiviteit zijn deze terugverdieneffecten groter voor de
12
bouwsector dan voor andere sectoren. Buyst, Dottermans & Soete (1999) ramen de zogenaamde
'terugverdieneffecten' van sociale woningbouw om en bij de 50 %. Het grootste aandeel bestaat uit directe
kasstromen, zoals sociale zekerheidsbijdragen en ongeveer 1/3 uit werkloosheidsuitkeringen die niet dienen
worden uitbetaald. De auteurs merken op dat het daarbij frappant is dat het merendeel van de
overheidsuitgaven voor huisvesting ten laste valt van het Vlaamse overheidsbudget, terwijl het overgrote deel
van de inkomsten de federale kas spijst.
Naast deze rechtstreekse economische terugverdieneffecten voor de overheid, zijn er uiteraard talloze
onrechtstreekse en langetermijneffecten van een kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting, zoals betere
gezondheid, hoger opleidingsniveau, …, die eveneens belangrijke economische implicaties hebben voor de
overheid.
2.1.5.4

Overheidsfalen

Overheidsingrijpen dient er in het algemeen op gericht te zijn om de marktuitkomst zodanig te wijzigen dat de
maatschappelijke welvaart wordt verhoogd en beter verdeeld. Dit is evenwel niet evident omdat de overheid
het maatschappelijk optimum niet kent, er verschillende overheden zijn met verschillende doelstellingen en
het overheidsingrijpen ook uitvoeringskosten kent.
Overheidsingrijpen hoeft niet op de meest efficiënte wijze plaats te vinden en kan de maatschappelijke
welvaart juist verminderen. In dat geval spreekt men van overheidsfalen. De zogenaamde trade-off of afweging
die gemaakt wordt in het kader van overheidsingrijpen kan worden geëxpliciteerd. Er kan ook sprake zijn van
overheidsfalen als een overheid acties onderneemt op grond van zelfbelang in plaats van om de sociale
welvaart te maximaliseren.
Er zijn verschillende mogelijke imperfecties verbonden aan het overheidsingrijpen: bureaucratie, inefficiëntie,
verkeerde timing, overcompensatie, … Het ingrijpen van de overheid op de marktwerking - zowel met het oog
op verbeteren van de werking als om de verdeling bij te sturen – verstoort per definitie de marktwerking en
kan leiden tot hogere uitvoeringskosten. Daarnaast bestaat het risico op overregulering, waardoor het
particulier initiatief, innovatie en creativiteit mogelijks worden beperkt.
Overheidsfalen bij het corrigeren of ingrijpen op de marktwerking kan in sommige omstandigheden vermeden
worden door de taken te laten uitvoeren door zelforganisaties of non-profitorganisaties. Deze organisaties
kunnen het falen van de markt compenseren en voorkomen dat overheidsingrijpen nodig is. Een probleem met
non-profitorganisaties is de legitimiteit en de financiering. De andere mogelijke betrokken actoren komen in
paragraaf 2.3 aan bod.
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Buyst E. e.a. (1999), Een macro-economische analyse van huisvestingsinvesteringen, KUL CES, Leuven.
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2.2

Beschrijving en analyse Vlaamse woningmarkt: kenmerken en trends

Inleiding
In dit hoofdstuk staan de knelpunten op de Vlaamse woningmarkt centraal. Zoals in de procesnota aangegeven,
is het de taak van de overheid om de realisatie van het recht op wonen te ondersteunen en te bevorderen. Om
te achterhalen of dit recht voor iedereen een feit is, is een gedetailleerde analyse van de huidige situatie en de
trends op de woningmarkt onontbeerlijk. Op basis van beschikbare gegevens en resultaten van recent
wetenschappelijk onderzoek naar het wonen in Vlaanderen, gaan we achtereenvolgens na hoe de
woningmarkt ervoor staat inzake beschikbaarheid (paragraaf 2.2.2), kwaliteit (paragraaf 2.2.3) en
betaalbaarheid (paragraaf 2.2.4), de verschillende aspecten van het recht op wonen.
Maar, zoals aangegeven in de begripsomschrijving in het hoofdstuk over de werking van de woningmarkt, is de
woningmarkt in Vlaanderen gesegmenteerd. In de eerste plaats is de woningmarkt gescheiden in twee tamelijk
onafhankelijk van elkaar functionerende deelmarkten: de huurmarkt en de eigendomsmarkt. Daarenboven
vormt de sociale huursector een volledig gescheiden segment, dat zelfs niet aan het marktmechanisme
onderworpen is. De doorstroming tussen de verschillende sectoren is eerder gering. Daarom wordt vooraf
stilgestaan bij de ontwikkelingen van en in de verschillende sectoren (paragraaf 2.2.1).
Bovendien is wonen locatiegebonden, waardoor de kwaliteit voor een belangrijk deel wordt bepaald door de
kwaliteit van de woonomgeving. Mensen willen in een bepaalde gemeente, stad of streek wonen, waardoor
hun keuze beperkt is. Door deze locatiegebondenheid ontstaan een groot aantal geografische deelmarkten. Dit
en andere ruimtelijke aspecten van het wonen komen aan bod in de paragraaf 2.2.6.
Daarnaast behoren ook afwijkende woonvormen zoals matrassenverhuur, permanent wonen in een
recreatieve verblijfsvorm, thuisloosheid en dergelijke tot het onderzoeksvoorwerp. Analyses zijn doorgaans
gebaseerd op officiële statistieken en survey-gegevens waarbij vertrokken wordt van een steekproeftrekking
uit het Rijksregister. De onderzoeksresultaten hebben bijgevolg enkel betrekking op de bewoonde woningen:
leegstaande woningen, tweede verblijven, studentenkamers, verblijfplaatsen van personen zonder legaal
verblijfsstatuut en dies meer komen niet aan bod. Toch zullen we in een laatste paragraaf trachten een beeld te
geven van deze fenomenen (paragraaf 2.2.5).
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2.2.1
2.2.1.1

Woningmarktsectoren
Een continue stijging van het aandeel eigenaars

Het aandeel eigenaars is in Vlaanderen tussen 2001 en 2005 met 1,8 procentpunten gestegen. Deze evolutie
ligt volledig in de lijn van de naoorlogse lange termijnontwikkeling waarbij het aandeel eigenaars gedurende
een halve eeuw continu bleef stijgen van 42% in 1947 tot ruim 74% in 2005 (Figuur 2.1). De economische crisis
leidde vanaf midden jaren '70 tot een tijdelijke groeivertraging in de eigendomsverwerving. Blijkbaar vond na
de daaropvolgende gunstige conjunctuur een inhaalbeweging plaats.

Figuur 2.1: Evolutie aandeel eigenaars in Vlaanderen, 1947-2005.
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Bron: NIS:1947/1961/1971/2001; SEP (CSB):1976/1985/1992/1997; Woonsurvey 2005

In het Waals Gewest bedraagt het aandeel eigenaars in 2001 68,1% en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
41,3%, waardoor het gemiddelde voor België uitkomt op 68%.
In vergelijking met de Europese lidstaten bevindt België zich zowat in de middenmoot: het Europese
gemiddelde bedraagt 71%. Vergeleken met de ons omringende landen heeft België, en Vlaanderen nog meer,
een groter aandeel eigenaars. In de Zuid-, en vooral Oost-Europese landen is het aandeel eigenaar-bewoners
nog groter.

16

Figuur 2.2: Bevolking naar eigendomsstatuut, 2011 (%)
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De toename van het eigen woningbezit is een trend die in vrijwel alle West-Europese landen is terug te vinden
(Figuur 2.3). Het algemene beeld in Europa is inderdaad een van toenemende populariteit van de
eigendomssector, die zowat overal is uitgegroeid tot de dominante sector van de woningmarkt. Dit betekent
niet dat er geen verschillen bestaan tussen de lidstaten in aandeel en dynamiek. In de nieuwe lidstaten is de
trend naar eigendomsverwerving vooral vanaf de jaren 1990 heel opvallend, terwijl in veel van de oudere
lidstaten deze trend al gedurende 50 jaar of meer bezig is. Los van een paar landen waar het relatieve aandeel
van de eigendomssector de afgelopen decennia eerder stabiel is gebleven en Zweden, waar het aandeel zelfs is
13
gedaald, blijft het algemene beeld dat van onverwijlde toename van eigendomsverwerving.
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Doling, J. (2006), Home-ownership policies in Europe: limits to growth.
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Figuur 2.3: Evolutie aandeel eigenaars in een aantal Europese landen, 1980-2004/2008

Bron: Housing Statistics in the European Union, 2010

Gezien de stijging van het aandeel eigenaars (en een quasi constant aandeel "overige") daalde het aandeel
huurders in Vlaanderen van 55% in 1947 tot 24% in 2005. Het aandeel sociale huurwoningen in het totale
woningpatrimonium bedraagt 5,6% in Vlaanderen en blijft quasi constant. De inkrimping van de huurmarkt
heeft dan ook uitsluitend betrekking op de private huurmarkt, waarvan het aandeel is gedaald tot 18,5%.

2.2.1.2

Meer sociale differentiatie

14

Maar liefst een op vijf Vlaamse huishoudens die de afgelopen tien jaar zijn verhuisd, geeft
eigendomsverwerving als verhuismotief op (Woonsurvey 2005). Voorts geeft ook de helft van alle Vlaamse
huurders aan ooit eigenaar te willen worden. De wens om eigenaar te worden blijkt dus groot onder de
Vlaamse gezinnen.
Dit kan te maken hebben met de relatief goede woonsituatie van de eigenaars. Doorgaans bewonen eigenaarsbewoners vaker de eengezinswoningen, de grootste woningen en de meest recente en kwaliteitsvolle
woningen. De verhuis van een huurwoning naar een eigendomswoning betekent over het algemeen een
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en Vandorpe. e.a. (2007).
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verbetering van de woonsituatie en eigenaars zijn dan ook het meest tevreden met hun woonsituatie.
Bovendien geven de surveyresultaten aan dat wonen in Vlaanderen doorgaans veel beter betaalbaar is voor
afbetalende eigenaars dan voor huurders en dat de eigen woning zeer bepalend is voor de welvaartspositie van
ouderen.
De globale voortschrijdende veralgemening van het eigen woningbezit in Vlaanderen verbergt echter een
trendbreuk die sinds midden jaren 1970 optreedt. Tot dan toe zorgden de economische expansie voor gunstige
materiële levensomstandigheden en een gunstig toekomstperspectief voor huishoudens om eigenaar te
worden. Gedurende deze periode konden dan ook de minder gegoede huishoudens een eigen woning bouwen
of aankopen. In 1976 bestond er bijgevolg, zowel voor de totale populatie als binnen de actieven en bejaarden
afzonderlijk, relatief weinig verschil in profiel tussen eigenaars en huurders, en dit zowel naar inkomen, als naar
opleidingsniveau, tewerkstellingssituatie en beroepscategorie. Vanaf midden jaren 1970, wanneer de
economische groei stagneert en een periode van grote onzekerheden aanbreekt, is er echter stilaan een kloof
ontstaan tussen eigenaars en huurders en wordt eigendomsverwerving gekenmerkt door een grote sociale
differentiatie.
De toename in eigen woningbezit manifesteerde zich tussen 1976 en 1997 bijna uitsluitend in de twee hoogste
inkomensdecielen. Inkomen, en niet langer leeftijd zoals in 1976, wordt dan ook de belangrijkste determinant
van eigen woningbezit. Eigendomsverwerving blijkt tegelijkertijd meer en meer voorbehouden voor
huishoudens met twee (arbeids)inkomens en hoger opgeleide huishoudens.
Opvallend is dat, ondanks de sterk stijgende prijzen op de woningmarkt, vanaf eind jaren negentig het aandeel
15
eigenaars opnieuw is gestegen in alle inkomensgroepen. Dit kan enerzijds verklaard worden door een
16
cohorte-effect: huiseigenaars die de pensioenleeftijd (met inkomensterugval) bereiken. Anderzijds is er sinds
begin jaren negentig, in tegenstelling tot de jaren zeventig en tachtig, ook een stijging van het aandeel
eigenaars in de jongste leeftijdsgroep (jonger dan veertig). Waar jongeren in Vlaanderen, net zoals in de
meeste andere Europese landen, het verlaten van de ouderlijke woning steeds langer uitstellen, blijkt dit onder
meer een bewuste strategie om meteen een sterke startpositie te kunnen innemen op de woningmarkt. Van de
starters op de woningmarkt in de periode 2000-2005 is meer dan 4 op 10 onmiddellijk eigenaar geworden.
Deze starters op de eigendomsmarkt gaan doorgaans een hypothecaire lening aan, maar ze maken opvallend
veel gebruik van schenkingen (18,4% tegenover 13,8% in de totale populatie) voor de verwerving van hun
woning. Daarnaast maken ook de verschuiving van nieuwbouw naar aankoop (meestal met renovatie) en de
lage rentevoeten in combinatie met de recente mogelijkheden tot langere looptijden van de leningen
17
eigendomsverwerving voor jongvolwassenen een haalbare kaart. Bovendien blijkt uit diepgaander onderzoek
dat starters op de eigendomsmarkt recentelijk kiezen voor kleinere woningen, met minder comfort en
gemiddeld minder woonvertrekken. Op die manier blijft de effectieve betaalbaarheid gegarandeerd. Een
gevolg van deze trend is dat minder huishoudens hun eerste eigendomswoning als hun ‘definitieve’ woning
beschouwen.
Het aandeel jonge gezinnen (max. 30j.) dat reeds een eigen woning heeft, bedraagt ongeveer 38%. Als daarbij
het aandeel huurders wordt gerekend waarvoor een eigen woning betaalbaar is, dan ligt eigenaarschap binnen
18
de mogelijkheden voor 42% tot 70% (afhankelijk van het scenario) van de jonge gezinnen.
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Heylen, K. en S. Winters (2008), Woningbezit in Vlaanderen: een cohortebenadering.
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Uit een cohortenanalyse blijkt dat de toename van het aandeel eigenaars in het laatste decennium vooral toe te schrijven is aan een

toename van het aandeel eigenaars voor de oudste leeftijdsklasse. Dit wordt grotendeels verklaard door het feit dat de cohorte die in 2005
tussen 76 en 85 jaar is, al decennialang relatief meer eigenaars telde dan de cohorte die tien jaar ouder is. Bovendien draagt ook het feit
dat de cohorte uit de jaren ’10 in 2005 stilaan uit de statistieken verdwijnt (sterfte), bij tot de stijging van het aandeel eigenaars tussen
1995 en 2005. Een groot deel van deze cohorte was starter op de woningmarkt tijdens de Tweede Wereldoorlog en kwam dus op de
woningmarkt onder de minst gunstige omstandigheden.
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en S. Winters (2008), Betaalbaarheid van het wonen voor starters op de woningmarkt. en Heylen, K. en S. Winters (2009),

Betaalbaarheid van het wonen in Vlaanderen: de budgetbenadering.
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Toch is de kans om eigenaar te zijn, ceteris paribus , nog steeds groter voor de rijkere huishoudens, voor
gezinnen met een tewerkgestelde en met een hoog opgeleide referentiepersoon, voor koppels en dan vooral
koppels met kinderen, en voor huishoudens met een Belgische nationaliteit. Uit het profiel van de huishoudens
die de afgelopen tien jaar zijn verhuisd, blijkt tewerkstelling een belangrijke voorwaarde voor
eigendomsverwerving, terwijl (echt)scheiding en weduwschap vaak aan de basis liggen voor de verhuis naar
een huurwoning. Bijgevolg valt het socio-economische profiel van de Vlaamse huurders een stuk zwakker uit
dan dat van de eigenaars, en blijft de kloof tussen beide marktsegmenten toenemen.
De huursector is dus niet alleen in omvang afgenomen, maar ook het socio-economische profiel van de huurder
is sterk verzwakt. Huishoudens uit de twee laagste quintielen en bestaansonzekere huishoudens zijn duidelijk
oververtegenwoordigd onder de huurders, evenals alleenstaanden en jongeren (-35 jaar). Met andere
woorden, de huursector is in de beschouwde periode in zekere zin geëvolueerd tot een residuele sector, een
restcategorie die, in de lijn van de definitie van Malpass en Murie, “voorziet in de behoefte van degenen die
moeten huren, die door hun economische status en positie op de woningmarkt worden uitgesloten van
20
woningbezit”.
2.2.1.3

Toekomstverwachtingen

Hoewel daar voorlopig nog geen concrete aanwijzingen voor zijn, verwacht men naar de toekomst toe een
stagnering van het aandeel eigenaars. Zo zagen Meulemans en Willemé in 1998 reeds een saturatiepunt in
zicht komen. Op basis van hun prognoses concludeerden ze dat het aandeel eigenaars in Vlaanderen vanaf
2000 stilaan zou stabiliseren rond 70%. Als verklaring hiervoor geven ze de veroudering van de bevolking en de
gezinsverdunning aan. De Decker (2003) verwacht dat er in Vlaanderen altijd een huurmarkt van ca. 25% zal
blijven bestaan en dat het aandeel eigenaars dus zal stagneren rond 75%. En ook een recente cohortenanalyse
van de eigendomsverwerving toont via een simulatie aan dat het aandeel eigenaars in Vlaanderen niet of
21
alleszins niet sterk meer zal toenemen het komende decennium. De laatste stijging (tussen 1995 en 2005)
werd voornamelijk veroorzaakt door het uitsterven van een cohorte met een laag aandeel eigenaars, namelijk
de groep geboren tussen 1910 en 1919 die de woningmarkt als starter betrad tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Tussen de cohorten geboren in de jaren 1920, 1930, 1940 en 1950 werden geen significante cohorteneffecten
meer vastgesteld. Een grote onzekerheid in de prognose betreft het aandeel eigenaars in de jongste
leeftijdsgroepen. Gezien deze groep in omvang afneemt, is het effect op het totaalpercentage eigenaars echter
marginaal. Uit een ander onderzoek blijkt het aandeel eigenaars tussen 2004 en 2009 in elk geval niet meer
22
significant te zijn toegenomen.
En ook in de internationale literatuur vinden we deze idee terug. Zo stelt Ball (2003, p.6): "Greater convergence
towards quite high owner occupation levels is a likely scenario in the EU in the future." Met andere woorden, in
de landen met een eerder laag aandeel eigenaars zal de stijging zich nog doorzetten, terwijl de landen met een
hoog aandeel eigenaars eerder tegen een stabilisering aankijken.
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Ceteris paribus is een uitdrukking afkomstig uit het Latijn, die betekent: "de overige omstandigheden gelijk blijvend". De term wordt

gebruikt om een situatie te onderzoeken waarin de invloed van veranderingen in één grootheid (de verklarende variabele) op één andere
grootheid (de te verklaren variabele) wordt nagegaan. Dit betekent dat alle randvariabelen gelijk blijven, met uitzondering van de te
onderzoeken variabele.
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Het begrip ‘residualisering’ wordt vooral in Groot-Brittannië gebruikt met betrekking tot de sociale huursector. Het beschrijft het proces

waarbij de sociale huursector in toenemende mate de minstbedeelden huisvest. (Malpass & Murie, 1994). Daarnaast verwijst het begrip
ook naar een verandering in het beleid. In beleidstermen betekent residualisering dat de rol die de overheid zichzelf en de sociale
huisvesting op de woningmarkt toebedeeld, steeds kleiner wordt. Anders geformuleerd, het huisvestingsbeleid wordt een restbeleid of
verdwijnt gewoon van de politieke agenda. zie ook: De Decker, P, en V. Geurts (2005)
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Heylen, K. en S. Winters (2008), Woningbezit in Vlaanderen: een cohortebenadering, Working paper van het Steunpunt Ruimte en

Wonen, Leuven.
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Heylen, K. (2012), De evolutie van de woonsituatie in Vlaanderen, SILC-gegevens voor de periode 2004-2009, Steunpunt Ruimte en

Wonen, Leuven
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In diverse Britse onderzoeken werden eveneens de grenzen aan de groei van het eigenwoningbezit berekend.
Zowel berekeningen met een economische grondslag als berekeningen met een meer demografische grondslag
doen concluderen dat het maximale eigendomspercentage om en bij de 72% moet liggen (De Decker, 1998).
Indien we het gemiddelde stijgingspercentage van afgelopen 60 jaar aanhouden, zal het trouwens nog
23
ongeveer tot 2050 duren voor iedereen eigenaar is.
Maar ook in meer theoretische benaderingen wordt de vraag gesteld naar de grenzen aan de groei van
eigendomsverwerving. Daarbij staat dan de vraag naar de voor- en nadelen van eigendom, zowel voor de
24
individuele huishoudens als voor de samenleving als geheel, centraal. Onderstaande Tabel 2.1 geeft een
overzicht van de aangehaalde voor- en nadelen voor de individuele huishoudens en geeft daarbij aan in
hoeverre deze bevestiging vonden in empirisch onderzoek. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
onderzoeken op micro-niveau (niveau van de individuele huishoudens) en onderzoeken op macro-niveau
(niveau van het land of de regio).

Tabel 2.1: Voor- en nadelen eigenwoningbezit voor individuen (huishoudens)
Voordelen
Meer tevreden over
woonsituatie

Meer zelfvertrouwen

empirisch bewijs

verklaring

ja, onderzoek op micro-niveau in VS,
Engeland, Nederland, Frankrijk,
Finland, Griekenland, Spanje,
Portugal, Italië, Ierland,
Denemarken, Vlaanderen
nee, op micro-niveau in Oostenrijk
ja en nee, micro-niveau in Engeland
en VS
nee, micro-niveau in Nederland bij
zittende huurders die hun sociale
woning gekocht hebben

- vrijheid en onafhankelijkheid
- vermogensopbouw
mogelijke interveniërende variabelen:
- hogere kwaliteit koopwoningen
- hogere status eigenaar-bewoners

Betere schoolprestaties

ja, op micro-niveau in VS

Vermogensopbouw

ja, op micro-niveau Europees
vergelijkend
nee, op macro-niveau Europees
vergelijkend

Nadelen
Negatief effect op welzijn
en gezondheid

ja, casestudie GB

Gevangen in de woning

ja, casestudie GB

23

- sluit aan bij natuurlijke voorkeur
- kopen is onafhankelijkheid
- kopen is risico
mogelijke interveniërende variabelen:
- hogere kwaliteit koopwoningen
- hogere status eigenaar-bewoners
- vaardigheden financiën en onderhoud
- financieel belang bij buurt
- langere woonduur
mogelijke interveniërende variabelen:
- kwaliteit buurt, school en sociale
omgeving
- voor eigenaar-bewoners is de woning
naast een plaats om te wonen ook een
investering

- betaalbaarheidsproblemen en
gedwongen verkoop, voor financieel
kwetsbare huishoudens
- geldt voor lage inkomens in slechte
buurten

Het aandeel eigenaars is toegenomen van 41,5% in 1947 naar 74,4% in 2005, wat neerkomt op een gemiddelde toename met 0,57

percentpunten per jaar.
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Elsinga, M. en J. Hoekstra (2004), De betekenis van eigenwoningbezit. Achtergrondstudie bij het VROM-raad advies “Op eigen kracht:

eigenwoningbezit in Nederland, OTB, TU-Delft, Delft.
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Empirisch onderzoek in de Verenigde Staten, Engeland en Nederland wijst overtuigend uit dat eigenaarbewoners tevredener zijn met hun woonsituatie dan huurders. Ook in Vlaanderen wezen de resultaten van de
Woonsurvey 2005 in die richting. Dit hangt ongetwijfeld samen met de zeggenschap en de vrijheid alsook het
feit dat het voor veel mensen de grootste investering in hun leven is. Verder is de vraag of de grotere
tevredenheid ook voortvloeit uit de gemiddeld hogere sociaal-economische positie van eigenaar-bewoners en
de betere kwaliteit van de woningen en de woonomgeving. Een analyse op het European Community
26
Household Panel (ECHP) wijst uit dat het verschil in tevredenheid tussen eigenaar-bewoners en huurders voor
een aanzienlijk deel wordt verklaard door verschillen in woonkwaliteit, maar dat er in bijna alle landen sprake is
van een significant autonoom effect van de eigendomsverhouding op de tevredenheid met de woonsituatie.
Dat blijkt ook uit een onderzoek waarin het zelfvertrouwen van huurders die hun huurwoning kopen werd
27
onderzocht. Uit dit onderzoek kwam echter, tegen alle verwachtingen in, ook naar voor dat het gevoel van
controle over het eigen leven niet afhangt van het eigendomsstatuut en de eigenwaarde zelfs afneemt bij de
sociale huurders die hun huurwoning kochten.
28

Er is in de VS ook een statistisch verband gevonden tussen schoolprestaties van kinderen en de
eigendomsverhouding van de ouders: kinderen van eigenaar-bewoners laten betere schoolprestaties zien. De
vraag is wel of er een direct causaal verband bestaat tussen eigendomsverwerving en schoolprestaties. De kans
is aanzienlijk dat interveniërende variabelen zoals woonduur en kwaliteit van de buurt en de school hier een
belangrijke rol spelen.
29

Tot slot wijst Doling in zijn studie op een verschil in betekenis van de woning tussen huurders en eigenaars:
voor huurders is de woning doorgaans een plaats om in te leven, voor eigenaars is de woning daarnaast ook
een investeringsgoed. In zoverre eigenaars in toenemende mate toegang hebben tot dit opgebouwde
vermogen krijgen zij mogelijkheden tot consumptie die huurders niet hebben.
Een kanttekening die vaak geplaatst wordt, is dat de voordelen van de eigen woning met name voor de
bewoners van slechtere woningen uitblijven. Deze groepen delen slechts beperkt of helemaal niet in de
voordelen van de eigen woning. Casestudies wijzen uit dat er groepen zijn die door de waardedaling in hun
buurt gevangen zitten in hun koopwoning en moeten toezien hoe de buurt verder achteruitgaat.
30

Voorts blijkt uit casestudies in Groot-Brittannië dat financieel kwetsbare eigenaar-bewoners niet zelden in
betalingsmoeilijkheden geraken en zelfs te maken krijgen met gedwongen verkoop van de woning. Dit leidt tot
een verminderd welzijn en vaak ook tot gezondheidsklachten.

Tabel 2.2: Maatschappelijke voor- en nadelen eigen woningbezit
Voordelen
Stabiliteit buurten
Betrokkenheid: politieke en
sociale netwerken
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empirisch bewijs

verklaring

ja, op micro-niveau in VS,
Engeland, Nederland en Duitsland
ja op micro-niveau in Engeland, VS
en Duitsland

- drempel om te verhuizen
- instroom minder mobiele groepen
- woonduur
- financieel belang bij de buurt

Rohe en Stegman (1994), The Impacts of Home Ownership on the Self-Esteem.; Rossi en Weber (1996), The Social Benefits of

Homeownership; Elsinga (1995), Een eigen huis voor een smalle beurs: het ideaal voor bewoner en overheid?
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Elsinga, M. en J. Hoekstra (2005), Homeownership and Housing Satisfaction.

27

Kleinhans. en Elsinga (2010), ‘Buy your Home and Feel in Control’.

28

Haurin e.a. (2001), The impact of home ownership on child outcome; Green en White (1997), Measuring the benefits of home owning:

effect on children; Harkness e.a. (2003), Neigborhood, Poverty, Housing Assistance and Children’s Educational Attainment.
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Doling (2006), Home-ownership policies in Europe: limits to growth.

30

Ford, e.a. (eds.) (2001), Home Ownership in a Risk Society; Ford.en Doling (eds.) (2003),Globalisation and home ownership.
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Betrokkenheid bij de buurt:
contacten buurtbewoners
Minder sociaal ongewenst
gedrag

nee, op micro-niveau in VS,
Engeland en Nederland
ja, op micro-niveau in VS

Vermindert de druk op de
overheid voor
bejaardenvoorzieningen /
pensioenen

ja, op macro-niveau in Europa

Vereenvoudigt toegang tot de
koopsector voor kinderen
Nadelen
NIMBY-gedrag31

ja, op micro-niveau in Nederland

Bijdrage aan verpaupering
buurten

ja, casestudie GB

nee, hypothese niet getoetst

Tweedeling in de samenleving

Ontmoedigt arbeidsparticipatie

ja, op micro-niveau
nee, op macro-niveau

Bevordert vervroegde
uittreding uit het arbeidsproces

ja, op macroniveau in Europa

- woonduur
- financieel belang bij de buurt
- vaardigheden financiën en
onderhoud
- financieel belang bij de buurt
- langere woonduur
mogelijke interveniërende variabelen:
- kwaliteit buurt en school
- sociale omgeving
- geringe staatsvoorzieningen
stimuleren individuele
vermogensopbouw
- vermogen in eigen woningen maakt
overheidsvoorzieningen minder
noodzakelijk
- vermogensopbouw maakt financiële
steun aan kinderen mogelijk
- eigenaar-bewoners beschermen hun
buurt tegen voor hen ongewenste,
maar noodzakelijke ontwikkelingen
- eigenaar-bewoners zitten gevangen
in de buurt
- eigenaar-bewoners kunnen zich geen
investeringen permitteren
- meerderheid die vermogen opbouwt
t.o.v. minderheid die deze voordelen
niet heeft
- normalisering van eigenwoningbezit
en daarmee abnormalisering van
huurders
- eigenaar-bewoners zijn minder
mobiel en minder geneigd te verhuizen
voor werk (hoge transactiekosten)
- in landen met weinig alternatieven
voor eigendom en waar wonen duur is,
worden jonge (vrouwen/moeders)
gedwongen om op de arbeidsmarkt te
participeren
- vermogensopbouw vermindert
afhankelijkheid van arbeidsmarkt

Buurten met veel eigendomswoningen zijn stabieler. Hiervoor is empirische onderbouwing gevonden in
verschillende landen. De gemiddeld lange woonduur wordt enerzijds verklaard door het feit dat eigenaarbewoners minder snel verhuizen gezien de hoge kosten, anderzijds is er sprake van een selectieve instroom in
de eigendomssector van minder mobiele groepen.
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NIMBY is een acroniem van het Engelse Not In My Back Yard. Het begrip wordt gebruikt om aan te duiden dat veel mensen wel gebruik

willen maken van voorzieningen, maar er geen hinder van willen ondervinden. (Wikipedia)
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Eigenaar-bewoners blijken over het algemeen meer maatschappelijk betrokken. Ze zijn beter geïntegreerd in
sociale en politieke netwerken, zo blijkt uit verschillende onderzoeken in zowel de Verenigde Staten als
32
Duitsland. Dit verschil kan verklaard worden door de langere woonduur van eigenaar-bewoners en het
financiële belang bij het aantrekkelijk houden van de buurt. Wat betreft de betrokkenheid bij de buurt en de
onderlinge contacten met buurtbewoners, blijken huurders dan weer meer contacten te onderhouden in de
buurt.
In de VS is bovendien een statistisch verband gevonden tussen sociaal ongewenst gedrag en het wonen in een
eigen woning. Kinderen van eigenaar-bewoners vertonen significant minder sociaal ongewenst gedrag, zoals
schooluitval en tienerzwangerschap, dan kinderen van huurders. Net als bij de schoolprestaties is het de vraag
of er hier sprake is van een direct causaal verband.
Via de eigen woning wordt een vermogen opgebouwd, waardoor huishoudens op lange termijn minder
33
afhankelijk worden van een inkomen uit arbeid. De eigen woning kan daarom volgens Castells (1998) worden
beschouwd als een quasi pensioen en kan dus een uitkomst bieden voor het huidige door de vergrijzing
veroorzaakte pensioenprobleem. Ofwel, zoals Kemeny het formuleert, een eigen woning kan worden opgevat
als een geïndividualiseerde verzorgingsstaat.
Het via de eigen woning opgebouwde vermogen kan ook worden ingezet ten behoeve van een volgende
generatie. Ouders met een (bijna) hypotheekvrije woning hebben de ruimte om hun kinderen financieel te
ondersteunen bij hun toegang tot de eigendomssector. De kans dat de kinderen van eigenaar-bewoners ook in
34
de eigendomssector terechtkomen, wordt daarmee vergroot.
Opmerkelijk is dat er veel minder onderzoek verricht is naar de nadelen van de eigen woning en de voordelen
35
van de huurwoning. Er zijn echter enkele interessante hypothesen geformuleerd. Zo stelt Oswald dat eigen
woningbezit een negatief effect heeft op de arbeidsparticipatie omdat eigenaars minder bereid zijn om te
verhuizen. Landen met meer eigen woningen blijken een hogere werkloosheid te kennen. Het negatieve effect
de
van een eigen woning voor de kansen op de arbeidsmarkt werd overigens al in de 19 eeuw geschetst door
Engels (1872). Hij zag de huurwoning als ideaal voor de arbeider. Door het bewonen van een huurwoning is een
arbeider mobiel en daardoor minder afhankelijk van de werkgever. Met name in de tijd van industrialisatie was
het bezit van een huis minder waard dan de mogelijkheid om zich vrij te kunnen bewegen. Ondertussen is er
inzake mobiliteit uiteraard heel wat veranderd. Bovendien spelen de te overbruggen afstanden, die in
Vlaanderen eerder beperkt zijn, een rol. Toch blijkt de Oswaldhypothese ook op te gaan voor België. Onder
36
meer Daan Isebaert heeft de relatie tussen eigenwoningbezit en werkloosheid uitvoerig onderzocht. De
conclusies luiden als volgt:
1.

De Oswaldhypothese wordt bevestigd op macroniveau.

2.

Eigenaars zijn op microniveau minder mobiel dan huurders.

3.

Eigenaar-bewoners met hypotheek verhuizen minder op microniveau.

4.

Het Oswald effect lijkt niet te spelen op microniveau.
a. De werkloosheidsduur van eigenaar-bewoners zonder hypotheek is langer dan van huurders.
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DiPasquale en Glaeser (1999), Incentives and Social Capital: Are Home Owners better citizens?
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Doling en Horsewood, (2003), Home ownership and early retirement: European experience in the 1990’s
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Mulder en Smits (1999). First-time home-ownership of couples: the effect of inter-generational transmission.
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Oswald, A.J. (1996), A conjecture on the explanation for high unemployment in the industrialised nations; Oswald, A.J. (1999), The

housing market and Europe’s unemployment.
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Baert Stijn, Heylen Freddy & Isebaert Daan (2003), ‘Does homeownership lead to longer unemployment spells? The role of mortgage

payments’, Working Paper, October, No. 858, Universiteit van Gent;
Isebaert Daan (2013), ‘Housing tenure and geographical mobility in Belgium’, Working Paper, October, No. 855, Universiteit van Gent.
Isebaert Daan, Heylen Freddy & Smolders Carine (2010), ‘Houses and/or jobs: Ownership and the labour market in Belgian Districts’,
Working Paper, December, No. 695, Universiteit van Gent.
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b. De werkloosheidsduur van eigenaar-bewoners met hypotheek is korter dan van huurders.
c. De woonkosten spelen een cruciale, mogelijk verklarende rol.

Bij het toetsen van de hypothesen omtrent de voordelen van de eigen woningen werden ook een aantal
keerzijden zichtbaar. Zo werd vastgesteld dat eigenaar-bewoners meer politiek en maatschappelijk betrokken
zijn, maar dat deze betrokkenheid zich vooral richt op de bescherming van de eigen woning. Dit zou kunnen
leiden tot NIMBY-gedrag, het weren van ontwikkelingen zoals sociale woningbouw of bedrijvigheid die
bewoners schadelijk achten voor hun bezit. Het zijn juist de huurders die meer betrokkenheid naar
buurtgenoten tonen.
Ook de grote drempel om te verhuizen leidt weliswaar tot stabiele buurten, maar voor het individu en met
name degene die in de minder aantrekkelijke buurten wonen, kan dit nadelig zijn. Dit is zeker het geval voor
kwetsbare groepen in kwetsbare buurten. Dit kan ertoe leiden dat huishoudens geen investeringen of
onderhoud kunnen plegen en ‘gevangen’ zitten in hun woning in een buurt die verpaupert.
Wat in deze overzichten opvalt, is dat de nadelen vaak (maar niet altijd) verbonden zijn met
eigendomsverwerving door lage(re)-inkomensgroepen. Ook een aantal Engelse onderzoekers kwamen tot de
conclusie dat de voordelen die worden toegeschreven aan eigen woningbezit niet gelden voor alle eigenaarbewoners. “Home ownership may be a game that all can play, but the chances of winning are skewed heavily in
37
certain directions.” Financieel kwetsbare huishoudens kopen vaak woningen in ‘slechtere’ buurten en
ondervinden daardoor minder voordeel. Bovendien blijken deze bewoners vaak niet in staat om hun woning te
onderhouden en ook niet in staat om te verhuizen. In dat geval is er sprake van zowel individueel als
maatschappelijk nadeel. Hoe groter de eigendomssector, hoe groter de spreiding van inkomensgroepen binnen
de sector en bijgevolg hoe meer kans dat sommige van de nadelen zullen doorwegen. Met 74,4% eigenaars is
het onvermijdelijk dat er ook financieel kwetsbare huishoudens eigenaar van hun woning zijn. In 2005 behoren
38
15% van de huishoudens uit het laagste inkomensquintiel tot de afbetalende eigenaars.

37

Forrest e.a. (1990), Home ownership: differentiation and fragmentation.
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Heylen e.a. (2007), Wonen in Vlaanderen, p. 339.
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2.2.2

Beschikbaarheid
39

In Vlaanderen is de exacte woningvoorraad niet gekend. Daardoor kan de vraag of er in Vlaanderen
voldoende woningen zijn om de markt naar behoren te laten functioneren niet sluitend worden beantwoord. In
een ‘perfecte’ markt zorgt de prijsvorming er voor dat vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. Een van de
meest typische kenmerken van de woningmarkt is echter de inelasticiteit van het aanbod: het duurt enige tijd
vooraleer het aanbod zich aanpast aan een gewijzigde vraag. Onevenwichten kunnen daardoor lange tijd
blijven voortbestaan.
Vermits de sociale huursector een volledig gescheiden sector vormt, die niet aan het marktmechanisme
onderworpen is, wordt in dit hoofdstuk apart stilgestaan bij de behoefte aan (vraag) en het aanbod van sociale
huurwoningen.
2.2.2.1

Indicaties voor een gespannen woningmarkt?

De woningmarkt wordt gevormd door de interactie tussen de vraag naar en het aanbod van woningen. Uit
paragraaf 2.1 weten we dat de woningmarkt vele imperfecties vertoont, waardoor het economisch efficiënte
evenwicht tussen de vraag en het aanbod niet steeds wordt bereikt. Dit betekent concreet dat het aanbod van
woningen naar prijs, kwaliteit en andere relevante kenmerken niet tegemoet komt aan de woningvraag. In
deze paragraaf kijken we echter enkel naar de totale omvang van het woningpatrimonium, los van specifieke
kenmerken of locaties, en trachten we te achterhalen of het totale aanbod volstaat voor de totale vraag.
Aantal woningen per 1000 inwoners
Berekeningen gebaseerd op de Volks- en woningtelling van 1991 tonen aan dat Vlaanderen toen beschikte over
394 woningen per 1000 inwoners. Daarmee was de Vlaamse woningmarkt begin jaren 1990 een van de meest
40
gespannen woningmarkten in West-Europa (enkel voorafgegaan door Ierland, Luxemburg en Nederland). Ook
België als geheel beschikt op dat moment met 401 woningen per 1000 inwoners over een ruimere
woningmarkt. In de loop van de jaren ’90 nam het aantal woningen per 1000 inwoners in de meeste WestEuropese landen toe, waardoor Vlaanderen haar positie onderaan de ladder behield.
ste

Sinds het begin van 21 eeuw is België blijkbaar aan een inhaalbeweging begonnen. Volgens de meest recente
41
cijfers (2008) beschikt België momenteel over 457 woningen per 1000 inwoners. Spanje spant de kroon met
544 woningen per 1000 inwoners. (zie Tabel 2.3)
Deze cijfers hebben, zoals hoger reeds aangehaald, in sommige landen enkel betrekking op de bewoonde
woningen of de domiciliewoningen. In dat geval, zoals ook in Vlaanderen, stemt het aantal woningen per
definitie overeen met het aantal huishoudens en hangt de vastgestelde trend bijgevolg zeer nauw samen met
het proces van gezinsverdunning.

39

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de beschikbare gegevens en bronnen.

40

Bij de internationale vergelijking moet wel rekening worden gehouden met de verschillen in definities die gehanteerd worden in de

betrokken landen. Naast een verschil in definitie van 'woning' (dwelling) op zich, hebben de cijfers voor sommige landen enkel betrekking
op de woningen die als hoofdverblijfplaats gelden (Oostenrijk), andere rekenen vakantiewoningen mee (Griekenland, Spanje en Verenigd
Koninkrijk), nog andere hebben enkel betrekking op bewoonde woningen (Finland), … .
41

Cecodhas (2010), Housing Europe 2010
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Tabel 2.3: Aantal woningen per 1000 inwoners

Bron: Housing Statistics in the European Union, 2010

Transacties op de woningmarkt
Een andere manier om de omvang van de woningmarkt te ramen, is de nieuwbouwproductie. Naar
internationale maatstaven is er in ons land na de Tweede Wereldoorlog relatief weinig gebouwd. Per 1000
inwoners bedroeg in 2000 het aantal nieuw gebouwde woningen in België 3,8. Dit aantal lag toen enkel lager in
Denemarken, Italië, het Verenigd Koninkrijk en tot slot Zweden met slechts 1,8 nieuw gebouwde woningen per
1000 inwoners. Ierland scoorde toen het hoogst met 13,2. Ook in 2004 scoorde Ierland nog het hoogst met
maar liefst 19 nieuw gebouwde woningen per 1000 inwoners. België nam toen met 4,4 een middenpositie in
42
tussen de EU15-landen.
43

Met resp. 6,4 en 6,7 begonnen woningen per 1000 inwoners in 2006 en 2007 scoorde Vlaanderen opnieuw
beter. De bouwsector in Vlaanderen beleefde dan ook een van zijn sterkste periodes. In 2006 en 2007 groeide
de bouw met hogere percentages dan de algemene economie. De aangehouden groei van de investeringen in
woongebouwen was een van de belangrijkste componenten van de conjunctuurversnelling in België. De
residentiële bouw bleef veruit de belangrijkste subsector en nam 44% van de totale productie voor zijn
rekening, waarvan de grote helft renovatieprojecten. Maar de daaropvolgende jaren tonen minder sterke
resultaten, met nog 5,5 begonnen woningen per 1000 inwoners in 2008 tot 4,4 in 2011. Vooral in het segment
van de nieuwbouw werd een daling van het aantal opdrachten vastgesteld. Deze evolutie weerspiegelt zich ook
in het aantal afgeleverde bouwvergunningen voor nieuwe woningen en het aantal begonnen woningen (40.900
in 2006, respectievelijk 29.400 en 31.400 in 2009 en 2010 en 27.450 in 2011). De stijgende langetermijnrentes
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Finnish Ministry of Housing (2001), Housing Statistics in the European Union.

43

FOD Economie, Algemene Directie Statistiek
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en hypothecaire rentes hebben zeker een rol gespeeld in de vertraging, maar ook tekenen van verzadiging op
de appartementenmarkt dragen bij tot de neerwaartse correctie.
Wanneer de aangroei van de woningvoorraad in Vlaanderen wordt vergeleken met de aangroei van de
huishoudens (Figuur 2.4), blijkt sinds eind jaren 1990 het aantal begonnen gebouwen lager te liggen dan het
aantal bijkomende huishoudens. Het aantal begonnen woningen - een gebouw kan immers meerdere
woningen omvatten - overtreft daarentegen de aangroei van huishoudens in alle jaren. Recent groeien beide
curves naar mekaar toe, omwille van een dalend aantal begonnen woningen (uitgezonderd 2010) en een
toename van het aantal huishoudens.

Figuur 2.4: Uitbreiding woningpatrimonium, Vlaanderen, 1995-2010
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Bron: FOD Economie, Rijksregister en Bouwstatistieken + eigen berekeningen

Volgens het Kadaster zijn er in Vlaanderen 3.043.384 woongelegenheden (toestand 1 januari 2011).Volgens het
Rijksregister waren er op die datum ongeveer 2.652.264 miljoen ‘officiële’ Vlaamse huishoudens. Dit betekent
een ‘overschot’ van 14,7% woongelegenheden. Naast tweede verblijven, kamerwoningen en dergelijke bestaat
dit overschot uit de frictieleegstand en het structurele overschot. Deze overschot blijkt over de jaren heen
lichtjes op te lopen.
De verkoop van bouwgronden, die een sterke daling kende in de jaren 1990, stabiliseerde begin jaren 2000 om
in 2005 opnieuw te stijgen. Sindsdien is het aantal verkopen echter opnieuw in dalende lijn, weliswaar met een
tijdelijke toename in 2010 (Figuur 2.5). Met ongeveer10.300 verkochte bouwgronden in 2012 ligt het huidige
cijfer nog steeds ver onder het niveau van begin jaren 1990 (ca. 30.000).
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Figuur 2.5: Evolutie verkopen, Vlaanderen, 1990-2010
60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
woningen

appartementen

bouwgronden

Bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek

Tot slot is het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen sinds 2001 beginnen stijgen, om in 20052006 te stabiliseren op een hoog niveau (42.000) en vervolgens weer te dalen tot 2009 (30.000). Het aantal
bouwvergunningen bereikte daarmee in 2009 het niveau van 2002. Nadien zien we schommelingen met pieken
in 2010 en 2012. Het is voorlopig af te wachten of deze schommelingen van de laatste jaren voorbode waren
van een verdere dalende of opnieuw stijgende trend. (Figuur 2.6)
In de jaren 1990 is een duidelijke verschuiving van nieuwbouw naar aankoop en renovatie opgetreden. Dit
blijkt zowel uit de afgeleverde bouwvergunningen voor renovatie als uit de stijging van het aantal verkopen van
woningen en in het bijzonder appartementen (Figuur 2.5). Het aantal verkochte woningen steeg van 42.000 in
1990 tot ongeveer 50.000 in 2005-2007, met opnieuw een daling eind jaren 2000 en een nieuwe stijging in
2010 en 2011. Het aantal verkochte appartementen kende een gestage groei van 13.000 in 1990 tot 19.000 in
1999, maar is ook nadien nog blijven toenemen tot 28.000 in 2010 (idem, met kleine daling eind jaren 2000).
Sinds 2010 is dit aantal gestabiliseerd op een iets lager niveau (Figuur 2.5). De evolutie van het aantal
bouwvergunningen naar bestemming leert dat de vergunningen voor nieuwbouw daalden en voor renovatie
toenamen in de jaren 1990. Daarna stellen we een stijging vast voor nieuwbouw tot 2005 en nadien opnieuw
een daling, terwijl het aantal bouwvergunningen voor renovatie in deze periode stabiliseert (Figuur 2.6).
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Figuur 2.6: Evolutie bouwvergunningen, Vlaanderen, 1996-2010
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Bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek

2.2.2.2

Indicaties voor de nood aan bijkomende sociale huurwoningen

Uit wat volgt zal blijken dat er algemeen wel eensgezindheid bestaat over het feit dat er nood is aan
bijkomende sociale (huur)woningen, maar veel minder over de precieze omvang van de behoefte.
Verschillende indicatoren worden gehanteerd: vaak wordt verwezen naar het lage aandeel van de sociale
huursector op de Vlaamse woningmarkt, naar de wachtlijsten voor sociale huurwoningen en naar
wetenschappelijke studies met ramingen van de behoeft aan sociale huurwoningen.
Aanbod sociale huurwoningen
Het aandeel sociale huurwoningen in het totale woningpatrimonium bedraagt 5,6% in Vlaanderen (2005). Dit
is, zeker in vergelijking met andere landen in Europa, zeer laag (Figuur 2.7). Ook wanneer enkel de huursector
in beschouwing wordt genomen, blijft het aandeel sociale woningen (23%) ver onder het gemiddelde.
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Figuur 2.7: Aandeel sociale huurwoningen in een aantal Europese landen (2008)
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Bron: Housing Statistics in the European Union (2010)

Kandidaat-huurders VMSW
Op basis van het statistische bulletin van de VMSW weten we dat er in 2005 76.726 unieke kandidaat-huurders
44
waren voor een sociale huurwoning bij een SHM. Sindsdien blijkt het aantal unieke kandidaat-huurders nog
toegenomen tot 91.926 in 2011. Dit is een stijging met bijna 20% in zes jaar tijd.
In dit cijfer zitten echter ook de kandidaten vervat die al in een sociale huurwoning wonen, maar zich hebben
ingeschreven op de wachtlijst voor een andere sociale huurwoning. Wanneer deze ‘mutatiedossiers’ buiten
beschouwing worden gelaten alsook de dossiers ouder dan 10 jaar, waren er in 2005 58.215 unieke kandidaat
45
sociale huurders. Deze worden gevat onder de term ‘sociale woningbehoefte’. De sociale woningbehoefte is
gestegen tot 70.860 in 2011. Dit is een stijging met bijna 22% in zes jaar tijd.
Tabel 2.4: Evolutie aantal kandidaat-huurders, Vlaanderen, 2005-2011
2005
2007
unieke kandidaat huurders
76.726
75.735
sociale woningbehoefte
58.215
57.457
Bron: VMSW, Statistisch bulletin kandidaat-huurders – editie 2012

44

2009
82.448
60.032

2011
91.926
70.860

We vermelden hier enkel de gegevens m.b.t. de oneven jaren. In die jaren werd door alle SHM’s in het eerste halfjaar een actualisatie

van de wachtlijsten doorgevoerd. De actualisatie dient slechts om de twee jaar uitgevoerd te worden. Ze gaat gepaard met een hoog aantal
schrappingen van kandidaat-huurders, waardoor de cijfers niet vergelijkbaar zijn met de even jaren.
45

definitie sociale woningbehoefte: een persoon heeft nood aan een sociale woning indien hij/zij ingeschreven is op een wachtlijst van een

SHM, momenteel niet verblijft in een sociale woning en zijn/haar voorkeuren zodanig zijn dat hij/zij op korte tot middellange termijn een
sociale woning toegewezen kan worden.
VMSW, Statistisch bulletin kandidaat-huurders – editie 2009, p. 18.
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Wetenschappelijke studies
In onderstaand overzicht is gezocht naar recente wetenschappelijke studies die een raming maken van de
omvang van de nood aan bijkomende sociale huurwoningen. Doorgaans wordt daarbij vertrokken van de zgn.
netto-theoretische doelgroep: alle huishoudens die volgens de wettelijke criteria in aanmerking komen voor
een sociale huurwoning en er nog geen bewonen. Al naargelang de gehanteerde methodiek verschilt de
uitkomst, maar al bij al komen de verschillende onderzoeken toch uit bij eenzelfde grootte-orde, namelijk om
en bij de 180.000 huishoudens.
“Op weg naar een Vlaamse huursubsidie” (2004)
In dit onderzoek wordt een raming gemaakt van het aantal gezinnen dat in aanmerking komt voor een sociale
huurwoning. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de Panel Survey on Belgian Households (PSBH) die gegevens
bevat verzameld via enquêtes bij een representatieve steekproef van huishoudens. Voor de berekeningen
wordt gewerkt met de inkomensvoorwaarden uit 2004 en de inkomens uit de PSBH van 2002.
De theoretische doelgroep wordt berekend door na te gaan welk aandeel van de private huurders voldoet aan
de inkomensvoorwaarden voor de sociale huursector. Hier wordt dus gekeken naar de uitbreidingsbehoefte,
d.w.z. de doelgroep buiten de sociale huursector zelf.
Het resultaat van de berekening is dat 186.000 gezinnen, of 41% van de private huurders, recht hebben op een
sociale huurwoning.
“Op weg naar een nieuw Vlaams sociaal huurstelsel” (2006)
Ook in dit onderzoek werd, met behulp van de inkomensgegevens uit de Woonsurvey 2005, nagegaan wat op
basis van de wettelijke voorwaarden de theoretische doelgroep is van de sociale huisvesting. Hierbij werd
rekening gehouden met de verschillende inkomens- en bezitsvoorwaarden. Uit de berekeningen bleek 39% van
de private huishoudens, of 180.000 huishoudens in aanmerking komt voor een sociale huurwoning.
Verder gingen de onderzoekers na welk aandeel van de private huurders met een problematische situatie op
vlak van betaalbaarheid of comfort in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Om de groepen af te
bakenen met problemen op vlak van betaalbaarheid, hanteren ze de woonquote, het equivalent resterend
46
inkomen en de subjectieve indicator. Wat de comfortsituatie betreft, hanteren ze de comfortindicator die
47
werd geconstrueerd naar aanleiding van de verwerking van de socio-economische enquête 2001.
Onderstaande tabel toont dat van alle private huurders met een woonquote boven 30% wel 68% tot de
theoretische doelgroep behoort. Zo’n 6% komt niet in aanmerking omwille van woningbezit en 26,7% omwille
van een te hoog netto belastbaar inkomen. Ook bij een woonquote boven 40% en zelfs boven 50% is er een
groep die omwille van een te hoog inkomen niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning (resp. 12,8%
en 12,5%). Het probleem met de vaste woonquote-methode is dat een hoge woonquote gepaard kan gaan met
een hoog inkomen, zodat men na betaling van de woonkost nog genoeg kan overhouden om relatief welvarend
te kunnen leven. De indicator ‘equivalent resterend inkomen’ (ERI) komt tegemoet aan deze tekortkoming. We
zien dan ook dat van de private huurders met een ERI onder 500 euro per maand, 92% in aanmerking komt
voor een sociale woning. Verlagen we de grens tot 250 euro, dan loopt het aandeel gerechtigden op tot meer
dan 93% en de overige 7% komt niet in aanmerking omwille van het bezit van een eigen woning. Binnen de
groep die aangeeft vaak, geregeld of soms problemen te hebben met de betaling van de woonkosten, is 71,2%
gerechtigd op een sociale huurwoning. 1 op 4 van deze groep komt niet in aanmerking omwille van een te hoog
inkomen. Tot slot behoort 66% van de huishoudens gehuisvest in een woning zonder basiscomfort tot de
theoretische doelgroep.

46

Voor een uitgebreide toelichting bij de gehanteerde indicatoren m.b.t. betaalbaarheid: zie 2.2.4.2.

47

Voor een uitgebreide toelichting bij de gehanteerde indicatoren m.b.t. woningkwaliteit: zie 2.2.3.1.
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Tabel 2.5: Aandeel private huurders dat in aanmerking komt voor een sociale woning bij een Sociale
Huisvestingsmaatschappij, naar specifieke groepen op vlak van betaalbaarheid en wooncomfort, Vlaams
Gewest 2005
Huurders op de private
markt …

% dat in
aanmerking
komt voor
SHM

% dat niet in
aanmerking
komt, omdat
men een
woning bezit
7,0
5,6
5,4
3,8

% dat niet in
aanmerking
komt, omwille
van te hoog
inkomen
54,0
26,7
12,8
12,5

% van
alle
private
huurders

alle
39,0
100
100
met woonquote > 30%
67,7
100
39,2
met woonquote > 40%
81,8
100
17,2
met woonquote > 50%
83,7
100
9,5
met equivalent
resterend inkomen <
92,0
2,8
5,2
100
18,1
500 euro
met equivalent
resterend inkomen <
93,3
6,7
100
4,4
250 euro
die soms tot vaak
problemen kennen met
71,2
3,2
25,6
100
7,1
betalen van
huur/verbruikskosten
met woning zonder
65,8
1,8
32,4
100
6,1
basiscomfort *
Bron: Woonsurvey 2005
* Woning zonder toilet, of zonder badkamer, of noodzaak aan minstens 4 grote herstellingen.

Aantallen
binnen
groep

N=808
N=286
N=124
N=65
N=116

N=28

N=52

N=38

Verder werd in deze studie gekeken naar het profiel van de kandidaat-huurders (wachtlijst). Uit de analyses
blijkt dat 15,8% van alle huishoudens die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning zich ook
kandidaat heeft gesteld en dat zowel de leeftijd en de activiteitsstatus van de referentiepersoon, als het
huishoudtype significant samenhangt met het al dan niet zich kandidaat stellen: vooral jongeren,
eenoudergezinnen en werklozen stellen zich kandidaat. Naar gemiddeld (resterend) inkomen en woonquote is
er geen significant verschil tussen de groep kandidaten en niet-kandidaten. Op basis van het aandeel met een
resterend inkomen onder 500 € of 250 € en het aandeel dat zelf aangeeft problemen te hebben met het
betalen van de woonkosten, bestaat er wel een duidelijke statistische samenhang tussen de betaalbaarheid
van het wonen en de kandidaatstelling voor een sociale huurwoning.
“Raming en spreiding netto- theoretische doelgroep sociale huisvesting” (2007)
De onderzoekers ramen in deze studie het aantal huishoudens dat voldoet aan de wettelijke voorwaarden
(geen eigendom en inkomensvoorwaarde) om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning op 39%
van alle private huishoudens of 180.000 huishoudens. Niettegenstaande de iets andere en meer verfijnde
werkwijze, was het resultaat vergelijkbaar met dat van ‘Op weg naar een Vlaamse huursubsidie’.

2.2.2.3

Toekomstverwachtingen

In de statistieken van de bouwvergunningen en de begonnen woningen is duidelijk te zien dat de sterke groei
die zich voordeed vanaf het begin van de jaren 2000 op een hoog niveau tot stilstand kwam in de periode
2005-2006. Nadien kwam een eind aan deze groeiperiode en ging, als gevolg van de algemene economische
crisis, de activiteit wat betreft afgeleverde vergunningen en begonnen gebouwen opnieuw in dalende lijn.
33

Op basis van de recentste cijfers lijkt in 2009 een dieptepunt te zijn bereikt. In 2010 werden opnieuw meer
bouwvergunningen afgeleverd en woningen begonnen. Nadien zien we opnieuw meer schommelingen
waardoor een trend voorlopig moeilijk waar te nemen is. De komende jaren zal blijken of en welke nieuwe
trend zich manifesteert.
48

De Bouwbarometer toont alvast sedert 2011 minder vertrouwen in de sector. Vanaf 2008 ging het socioeconomisch klimaat van de bouwsector erop achteruit met een dieptepunt eind 2009 – begin 2010. Vanaf
midden 2010 tot begin 2011 was een positieve evolutie merkbaar wat erop wees dat de bouwbedrijven het
socio-economisch klimaat gunstiger inschatten. Vanaf midden 2011 is het vertrouwen echter sterk gedaald en
bereikte in 2013 een absoluut dieptepunt.
Voor de komende jaren wordt vooral een groei van het aantal renovaties verwacht. Steeds meer gezinnen
voeren energiebesparende ingrepen uit aan hun bestaande woningen, gestimuleerd door premies en
belastingverminderingen. De beslissing van de federale regering (2011) om het verlaagd btw-tarief van 6% voor
renovatiewerken voor woningen van 5 tot 15 jaar oud – een tijdelijke maatregel sedert 2000 – te verlengen en
definitief te maken (zoals voor de woningen ouder dan 15 jaar reeds het geval was), zal eveneens voor verdere
stimulans op de renovatiemarkt zorgen.
De toekomst voor de nieuwbouw van woningen is moeilijker te voorspellen. In 2010 werd een toename van het
aantal bouwvergunningen opgetekend, maar dit zou het gevolg zijn van de afschaffing van het tijdelijk verlaagd
btw-tarief op nieuwbouw: om nog van het verlaagde tarief te genieten, moesten bouwaanvragen ingediend
worden tegen eind maart 2010. Dit zorgde voor een piek in de aanvragen, en daaropvolgend een piek in de
aflevering van bouwvergunningen tot midden 2010. Nadien liep het aantal afgeleverde vergunningen reeds
terug, maar steeg opnieuw in 2012.
49

Verwacht wordt dat de woningbouw zich nog niet meteen sterk zal herpakken . Belangrijke factoren daarbij
zijn:
-

Een verminderd aanbod van (ver)bouwstimuli

-

De onzekerheid betreffende de woonfiscaliteit naar de Zesde Staatshervorming

-

De strengere kredietvoorwaarden van de banken

-

Het blijvende tekort aan vaklui

-

De onzekerhied over het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden

-

De toename van de oneerlijke concurrentie en de sociale dumping op de Belgische bouwmarkt

50

Ook het Federaal Planbureau voorspelt , in vergelijking met het recente verleden (vóór 2008) een vrij zwakke
groei van de investeringen in woningen. Dankzij het economisch herstel en de opnieuw stijgende koopkracht
van de gezinnen zou de groei van deze investeringen in 2011 opnieuw positief worden (+1,1%). De beperkte
toename van de rente zou in 2012 niet verhinderen dat de groei van de investeringen in woningen opnieuw
aantrekt (+2,5%). Tijdens de periode 2013-2016 zou zich opnieuw een vertraging inzetten, met een gemiddelde
groei van 1,3% per jaar.
Gezien de voorspelde groei in de renovatie van woningen, kan ervan worden uitgegaan dat de verwachte
daling van het aantal nieuwbouwprojecten zal worden opgevangen door de renovatiemarkt.

48

De Bouwunie bouwbarometer wordt sinds 1996 opgemaakt en is de conjunctuurindicator voor de Vlaamse bouwkmo. Voor de ruwbouw,

de afwerking, de installatiesector en de infrastructuurwerken. De barometer wordt per kwartaal samengesteld aan de hand van een
bevraging bij een representatief bouwkmo-panel van 300 ondernemers en bestaat uit verschillende deelindices. Aan de hand van de
verschillende deelindices wordt de algemene bouwkmo-barometer voor Vlaanderen berekend.
49

Bouwunie, bouwbarometer (2012)

50

Federaal Planbureau (2011)
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Het Vlaamse Gewest telde op 1 januari 2013 bijna 6.400.000 inwoners (zie ook paragraaf 3.1 over
demografische ontwikkelingen). Recente prognoses van de Studiedienst van de Vlaamse Regering voorspellen
dat dit bevolkingsaantal verder zal stijgen tot ruim 6.600.000 in 2030. Hoewel prognoses op dat vlak moeilijk
zijn, kan er, gezien de verwachte toename van het aantal alleenstaanden en de verdere vergrijzing van de
bevolking naar de toekomst toe, vanuit worden gegaan dat ook het aantal huishoudens in Vlaanderen zal
blijven stijgen in de nabije toekomst. De prognoses voorspellen dat het aantal huishoudens tussen 2008 en
2030 zal toenemen van ongeveer 2.580.000 tot 2.900.000.
51

Dit zal zorgen voor een blijvende vraag naar meer (betaalbare en kwalitatief goede) woningen. Als de trend
van gezinsverdunning verdergezet wordt, zal de vraag naar de grotere woningen en villa’s dalen en de vraag
naar kleinere woningen, appartementen en kavels van kleinere oppervlaktes toenemen. Maar het is vooral de
vergrijzing die zich in de nabije toekomst zal manifesteren. Dit heeft twee belangrijke implicaties. Vermits
senioren minder geneigd zijn te verhuizen, blijft een grote groep mensen wonen in wat ogenschijnlijk te grote
woningen zijn. Anderzijds noopt de voortschrijdende vergrijzing tot nadenken over aangepaste woningen en
voorzieningen en hun inplanting.
Uiteraard zal ook de vraag naar grotere woningen blijven bestaan. Zeker in de steden zal het aantal gezinnen
toenemen met de bijhorende vraag naar gezinswoningen. Daarnaast neemt ook het aantal nieuw
samengestelde gezinnen toe, waarbij kinderen als gevolg van co-ouderschap afwisselend bij beide ouders
verblijven. Ook deze gezinnen hebben nood aan een woning die voldoende plaats biedt.
Vaak wordt de woonbehoefte gelijkgesteld aan de verwachte demografische evolutie (vb. RSV). Deze zgn.
‘woonbehoefte’ ligt altijd lager dan de zgn. ‘woningvraag’: de effectieve vraag naar nieuwe woningen en
koopwoningen. Daarom worden aan de hand van een econometrisch woningmarktmodel prognoses gemaakt
van de vraag naar nieuwbouwwoningen waarbij ook andere economische variabelen, waaronder
vastgoedprijzen en hypotheekrente, in rekening worden gebracht. Vermits er grote onzekerheid bestaat over
de te verwachten ontwikkeling van al de in rekening gebrachte factoren, wordt met verschillende scenario’s
gewerkt. De verwachte terugval van de huishoudensaangroei heeft uiteraard een belangrijke impact op de
prognoses. Toch zien we dat in elk scenario heel wat meer nieuwe woningen verwacht worden dan er
52
huishoudens bijkomen, hoewel het verschil tussen beide kleiner wordt.
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“Meer woningen” betekent niet noodzakelijkerwijze meer absolute woonruimte. Gezien de gezinsverdunning zal immers ook vooral de

nood aan kleinere woningen toenemen, waarop ook een herstructurering van het totale bestaande woonvolume (opdeling in kleinere
woongelegenheden van de bestaande grotere) een antwoord kan bieden.
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Delbeke en Smets (2007), De woningmarkt in Vlaanderen. Een onderzoek naar de vraagdeterminanten en renovatiebehoeften;

Vastmans, de Vries & Buyst, 2011 (te verschijnen)
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Tabel 2.6: Huishoudensprognoses en prognoses van de vraag naar particuliere nieuwbouw - in absolute
aantallen, Vlaanderen, 2008-2030
HH1
inflatie
intrestvoet
2008
17642
2,0%
5,0%
2009
17263
0,0%
4,5%
2010
16884
2,0%
4,0%
2011
16505
2,0%
4,0%
2012
16126
2,0%
4,0%
2013
15747
2,0%
4,5%
2014
15368
2,0%
5,0%
2015
14950
2,0%
5,5%
2016
14531
2,0%
5,5%
2017
14113
2,0%
5,5%
2018
13694
2,0%
5,5%
2019
13276
2,0%
5,5%
2020
12900
2,0%
5,5%
2021
12524
2,0%
5,5%
2022
12148
2,0%
5,5%
2023
11773
2,0%
5,5%
2024
11397
2,0%
5,5%
2025
11242
2,0%
5,5%
2026
11086
2,0%
5,5%
2027
10931
2,0%
5,5%
2028
10776
2,0%
5,5%
2029
10621
2,0%
5,5%
2030
10466
2,0%
5,5%
Bron: Vastmans, de Vries & Buyst, 2011

woningen
10,0%
1,0%
5,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%

grond
2,0%
7,6%
8,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%

bouwkost
2,0%
-2,5%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%
2,2%

schatting
36535
25715
24660
25587
25239
24886
24171
23467
22734
22340
21941
21536
21126
20756
20380
19999
19613
19222
19073
18923
18772
18619
18465

Menselijke activiteiten vragen steeds om meer ruimte, maar ruimte is een schaars goed en heeft een beperkte
aanpasbaarheid. Vlaanderen kent een hoge bebouwingsgraad (26,6% in 2011) en de bebouwing neemt jaar na
jaar toe (bebouwingsgraad 19,6% in 1985). Deze toename is voornamelijk te wijten aan de uitbreiding van het
53
woongebied (in 2011 11,7% van de totale oppervlakte – 7,1% in 1985). Elke inwoner gebruikte in 2011
2
2
gemiddeld 250m om te wonen tegenover 192m in 1990.
54

Toch blijkt uit recente inventarisaties dat er nog 307.478 onbebouwde percelen beschikbaar zijn in
woongebied, goed voor de realisatie van ongeveer 614.000 woongelegenheden. Naast woongebieden kan men
ook terugvallen op woonuitbreidingsgebieden. De Vlaamse overheid beschikt over een Atlas van
55
woonuitbreidingsgebieden , die aangeeft welke gebieden vanuit juridisch en planologisch oogpunt in
aanmerking komen voor bebouwing. Ruim 5.233 ha van de woonuitbreidingsgebieden komt op korte termijn in
aanmerking voor bebouwing, goed voor zo’n 90.200 à 101.864 bouwmogelijkheden. Voor 5.964 ha
woonuitbreidingsgebied of 98.269 is de ontwikkeling momenteel onzeker.
Rekening houdend met de verwachtingen op het vlak van bevolkings- en gezinsaangroei voor de korte en lange
termijn zal er volgens de plannen van de ruimtelijke ordening voldoende ruimte zijn voor wonen. Het
theoretische aanbod is dus nog ruim, maar wat in theorie voorradig is, komt daarom nog niet op de markt.
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FOD Economie - ADSEI
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Loris I. (2011), Woonaanbod in Vlaanderen. Analyse van het register onbebouwde percelen en gemeentelijke woningprogrammaties, in:

Ruimte en Maatschappij, jg.2, juni 2011, Garant, p. 72-86
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www.vlaanderen.be/wugatlas
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Bovendien heeft de perceptie van bouwgrondschaarste, ondanks het waargenomen aantal (theoretisch)
beschikbare percelen, wellicht te maken met de sterke versnippering van de ruimte en de “verlinting” die nog
verder gaat via invulling van de landelijke woonlinten zoals bestemd in de gewestplannen.
Daarnaast blijft Vlaanderen geconfronteerd met een tekort aan sociale huurwoningen. De sociale
woningbehoefte bedroeg in 2011 bijna 71.000 woningen. Met het Grond- en Pandenbeleid wil de Vlaamse
overheid een sterke inhaalbeweging maken om tegemoet te komen aan deze behoefte. De doelstelling is om
tegen 2023 65.000 bijkomende sociale woongelegenheden te creëren: 43.000 huurwoningen, 21.000 sociale
koopwoningen en 1000 sociale kavels.
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2.2.3

De woonkwaliteit in Vlaanderen

Onder woonkwaliteit wordt meer verstaan dan enkel de bouwtechnische kwaliteit. Naast de noodzakelijke
aspecten die van een gebouw een bewoonbare woning maken, zoals de structuur van de woning, de
afwezigheid van vocht en schimmel, de stabiliteit, de kwaliteit van de funderingen en het dak, dient ook de
woontechnische kwaliteit in rekening te worden gebracht. Het gaat hierbij om de uitrusting van de woning: de
aanwezigheid van stromend (warm) water, bad of douche, centrale verwarming, …. Ook de aangepastheid van
de woning aan de gezinsgrootte of speciale behoeften van ouderen of gehandicapten speelt een rol bij de
woonkwaliteit. Tot slot is ook de kwaliteit van de woonomgeving van belang.
2.2.3.1

Indicatoren woningkwaliteit

De analyse van de woningkwaliteit in Vlaanderen steunt voornamelijk op drie indicatoren. Deze drie
indicatoren brengen elk op hun manier en volgens hun specifieke methode een deelaspect van de kwaliteit van
het wonen in beeld. Geen van de drie indicatoren spreekt zich uit over de globale kwaliteit van het wonen en
de vastgestelde trends en evoluties beperken zich steeds tot het specifieke deelaspect. Bovendien is de analyse
gebaseerd op survey-gegevens waarbij vertrokken is van een steekproeftrekking uit het Rijksregister. De
onderzoeksresultaten hebben bijgevolg enkel betrekking op de bewoonde woningen: leegstaande woningen,
tweede verblijven, studentenkamers, verblijfplaatsen van personen zonder legaal verblijfsstatuut en dies meer
komen niet aan bod.

De drie indicatoren met betrekking tot de woningkwaliteit zijn:
Uitwendige woningkwaliteit
In de eerste plaats beschikken we via de Woningschouwing 2005 over een objectief eindoordeel met
betrekking tot de uitwendige, bouwfysische kwaliteit van de onderzochte woningen. In de Woningschouwing
2005 onderzochten controleurs van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en
56
landschappen (AROHM) vanaf de straatzijde verschillende elementen van het dak, de gevel en het
schrijnwerk, hun eventuele gebreken en de omvang en ernst ervan. Via een berekening werden de resultaten
omgezet in een eindscore en –oordeel, waarbij functionele en constructieve gebreken het sterkst doorwegen,
materiaalaantasting minder en esthetische problemen (mos, graffiti, afbladderende verf, ...) het minst. Bij de
interpretatie van de resultaten moeten we er steeds van bewust zijn dat eventuele gebreken binnenin de
woning of onzichtbaar vanaf de straatzijde, niet tot uiting kunnen komen.
Naast de objectieve uitwendige kwaliteit van de woningen heeft de Woningschouwing 2005 ook de inspecteurs
een eigen oordeel laten vellen over de uitwendige kwaliteit van de woningen. Dit oordeel is echter afhankelijk
van het persoonlijke referentiekader van de inspecteurs ter plaatse. Niettemin is deze vraagstelling
57
gehanteerd, om de gegevens te kunnen vergelijken met de AROHM-survey uit 1994/1995.

Fysische staat van de woning op basis van bevraging
Deze indicator is berekend op basis van de Woonsurvey 2005 volgens de methode die werd ontwikkeld bij de
58
verwerking van de Algemene Socio-Economische Enquête 2001 . De indicator brengt de fysische staat van de
woning in beeld en is gebaseerd op de criteria van de technische fiche met de kwaliteitsnormen volgens de
Vlaamse Wooncode. De indicator beoordeelt de woning als ‘slecht’ als ze volgens deze technische fiche
‘ongeschikt’ blijkt. Aangezien deze index bij de survey steunt op een bevraging bij de bewoners, en dus
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Dit is de vroegere Administratie Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Landschappen. Sinds de hervorming in 2006

behoren de inspecteurs tot het Agentschap Wonen-Vlaanderen.
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AROHM (1996), Een uitwendig onderzoek naar de kwaliteit van de woningen in Vlaanderen, verslag van de survey 1994/1995.
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Vanneste e.a. (2004); Vanneste e.a. (2008).
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subjectief is, geeft het begrip ongeschikt hier niet dezelfde kwaliteitsindicatie als bij de technische controle van
de woning door de inspecteurs.

Comfort van de woning op basis van bevraging
Eveneens naar aanleiding van de verwerking van de Sociaal-Economische Enquête 2001 is een vernieuwde
59
comfortindicator ontwikkeld ter vervanging van de bekende indeling in klein, middelmatig en groot comfort.
Deze indicator geeft het comfort van de woning weer, op basis van de aanwezigheid van comfortkenmerken
zoals sanitair, centrale verwarming, aantal vertrekken, grootte van de woning, dubbele beglazing, en de
noodzaak aan herstellingen.

2.2.3.2

Resultaten woningkwaliteit

Algemeen tonen de recentste onderzoeksgegevens (Woonsurvey en Woningschouwing 2005) over de
60
woningkwaliteit in Vlaanderen een relatief positief beeld.
De globale resultaten van de objectieve uitwendige technische schouwing leiden tot de vaststelling dat in 2005
93,4% van de domiciliewoningen van goede kwaliteit is. Slechts 1% van de woningen vraagt een zeer zware
renovatie of is te vervangen.
Op basis van het persoonlijke oordeel van de inspecteurs, is het aantal domiciliewoningen van slechte kwaliteit
in de afgelopen tien jaar drastisch gedaald van 259.000 (11,8%) naar tussen 27.600 en 44.600 (1,4%).
Wel blijkt een deel van de woningen die uitwendig in relatief goede staat zijn, naar het oordeel van de
bewoners zelf niet te voldoen aan de criteria voor ‘geschiktheid’ zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode.
Een beperking is dat dit resultaat niet voortkomt uit een objectieve meting door inspecteurs, maar uit het
oordeel van de bewoners zelf. Het aantal zogenaamde ‘ongeschikte’ woningen, waarbij ook inwendige
gebreken worden bevraagd, wordt geraamd tussen 205.000 en 257.000 (9,2%). Deze indicator wijst eveneens
op een verbetering van de woningkwaliteit gedurende de laatste vier jaar, want dezelfde methode toegepast
op de gegevens uit de algemene Socio-Economische Enquête 2001 geeft 312.300 slechte woningen (13,3%) als
resultaat.
Tot slot is ook het aantal woningen met ontoereikende kwaliteit of enkel basiskwaliteit
tussen 2001 en 2005 (van 33,5% naar 25,9%).

61

met 7% gedaald

Tabel 2.7: Overzicht ‘slechte woningen’ o.b.v. de verschillende kwaliteitsindicatoren
methode

uitwendige woningkwaliteit:
checklist gebreken
uitwendige woningkwaliteit:
oordeel inspecteurs

1994/1195
(AROHM)

2001
(ADSEI, SEE)

%
-

aantal
-

%
-

aantal
-

2005
(Woonsurvey
en
Woningschouwing)
%
aantal
1,0
24.031

11,8

259.000

-

-

1,4
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Vanneste e.a. (2004); Vanneste e.a. (2008).
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Bij de interpretatie van de gegevens moet wel steeds rekening worden gehouden met het feit dat leegstaande en niet-officieel

36.073

bewoonde woningen, waarvan men kan aannemen dat de kwaliteit minder goed is, niet in het onderzoek zijn opgenomen.
61

Kwaliteit ontoereikend wil zeggen zonder toilet of zonder badkamer met bad en/of stortbad én minstens 4 grote herstellingen nodig;

Basiskwaliteit komt overeen met een toilet én badkamer met bad en/of stortbad aanwezig én hoogstens 3 grote herstellingen nodig. zie
Vanneste e.a. (2004); Vanneste e.a. (2008).
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fysische staat van de woning
o.b.v. bevraging bewoners
comfort van de woning
o.b.v. bevraging bewoners
Bron: Heylen e.a. (2007), Wonen in Vlaanderen

-

13,3

312.287

9,2

230.934

-

5,7

133.837

2,7

67.545

Deze bevindingen sluiten aan bij de algemene verschuiving van nieuwbouw naar aankoop en de toenemende
renovatie van woningen. In de Woonsurvey 2005 wordt de trend bevestigd dat jonge gezinnen meer dan
vroeger geneigd zijn oudere (vooral naoorlogse), kwalitatief mindere woningen aan te kopen en daarin heel
wat renovatiewerken uit te voeren. De inspanningen hebben zich echter niet in alle segmenten en bij alle
doelgroepen op eenzelfde manier en met eenzelfde snelheid voorgedaan. De oudste woningen hebben de
sterkste evolutie doorgemaakt en hebben gemiddeld meer verbouwingswerken ondergaan. Bijgevolg is op het
vlak van woningkwaliteit een inhaalbeweging ingezet. Anderzijds wijzen de gegevens van de Woonsurvey en
Woningschouwing duidelijk uit dat de grootste inspanningen op het vlak van verbouwingen geleverd werden in
de eigendomssector, en dus niet in de sector waar de nood het hoogst is.
Achter de globale positieve evolutie, gaat immers een sterke concentratie van problemen inzake
woningkwaliteit schuil. Vooral de private huurmarkt en de sociaal-economisch zwakste gezinnen scoren slecht
op de onderzochte kwaliteitsindicatoren. In de sociale huursector zijn de effecten van de renovatietrend van de
laatste jaren duidelijk merkbaar. Sociale huurwoningen zijn gemiddeld van goede kwaliteit en scoren voor
sommige indicatoren zelfs beter dan eigendomswoningen. Dit sluit natuurlijk niet uit dat de sociale huisvesting
ook woningen van lagere kwaliteit telt.
Eigenaars die hun woning bouwden, bewonen van alle groepen de beste woningen. Dit is niet vreemd,
aangezien deze woningen ook recenter zijn en er een verband is tussen de ouderdom en de kwaliteit van
woningen. Opmerkelijk is wel dat de verschillen tussen eigenaars en huurders groter zijn voor de indicatoren
‘fysische staat’ en ‘comfort’ dan voor de ‘uitwendige woningkwaliteit’. Wanneer de resultaten voor de
afzonderlijke woningelementen vergeleken worden, blijken de verschillen ook het grootst voor de inwendige
elementen (elektrische installatie, binnenmuren en ramen) en minder uitgesproken voor de uitwendige
elementen (dak, dakgoot en buitenmuren). De verschillen in woningkwaliteit tussen eigenaars en huurders
situeren zich dus meer aan de binnenzijde dan aan de buitenzijde van de woningen.
Verder blijkt er een sterke samenhang tussen de woningkwaliteit en de kwaliteit van de woonomgeving: hoe
slechter de uitwendige kwaliteit van de woning, hoe meer kans op het voorkomen van verwaarloosde panden,
vervuiling, vernieling en onvoldoende verlichting in de woonomgeving. Niet onverwacht zijn deze fenomenen
sterker aanwezig in stedelijke gebieden dan in buitengebieden. Verder draagt ook de bereikbaarheid onder
andere in de vorm van nabijheid van werk, school / opvang kinderen, sociaal netwerk, winkels, voorzieningen,…
bij aan de kwaliteit van de woonomgeving en kan dit als dusdanig ook een rol spelen in de kwaliteitsbeleving
62
van woningen .
Bijkomend is gebleken dat ongeveer de helft van alle woningen in Vlaanderen in de beste conditie verkeren
wanneer zowel de uitwendige kwaliteit, als de fysische staat en het comfort in rekening worden gebracht.
Slechts een zeer kleine fractie (1,9%) is er op alle vlakken slecht aan toe. Opnieuw verschillen de resultaten
volgens het bewonersstatuut en blijkt de woonsituatie bij private huurders het vaakst problematisch (3,4%).
2.2.3.3

Woningkwaliteit in Europees perspectief

Volgens de socio-economische enquête van 2001 beschikten 7 op 10 woningen over centrale verwarming, een
relatieve stijging met 27% tegenover 1991. 96,5% van de Vlaamse woningen beschikt over een badkamer
(88,9% in 1991) en 97,6% over een wc (91,1% in 1991). Hoewel de comfortverbetering verhoudingsgewijs
sterker was in het Waalse Gewest, behoudt Vlaanderen in 2001 nog enkele procenten voorsprong.
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Heynen, H. (2001), Ontwikkeling van een gedifferentieerde methode voor het bepalen van de kwaliteit van woningen.
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In 2009 komen in Vlaanderen nagenoeg geen woningen zonder bad of douche of woningen zonder toilet met
waterspoeling in de woning zelf, meer voor. Voor het Waalse en Brusselse Gewest gelden dezelfde
bevindingen. Relatief hoge aandelen personen die leven in woningen zonder deze uitrusting (5% of meer)
vinden we in 2009 enkel nog in nieuwe EU-lidstaten, met name Estland, Litouwen, Bulgarije, Letland en
63
Roemenië.
De aanwezigheid van centrale verwarming in de Vlaamse woningen is kleiner: in 2009 beschikte 85% van de
64
woningen hierover, in 2005 bedroeg dit aandeel 82% . Op dit vlak scoort Vlaanderen in vergelijking met
andere West-Europese landen eerder laag (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
Anno 2009 leeft 15% van de Vlaamse gezinnen in een woning waar geen bad/douche, centrale verwarming of
warm stromend water aanwezig is. Voor de huurders loopt dit aandeel op tot 19,7%, tegenover 13,2% voor de
65
eigenaars. In vergelijking met 2005 is er wel een positieve evolutie.
De EU-SILC-gegevens van 2009 tonen tenslotte dat in Vlaanderen nog 13% van de bewoners leeft in een
woning met een vochtprobleem (een lekkend dak, vochtige muren of rottend raamwerk). In Europees
perspectief blijkt dit aandeel echter vrij laag. Het EU-gemiddelde bedraagt 16%. Het Waalse en het Brusselse
66
Gewest scoren zelfs boven dit gemiddelde (respectievelijk 22% en 17%). (Figuur 2.8)

Figuur 2.8: Aandeel van de bevolking dat woont in een woning met lekkend dak, vochtige muur of vloer
(schimmel, huiszwam) of rottend raamwerk (in %), Belgische gewesten en EU27-landen, 2009

Bron: EU-SILC, Eurostat en ADSEI (Winters & Elsinga, 2011)
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Winters S., Elsinga M. (2011), Wonen in Vlaanderen in internationaal perspectief, in: Noppe J., Vanderleyden L., Callens M., De sociale

staat van Vlaanderen 2011, Studiedienst van de Vlaamse regering
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Heylen (2012)
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Winters S. en Elsinga M., 2011
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2.2.3.4

Overige dimensies van woonkwaliteit

Verder blijkt dat Vlaamse gezinnen het afgelopen decennium zeer geleidelijk aan kleiner zijn gaan wonen.
Hoewel het aandeel open en halfopen bebouwingen tussen 1991 en 2001 met 3 procentpunten is gestegen tot
56% en ook het aandeel woningen met tuin meer dan 10 procentpunten toenam tot 77%, is het aandeel grote
2
woningen (meer dan 105m ) met 4% afgenomen tot 24%. In de meerderheid van de woningen bedraagt de
2
totale oppervlakte van de woonvertrekken nu 85m of minder. Verder blijkt ook de gemiddelde oppervlakte
van de verkochte bouwpercelen in Vlaanderen het afgelopen decennium wat gedaald.

Tabel 2.8: bewoonde particuliere woningen naar woningtype en woninggrootte (in percenten van het totaal)
woningtype
open
halfopen
rijwoning
appartement/studio
grootte van de woning
2
<85 m
2
85-104 m
2
105 m of meer
Bron: Socio-Economische Enquête 2001

1991

2001

35
18
26
21

36
20
23
20

51
21
28

54
22
24

Volgens de kadastrale statistiek (bron: ADSEI) bestond in 2013 het Vlaamse gebouwenpark voor 40% uit huizen
in open bebouwing, 29% huizen in gesloten bebouwing, 26% huizen in halfopen bebouwing en voor 5% uit
gebouwen met appartementen. Het gaat hier weliswaar om het aantal gebouwen, en dus niet over het aantal
woongelegenheden.
Uit de Woonsurvey en Woningschouwing 2005 blijkt bovendien dat deze kenmerken sterk verschillen
naargelang het eigendomsstatuut. Terwijl ruim 9 op 10 eigenaars in een eengezinswoning wonen, geldt dit bij
de huurders slechts voor 45%. Bij de private huurders woont de grootste groep in een meergezinswoning;
sociale huurwoningen zijn voor meer dan de helft eengezinswoningen. Eigenaars beschikken ook over het
grootste aantal slaapkamers (gemiddeld 2,9). Ook op dit vlak zijn sociale huurders beter voorzien dan private
huurders, met respectievelijk gemiddeld 2,2 en 2,1 slaapkamers.
De kwaliteit van de woonomgeving werd in beeld gebracht op basis van een aantal kenmerken die tijdens de
Woningschouwing 2005 werden onderzocht. Vanwege onvoldoende datakwaliteit werd een deel daarvan,
onder meer aanwezigheid van groen en parkeermogelijkheden, niet in de analyses betrokken. Bijgevolg is de
informatie over de kwaliteit van de woonomgeving in Vlaanderen slechts partieel beschikbaar.
De aanwezigheid van voorzieningen op wandelafstand vanuit de Vlaamse woningen is relatief hoog. Uiteraard
zijn huishoudens in stedelijk gebied op dit vlak beter voorzien dan huishoudens in buitengebied.
Over het algemeen is het voorkomen van vervuiling en vernieling in de (private en publieke) woonomgeving vrij
beperkt. Wel blijkt dat stedelijk gebied hier over het algemeen meer mee heeft af te rekenen dan
buitengebied. Bovendien blijkt ook dat wanneer de uitwendige kwaliteit van de woning zelf lager is, ook meer
vernieling en vervuiling in de omgeving wordt vastgesteld. Hetzelfde geldt ten aanzien van de aanwezigheid
van verlichting bij de toegangsdeur: hoe lager de woningkwaliteit, hoe minder verlicht en ook dit fenomeen is
sterker aanwezig in buitengebied dan in stedelijk gebied.
De woononzekerheid, die eveneens de (subjectieve) woonkwaliteit bepaalt, vormt qua omvang geen ernstig
maatschappelijk probleem in de sociale huursector en de eigendomssector. Bijgevolg is de woonzekerheid
vooral problematisch op de private huurmarkt. Uit onderzoek is gebleken dat kortlopende contracten de sector
blijven domineren (Pannecoucke e.a. 2004). Toch blijkt dat huurders in Vlaanderen over het algemeen zeker
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zijn in hun huidige woning te kunnen blijven: 70% geeft aan zeker tot heel zeker in hun woning te kunnen
blijven, tegenover 10% onzeker tot zeer onzeker (Woonsurvey 2005).
De tevredenheid van de Vlaamse huishoudens met hun woonsituatie is behoorlijk groot: meer dan 9 op 10
gezinnen zeggen tevreden of zeer tevreden te zijn over hun woning en woonomgeving.
Wat de woning betreft blijkt dat comfort, inrichting en de aanwezigheid van een tuin of terras de meest
begeerde aspecten zijn. Slechte indeling, te kleine woning en een slechte staat ervan blijken de meest
problematische aspecten.
Betreffende de woonomgeving blijkt dat rust en stilte, een centrale ligging, veel groen en goede buren de
meest begeerde aspecten zijn. Verkeer, lawaaihinder, gebrek aan voorzieningen en infrastructuur zijn de meest
problematische.
Bovendien blijkt dat huurders, huishoudens in meergezinswoningen en huishoudens in stedelijk gebied vaker
ontevreden zijn over de woning en de woonomgeving, de veiligheid, de privacy, het aantal sociale contacten en
conflicten met de buren.
Driekwart van de gezinnen is van mening dat de algemene leefbaarheid in de buurt niet is veranderd in de
afgelopen 5 jaar, 15% zag een opleving en 11% een neergang van de buurt. Huishoudens in stedelijk gebied en
sociale huurders hebben de evolutie vaker als positief of negatief ervaren.
Toch wil 14% van de gezinnen eigenlijk weg uit de huidige woning en 9% uit de huidige buurt. Voor gezinnen
met concrete verhuisplannen blijkt de stadsrand de populairste bestemming. 6 keer meer huishoudens zijn op
zoek naar een koopwoning dan naar een bouwgrond en de eengezinswoning geniet nog steeds de voorkeur.
Een duurzame woning veronderstelt ook dat deze steeds toegankelijk is en op lange termijn aangepast kan
worden aan veranderende wensen en behoeften van de bewoner. Uit de Woonsurvey 2005 blijkt dat slechts
22% van de Vlaamse woningen toegankelijk is voor een rolstoel. Verder moet tweederde van de huishoudens
trappen doen om te gaan slapen en 17% om naar het toilet te gaan. De toegankelijkheid blijkt groter bij
meergezinswoningen dan bij eengezinswoningen.
Tussen 2,5% en 4,4% van de Vlaamse huishoudens heeft in de laatste tien jaar een slaapkamer, badkamer of wc
op het gelijkvloers gebracht. Bij 95% van de huishoudens blijkt dit niet nodig en/of niet gewenst te zijn.
Algemeen besteedt 22% van de Vlaamse huishoudens aandacht aan het ouder worden of de eventuele
achteruitgang van de gezondheid bij de keuze, bouw of verbouwing van hun woning. Zowel de effectieve
verwezenlijking als de aandacht ligt het hoogst bij de ouderen, laag opgeleiden, gepensioneerden, zieken en
arbeidsongeschikten.
2.2.3.5

Toekomstverwachtingen

Vertrekkend van het verband tussen de ouderdom en de kwaliteit van de woning raamde het Kenniscentrum
Duurzaam Woonbeleid tevens de renovatiebehoefte van het totale (privaat en sociaal) bewoonde
woningpatrimonium. De verwachte renovatiebehoefte wordt hierbij gedefinieerd als depreciatie van de
huidige stock onder constante renovatie-inspanningen per ouderdomsklasse. Deze renovatiebehoefte ten
gevolge van de geleidelijke veroudering van het huidige (bewoonde) woningbestand wordt geraamd op ruim
44.000 woningen van slechte kwaliteit tegen 2021. Ten opzichte van 2006 betekent dit een toename met
ongeveer 19.000.
Hoewel de oudste woningen een inhaalbeweging hebben ingezet, hebben ze niettemin nog steeds een
aanzienlijke weg af te leggen. Bovendien bestaat nu het risico dat met de renovatie-inspanningen in het oudste
segment van de woningmarkt, de problemen zich zullen verschuiven naar de volgende ouderdomsklasse, met
name de woningen uit de naoorlogse decennia. Inspanningen voor de verbetering van de woningkwaliteit
zullen de komende jaren ook in deze woningen noodzakelijk zijn, om te vermijden dat de veroudering van deze
woningen gepaard zal gaan met een sterke daling van de woningkwaliteit.
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2.2.4

Prijzen en betaalbaarheid

2.2.4.1

Prijsstijgingen

De Vlaamse woningmarkt kende de afgelopen decennia een gevoelige prijsstijging, sterker dan de gemiddelde
kosten van het levensonderhoud.
2

De gemiddelde verkoopprijs van bouwgronden is bijna dan verviervoudigd van 44 € per m in 1994 tot 168 € in
2012. Het Waalse Gewest kent niet enkel een lagere bouwgrondprijs, maar wordt ook gekenmerkt door een
2
veel minder sterke stijging in de beschouwde periode: van 22 € per m in 1990 tot 50 € in 2012 (Figuur 2.9).

2

Figuur 2.9: Evolutie gemiddelde bouwgrondprijs (€ per m in prijzen 2012)
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Bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek – Eigen bewerking: prijzen geïndexeerd (gezondheidsindex)

Naast de grondprijs is ook de bouwkost een belangrijke variabele in de nieuwbouwmarkt. De ABEX-index volgt
de bouwkost van een standaardhuis en wordt al sinds 1914 opgesteld. De index geeft het gemiddelde op
nationaal niveau weer. Gegevens per gewest zijn niet beschikbaar. Het voordeel van deze index is dat hij de
prijsstijging meet van een goed dat homogeen is doorheen de tijd. Het nadeel is dan weer dat toegenomen
kwaliteitsvereisten niet volledig in de index worden opgenomen. Hierdoor wordt de werkelijke bouwkost
onderschat. Figuur 2.10 toont dat de reële bouwkosten tijdens de ‘boom’ van de jaren 1970 sterk steeg als
gevolg van capaciteitsbeperkingen in de bouwsector. In de eerste helft van de jaren 1980 volgde dan ook een
neerwaartse correctie. Sinds 1985 bleven de bouwkosten redelijk stabiel hoewel zich de laatste jaren toch weer
een stijgende trend aftekent.
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Figuur 2.10: Evolutie Abex index (reëel), België
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Bron: Vastmans, de Vries & Buyst, 2011 (te verschijnen)

De gemiddelde woningprijs en de gemiddelde prijs van appartementen stegen tussen 1994 en 2010 met
respectievelijk 118.000 en 108.000 euro. Gedurende de jaren 1990 stegen deze prijzen gestaag, gevolgd door
een sterkere stijging in de periode 2003-2007. Nadien stabiliseerden de prijzen, met een nieuwe stijging vanaf
2010 (Figuur 2.11).

Figuur 2.11: Evolutie gemiddelde prijzen appartementen en woonhuizen (in €; in prijzen 2012)
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Bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek – Eigen bewerking: prijzen geïndexeerd (gezondheidsindex)

In tegenstelling tot de indicatoren met betrekking tot beschikbaarheid en kwaliteit, zien we dus wat de prijzen
betreft geen enkele evolutie naar een meer ontspannen woningmarkt. De prijzen zijn de afgelopen jaren min of
meer gestabiliseerd, maar waren sterk gestegen tot 2007.
De evolutie van de prijzen verliep in de drie Belgische gewesten min of meer gelijk tussen 1996 en 2004. Vanaf
2005 was de prijsstijging het sterkst in het Brussels Gewest. (Figuur 2.12)
Figuur 2.12: Evolutie van nominale woningprijzen in de drie Belgische gewesten (1996=100), periode 19962009

Bron: Winters & Elsinga, 2011

België onderscheidt zich op meerdere vlakken van de andere Europese landen (ERA-Europe, 2002 en 2007).
Enerzijds had België in 2002, na Luxemburg, Zwitserland en Ierland, het hoogste bruto inkomen per inwoner
van Europa. In 2007 behoort België eerder tot de middenmoot.
De gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen in België en Vlaanderen is, in internationaal
67
perspectief , eerder laag (Figuur 2.13). De Belgische registratierechten (10%) zijn dan weer de hoogste in
Europa. In het VK bijvoorbeeld bedragen de registratierechten slechts 1% en in Nederland 6%.

67

Internationale vergelijkingen zijn weliswaar moeilijk te maken, zie Winters & Elsinga, 2011
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Figuur 2.13: Gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen (in 1.000 euro), Belgische gewesten en 14 EU-landen,
2009

Bron: Winters & Elsinga, 2011

2.2.4.2

Woonkosten en betaalbaarheid

Begripsomschrijving en indicatoren
Naakte woonkost
Dit zijn de woonuitgaven. Voor de huursector gaat het om de huurprijs zonder (evt.) aftrek van de ontvangen
huursubsidie. Voor de eigendomssector betreft het de kapitaalaflossing en de interestbetaling van de
(hypothecaire) lening, exclusief het fiscale voordeel dat bekomen wordt via de personenbelasting. Uitgaven
voor nutsvoorzieningen (water, verwarming, elektriciteit e.d.) worden niet meegerekend.

Betaalbaarheid
Een stijging van de woningprijzen impliceert niet noodzakelijkerwijze het ontstaan van
betaalbaarheidsproblemen. Dit is pas het geval als de woonuitgaven een ‘onredelijke’ belasting leggen op het
huishoudbudget. Betaalbaarheid refereert dus steeds aan twee duidelijk te onderscheiden elementen: een
maat voor de relatie tussen de woonuitgaven en het beschikbaar huishoudinkomen enerzijds en een norm om
deze maat te boordelen anderzijds. Over welke indicator voor betaalbaarheid gehanteerd dient te worden en
tegen welke drempel of norm deze indicator dient afgezet te worden, is men het in de literatuur niet eens. Om
de betaalbaarheid van het wonen in Vlaanderen te analyseren, gebruiken de onderzoekers vier indicatoren: de
woonquote, het ‘equivalent resterend inkomen’, de budgetmethode en een subjectieve indicator.


Woonquote

De woonquote is het aandeel van het huishoudinkomen dat aan de naakte woonuitgaven wordt gespendeerd
en is een vaak gehanteerde maat voor betaalbaarheid in (internationaal) onderzoek. Onder ‘naakte
woonkosten’ worden de bedragen verstaan die huishoudens besteden aan de huur van de woning of de
afbetaling van de lening. Verbruikskosten zijn niet inbegrepen.
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Resterend inkomen

Het ‘resterend inkomen’ is het inkomen dat overblijft na het betalen van de woonuitgaven. Dit bedrag wordt
vervolgens omgezet naar het ‘equivalent resterend inkomen’ door het te delen door een factor die de
huishoudsamenstelling in rekening brengt. Deze correctie laat toe vergelijkingen te maken tussen huishoudens
van verschillende omvang en samenstelling.


Budgetmethode

Deze methode geeft aan hoe groot de groep huishoudens is die na betaling van de naakte woonuitgaven niet
voldoende overhoudt om menswaardig te kunnen participeren in de samenleving. Hiervoor wordt vertrokken
van de budgetstandaarden (Storms & Van den Bosch 2009). Deze standaarden werden bepaald door per
huishoudtype na te gaan welke korf van goederen en diensten minimum noodzakelijk is om menswaardig te
participeren in de samenleving en wat deze korf minimaal moet kosten. Om de betaalbaarheid van het wonen
in beeld te brengen wordt het resterend inkomen van huishoudens afgetoetst aan de normen voor het
resterend inkomen (RI-normen = budgetstandaarden exclusief huur).


Subjectieve indicator

Voor de subjectieve benadering ten slotte gebruiken de onderzoekers een vraag uit de Woonsurvey 2005: de
respondenten werd gevraagd of – en in welke mate - men reeds problemen heeft ervaren bij het betalen van
de woonkost.

Elk van deze indicatoren heeft zijn voor- en nadelen en de keuze blijft steeds enigszins arbitrair.
De woonquote heeft als voordeel de eenduidigheid en het veelvuldige (internationale) gebruik, waardoor
vergelijkingen tussen groepen, in de tijd en met andere landen mogelijk zijn. Het belangrijkste nadeel is dat de
gekozen standaard, doorgaans 20% of 30% van het inkomen, gebaseerd is op willekeur of afkomstig van nietwetenschappelijke studies naar uitgavenpatronen van begin vorige eeuw. Bovendien heeft eenzelfde
woonquote niet dezelfde betekenis voor verschillende inkomensgroepen: een hoge woonquote is uiteraard
minder problematisch voor hogere dan voor lagere inkomens.
Het resterend inkomen is in sterke mate bestand tegen de kritieken op de woonquote-methode. Deze indicator
geeft de consumptiemogelijkheden na betaling van woonkosten weer in absolute termen. Wanneer dit
resterend inkomen kan worden vergeleken met een standaardinkomen dat noodzakelijk is om menswaardig te
kunnen participeren in de samenleving, zoals bij de budgetmethode, maakt dit een juistere vergelijking tussen
inkomensgroepen mogelijk. Deze methode wordt in de onderzoeksliteratuur dan ook bestempeld als de beste
methode om de betaalbaarheid in beeld te brengen.
Bij de subjectieve indicator wordt de ervaring van de mensen zelf weergegeven en zegt enkel iets over hoe zij
de relatie tussen hun inkomen en woonkosten beoordelen.
Voor de volledigheid worden hieronder de resultaten van de vier indicatoren besproken.

Resultaten
Opmerkelijk is dat de stijging van de gemiddelde naakte huurprijzen sinds eind jaren negentig minder
uitgesproken is dan voorheen, in tegenstelling tot de gemiddelde afbetalingslasten van eigenaars-bewoners
(Figuur 2.14). Bijgevolg is de naakte woonkost de jongste jaren, zowel absoluut als relatief, sterker gestegen
voor afbetalende eigenaars dan voor huurders.
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Figuur 2.14: Evolutie maandelijkse naakte woonkost (in €; in prijzen 2005)
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Bron: Heylen. e.a (2007) ,Wonen in Vlaanderen, p.160-166.

Volgens de Woonsurvey 2005 bedraagt de gemiddelde maandelijkse huurprijs 396 euro. Voor een sociale
huurwoning betaalt men maandelijks gemiddeld 258 euro, voor een woning op de private huurmarkt
gemiddeld 431 euro. De huurprijs op de private huurmarkt wordt vooral beïnvloed door de woninguitrusting
(aanwezigheid van comfortelementen), de ligging, het woningtype en in mindere mate de uitwendige
woningkwaliteit. Verder blijkt de maatregel dat de huurprijs binnen een enkele contractduur slechts mag
worden aangepast aan de gezondheidsindex een temperende invloed te hebben op de huurprijs: voor een
identieke woning stijgt de huurprijs met de datum van intrek in de woning. In de sociale huursector wordt de
68
huurprijs mee bepaald door het inkomen van de huurder.
Voor huishoudens die de jongste tien jaar een woning hebben verworven, bedraagt de prijs voor
woningverwerving gemiddeld 165.263 euro. Aan koopwoningen werd gemiddeld 122.736 euro uitgegeven
(148.612 euro indien renovatiewerken meegerekend). Huishoudens die hun woning bouwden, spendeerden
gemiddeld 212.163 euro. Bij de aankoopprijs van woningen blijkt het comfortniveau minder rol te spelen. Een
grotere invloed gaat uit van de ligging van de woning, de ouderdom van de woning (vooral nieuwbouw
tegenover bestaande woning) en de uitwendige bouwfysische kwaliteit.
Terwijl voor de huurders de huurprijs meteen ook de naakte woonkost vormt, is dit enigszins anders voor de
afbetalende eigenaars. De maandelijkse afbetalingslast is niet enkel afhankelijk van de aankoopprijs van de
woning, maar wordt in belangrijke mate bepaald door de financieringswijze (inbreng van eigen middelen,
schenkingen en erfenissen), de rentevoeten, de afbetalingstermijn, de registratierechten en het gebruik van
premies. Iets meer dan 10% van de huishoudens die een woning verwerven, maakt gebruik van
overheidspremies (gemeentelijke, provinciale en/of Vlaamse). Voor het geheel van de overheidspremies is de
gemiddelde inbreng relatief beperkt (gemiddeld 3.700 € of net geen 2,5% van het totaal gespendeerd bedrag)

68

Het Kaderbesluit sociale huur van 2007 voorziet in een nieuwe huurprijsberekening. Het effect daarvan op de betaalbaarheid in de

sociale huursector valt niet af te leiden uit de gegevens van de Woonsurvey 2005.
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en er blijkt ook geen verticaal herverdelend effect te bestaan: rijke en arme gezinnen doen er evenveel beroep
op.
Lage rentevoeten, lange afbetalingstermijnen, verlaagde registratierechten en meer inbreng van eigen
middelen/erfenissen/schenkingen, in combinatie met een stijging van het gemiddelde inkomen, maken dat de
stijgende vastgoedprijzen zich niet onmiddellijk vertalen in betaalbaarheidsproblemen.
De resultaten van de Woonsurvey 2005 tonen aan dat wonen in Vlaanderen beduidend beter betaalbaar is
voor afbetalende eigenaars dan voor huurders, ook naar de mening van de gezinnen zelf: 96% van de eigenaars
zegt nooit betalingsproblemen te ondervinden, tegenover 85% van de huurders. De jongste tien jaar is de
betaalbaarheid globaal vooral sterk afgenomen op de private huurmarkt en in veel mindere mate voor de
sociale huurders en de afbetalende eigenaars. Deze toenemende kloof wordt vooral verklaard door de evolutie
van het gemiddelde inkomen.
Zowel volgens de methode van de woonquote als volgens de budgetmethode wordt het aantal huishoudens
met een betaalbaarheidsprobleem in 2005 geraamd op 330.000, wat neerkomt op 13% van alle Vlaamse
huishoudens. Wel leveren beide methoden erg verschillende resultaten op voor de deelmarkten. Waar volgens
de methode van de woonquote het aandeel huishoudens met betaalbaarheidsproblemen het grootst is op de
private huurmarkt, is dit volgens de budgetmethode op de sociale huurmarkt.

Tabel 2.9: Overzicht betaalbaarheidsindicatoren
eigenaar

gem. netto-maandinkomen (€)
gem.
equivalent
nettomaandinkomen (€)
gem.
maandelijkse
naakte
woonkost (€)
gem. woonquote (%)
aandeel woonquota > 30% (%)
gem. resterend inkomen (€)
gem.
equivalent
resterend
inkomen (€)
aandeel met resterend inkomen
onder budgetstandaard
aandeel dat naar eigen zeggen
nooit problemen ondervond met
de betaling van huur of
afbetaling (%)
Bron: Woonsurvey 2005.

huurders

totaal

met
afbetaling
3.049
1.779

zonder
afbetaling
1.912
1.277

privaat
1.725
1.251

sociaal
1.281
913

2.202
1.412

633

0

431

258

284

21,7
17,1
2.491
1.451

0
0
1.912
1.277

29,5
39,2
1.310
929

22,3
12,2
1.024
720

13,0
12,7
1.940
1.238

9,4

6,5

27,4

38,6

13,2

94,2

97,5

85,8

81,1

91,8

Volgens de woonquote-methode heeft 17% van de afbetalende eigenaars betaalbaarheidsproblemen. Verder
onderzoek heeft aangetoond dat het hier vooral om alleenstaanden en eenoudergezinnen gaat en dat de
problematiek zich, met uitzondering van het hoogste quintiel, vrij gelijkmatig spreidt over de
inkomensquintielen. Bij de huurders, privaat en zeker sociaal, situeren de betaalbaarheidsproblemen zich
vooral in de twee laagste inkomensquintielen. Bovendien blijkt bijna de helft van de alleenstaande huurders
een woonquote boven 30% te hebben.
Bij de budgetmethode blijkt vooral het inkomen een sterk bepalende factor: de problemen situeren zich in de
eerste plaats binnen het laagste inkomensquintiel. Bovendien verschilt ook de samenstelling van deze groep in
de verschillende marktsegmenten. In de sociale huisvesting springt vooral de ongunstige positie van gezinnen
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met kinderen en jonge gezinnen in het oog. Op de private huurmarkt is de situatie vooral problematisch voor
eenoudergezinnen en 65+-ers. In de eigendomssector zijn het eveneens de eenoudergezinnen die te kampen
hebben met betaalbaarheidsproblemen. Tot slot blijken tewerkstelling en opleidingsniveau binnen de
eigendomssector en de private huursector de betaalbaarheid sterk te beïnvloeden, terwijl dit binnen de sociale
69
huursector veel minder speelt.
Daarnaast valt wat de eigenaars betreft op dat 6,5% van de eigenaars zonder hypotheek onder de RI-norm
ste
(resterend inkomen) valt. Dit is uiteraard een gevolg van de lage inkomens (allemaal huishoudens uit het 1
inkomensquintiel) en niet van de woonuitgaven. Het betreft vooral oudere huishoudens met een bescheiden
pensioen. Tabel 2.10 toont dat ook in de andere marktsegmenten ruim een vijfde van de
betaalbaarheidsproblemen louter toe te schrijven is aan een te laag inkomen, los van de woonuitgaven. Zelfs
indien hun huur volledig zou worden gesubsidieerd, blijven deze huishoudens een inkomen overhouden dat
hen niet toelaat de minimaal noodzakelijke uitgaven te doen. Hun aandeel ligt het hoogst in de sociale
huursector (8%), maar bedraagt ook in de private huursector ruim 6%. De problemen volgens de
budgetmethode blijken algemeen veel meer geconcentreerd te zijn bij de lage inkomensgroepen dan volgens
de ratiomethode. Dit verklaart ook waarom een zo hoog aandeel betaalbaarheidsproblemen wordt vastgesteld
bij de sociale huurders, die gemiddeld over een erg laag inkomen beschikken. Dit vraagt zeker nog bijkomend
onderzoek om na te gaan of de budgetmethode niet eerder een algemeen armoedeprobleem meet en of en
hoe problemen met de betaalbaarheid van het wonen daarvan onderscheiden kunnen worden.
Tabel 2.10: Aandeel gezinnen met resterend inkomen onder de RI-norm en besteedbaar inkomen onder en
boven de RI-norm, naar eigendomsstatuut (in %), Vlaanderen, 2005

Totaal
Alle eigenaars
Eigenaars met hypotheek
Eigenaars zonder hypotheek
Alle huurders
Private huurders
Sociale huurders
Test
N
Bron: Woonsurvey 2005
2
Χ -test: ***p<0,01

Resterend inkomen
<RI-norm
5,0
4,4
1,9
6,5
6,6
6,2
8,0
***
1.716

Resterend inkomen
>RI-norm
8,2
3,4
7,5
0,0
23,4
21,2
30,6
***
2.815

Totaal
13,2
7,8
9,4
6,5
30,0
27,4
38,6
***
4.531

Bovenstaande resultaten houden slechts in beperkte mate rekening met recente prijsstijgingen. Er wordt
immers gekeken naar gemiddelden op de totale woningmarkt, dus ook van huishoudens die reeds 20 jaar of
meer in hun huidige woning wonen. In bijkomend onderzoek tracht men het effect van deze prijsstijgingen
beter in beeld te brengen, door te focussen op de betaalbaarheid voor starters op de woningmarkt. De
onderzoekers stellen vast dat het jonge leeftijdsprofiel van starters er toe leidt dat deze groep socioeconomisch sterker staat dan de groep niet-starters. Op vlak van betaalbaarheid wordt dan ook geen verschil
aangetroffen tussen de starters en niet-starters op de woningmarkt. Uit een vergelijking van de periode 19951999 en 2000-2005 blijkt bovendien dat de situatie van de starters er niet op achteruit is gegaan. Wel sturen de
prijs en het aanbod enigszins de vraag: de recente startende eigenaars betrekken woningen met een lager
comfortniveau, gemiddeld minder woonvertrekken en een kleinere oppervlakte. Men kiest dus –enigszins
noodgedwongen- sneller voor een kleinere of minder comfortabele woning. Men kiest ook sneller voor een
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Om methodologische redenen kan de ‘probleemgroep’ bij werkenden enigszins zijn onderschat (Heylen en Winters, 2009, p.11)
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koopwoning in plaats van een bouwproject en indien men bouwt, kiest men sneller voor een kleinere
bouwgrond. Op die manier blijft de effectieve betaalbaarheid dezelfde. (Heylen en Winters, 2008, p. 4-5).

2.2.4.3

Toekomstverwachtingen

De Belgische residentiële vastgoedmarkt had, in vergelijking met andere Europese landen, niet al te zwaar te
lijden onder de recente economische crisis. Na de vertraging die in de jaren 2008-2009 werd opgetekend,
herpakte de markt opnieuw eind 2009. Wel ziet het ernaar uit dat de dynamiek van voor en net na de crisis,
niet gehandhaafd zal worden.
70

ING voorspelt op langere termijn dat twee belangrijke factoren, die mee zorgden voor de prijsstijgingen in het
laatste decennium, zullen wegvallen, namelijk de gunstige financieringsvoorwaarden (verwachte rentestijging)
en de belastingvoordelen. Ook de persoonlijke inbreng in een vastgoedproject zou aan belang inboeten. De
opwaartse druk op de prijzen omwille van de persoonlijke inbreng zou daardoor niet meer opwegen tegen de
neerwaartse druk van het fiscaal en financieel moeilijkere klimaat. De prijsstijging zal in de toekomst bijgevolg
vooral berusten op de factoren inkomensstijging en demografie, wat ertoe zal leiden dat ze globaal genomen
nog positief zal zijn, maar zwakker dan de afgelopen jaren. (ING, 2011)
Wat betreft de nieuwbouw worden wel sterkere prijsstijgingen verwacht. De kost van een nieuwbouwproject
zal verder toenemen als gevolg van toenemende grondstof prijzen en toenemende vereisten wat betreft
energie. Bovendien is het aanbod aan bouwgronden in sommige regio’s vrij beperkt, wat eveneens een
prijsopdrijvend effect zal hebben. Ook bij de verkoop van woningen, speelt de energiezuinigheid een steeds
grotere rol in de prijs en verkoopbaarheid. Kopers hechten, onder meer door de EPC-regelgeving, meer belang
71
aan deze aspecten van woningen (ERA ).
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ING Real Estate (2011), Bestendigheid in een roerige omgeving. ING is een wereldwijde financiële instelling van Nederlandse origine die

diensten levert op het gebied van bankieren, beleggen, levensverzekeringen en pensioenen.
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ERA staat voor Electronic Realty Associates, een samenwerkingsverband van makelaars in residentieel vastgoed, anno 1972 in de VS

opgericht en sinds 1995 ook actief op de Belgische vastgoedmarkt. Vandaag omvat ERA meer dan 2.600 onafhankelijke makelaarskantoren
in 48 landen, waaronder 115 in België.
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2.2.5

Buiten de reguliere woningmarkt, buiten de statistieken

De analyses in de vorige hoofdstukken zijn vooral gebaseerd op officiële statistieken en op wetenschappelijk
onderzoek op basis van grootschalige surveys. Daarmee krijgen we een goed beeld van de situatie en trends op
de reguliere woningmarkt in Vlaanderen. Vlaanderen wordt echter geconfronteerd met een grote
verscheidenheid aan marginale woonvormen die niet in deze data verschijnen. Geregeld berichten media over
onder meer permanent bewoonde caravans, gemeubelde kamers, huisjesmelkerij, krakers en dak- en
thuislozen. Er zijn per definitie nauwelijks officiële gegevens beschikbaar over dit marginale of grijze
wooncircuit, maar ook (recent) onderzoek hierover is schaars. Bijgevolg ontbreken accurate gegevens over de
omvang van deze problematiek. Wel wordt in een aantal onderzoeken, meestal via diepgaand kwalitatief of
meer theoretisch onderzoek, getracht een beschrijving van de fenomenen te geven en de oorzaken en/of
gevolgen te achterhalen. In dit hoofdstuk trachten we een overzicht te geven van de beschikbare informatie
72
over deze zgn. marginale woonvormen.
2.2.5.1

Categorisering van marginale woonvormen
73

In een onderzoek uit 1998 wordt gezocht naar het ontstaan en bestaan van marginale woonvormen. Volgens
de onderzoekers kan men het marginale wonen afbakenen aan de hand van drie dimensies: de economische
integratiesferen (zie hoofdstuk werking woningmarkt), macro- en microsociale processen, en de kwaliteit van
de woningen en het al dan niet legale karakter van de woonsituatie.
De studie leert dat, vanuit de economische invalshoek, marginaal wonen grotendeels samenvalt met een te
beperkte koopkracht van huishoudens. Een te laag inkomen geeft niet alleen aanleiding tot marginale
woonvormen in de marktsfeer (bijvoorbeeld matrassenverhuur), maar nestelt zich ook in de herverdelingssfeer
(bijvoorbeeld onthaalcentra en nachtasielen voor daklozen) en in de wederkerige sociale relaties (bijvoorbeeld
vormen van samenhuizen).
Daarnaast blijkt ook een gebrek aan voldoende vrijheidsgraden en zelfcontrole te leiden tot marginale
woonsituaties. Hoewel ze beiden hetzelfde effect hebben, hebben ze toch een verschillende achtergrond. In
het geval van vrijheidsgraden wordt duidelijk nog verwezen naar dominante macrosociale contouren
waartegenover het individu zich positioneert en zijn vrijheid sterk ingeperkt weet. In het geval van zelfcontrole
ligt de nadruk meer op individuele knelpunten (bv. verslaving) waarover men nauwelijks autonome controle
kan uitoefenen.
Tot slot speelt uiteraard ook de kwaliteit van de woning, die moet uitgedrukt worden in functie van de in tijd en
ruimte variërende sociale consumptienorm, een doorslaggevende rol. In combinatie met het legale karakter
van de bewoning (in relatie tot bv. de wetgeving op de Ruimtelijke Ordening, de bewoonbaarheid, ...) leidt dit
tot meer of minder uitgesproken marginale woonsituaties.
2.2.5.2

Omvang en spreiding van het grijze wooncircuit

In opdracht van de Vlaamse Regering maakte het Instituut voor Sociale en Economische Geografie (ISEG K.U.Leuven) een raming van het marginale wonen in Vlaanderen, enerzijds op basis van bestaande officiële
74
statistieken en anderzijds op basis van een enquête die aan alle Vlaamse OCMW’s was gericht. De volks- en
woningtellingen (ADSEI) laten slechts toe om drie marginale woonvormen in beeld te brengen: de residuele
75
huursector, de residuele koopsector en het kamerwonen. In de enquête gericht aan de OCMW’s kwamen tien
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woonvormen uitvoerig aan bod: campings- en weekendverblijven, losstaande weekendhuisjes, losstaande
caravans, woonwagens, mobilhomes of auto’s, woonboten, bewoonde garageboxen, gemeubelde kamers,
logementshuizen, matrassenverhuur en ten slotte allerlei vormen van dakloos wonen (zoals het verblijven in
goedkope hotels, leegstaande gebouwen enz.). 231 van de 308 OCMW’s (75%) namen deel aan de enquête.
De verwerking van de gegevens uit de Volks- en Woningtelling leert dat Vlaanderen in 1991 112.750 residuele
huurwoningen telde, bijna 73.000 residuele koopwoningen en nagenoeg 16.000 kamers. Van deze drie
onderzochte woningmarktsegmenten is het kamerwonen het meest geconcentreerd in stedelijke centra. Ook
de kustgemeenten scoren relatief hoog. Residuele huurwoningen komen in dezelfde centra voor als de
kamerwoningen, maar het contrast tussen stad en platteland is duidelijk minder uitgesproken. In absolute
aantallen is ook de residuele koopsector het sterkst aanwezig in de grotere steden, maar in relatieve cijfers
komen de grootste percentages juist meer voor in rurale gebieden. Eenzelfde analyse op basis van de gegevens
76
van de SEE2001 zijn er in Vlaanderen in 2001 nog bijna 33.000 residuele huurwoningen en bijna 47.000
residuele koopwoningen. Het aantal eenkamerwoningen is spectaculair gestegen naar meer dan 97.000.
De rondvraag bij de OCMW’s bevestigt dat bepaalde typisch stedelijke marginale woonvormen als het
kamerwonen ook voorkomen in het zogenaamde buitengebied. In absolute termen gaat het om eerder
beperkte aantallen, maar binnen de lokale woningmarkt zijn ze toch significant. Bovendien blijkt uit de enquête
dat nagenoeg alle Vlaamse OCMW’s tijdens de periode 1998-2000 een aantal daklozen steunden. Ze zijn dus
zeker geen eng stedelijk fenomeen. Campingbewoners worden relatief minder gesteund aan de kust en in het
noorden van de provincie Antwerpen. Tot slot blijken langs de meeste bevaarbare rivieren en kanalen
permanent bewoonde boten voor te komen, hoewel beduidend minder dan in Nederland.
2.2.5.3

Thuisloosheid
77

Thuisloosheid is een van de meest extreme vormen van marginaal wonen. Een onderzoek uit 2002 schetst het
socio-biografische profiel van de thuislozen en de risicofactoren voor thuisloosheid. Volgens dit onderzoek
ontstaat thuisloosheid binnen een samenspel van drie probleemfactoren, te vergelijken met de drie dimensies
die aan bod kwamen in paragraaf 5.1:
1. een (vaak schrijnend) gebrek aan materiële middelen om in zijn levensonderhoud te voorzien
2. een proces van ontankering als gevolg van psychosociale en relationele problemen en het verlies van sociale
netwerken
3. de (al dan niet tijdelijke) afwezigheid van een (leefbare) woonst of onderdak
Het woonprobleem en de sociaal-economische situatie zijn de meest manifeste of acute problemen. Een van
de belangrijkste factoren voor de groei van de thuislozen in het begin van de jaren ’80 in de VS en later ook in
78
Europa ligt in wat men de woningcrisis noemt, een verstoord evenwicht tussen vraag en aanbod. Er blijkt een
tekort aan kwalitatieve en betaalbaarbare huurwoningen voor de lagere inkomensgroepen. Vooral de private
huursector neemt in omvang af, met prijsstijgingen en het in gebruik blijven van slechte woningen tot gevolg.
Dit tekort leidt er ook toe dat de formele en gereguleerde woningmarkt voor bepaalde kwetsbare groepen nog
nauwelijks toegankelijk is onder meer door negatieve selectie en discriminatie.
Ontankering is in vele gevallen de onderliggende problematiek, die ook zorgt voor een bestendiging van
thuisloosheid. In deze betekenis slaat ‘thuisloos’ zowel op buitenslapers als op personen die, al dan niet
tijdelijk, gebruik maken van dag- en nachtopvang. Ook personen die, al dan niet tijdelijk, gehuisvest zijn in
sociale pensions en projecten voor begeleid wonen, die marginaal gehuisvest zijn en dagzwervers vallen onder
deze brede definitie van dak- en thuisloosheid.
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Ondanks deze brede (theoretische) definitie, spitst het onderzoek zich om wille van praktische overwegingen
vaak toe op de reguliere thuislozenzorg. Op basis van cijfergegevens verzameld door het SAW, kan het aantal
thuislozen op jaarbasis geraamd worden op ongeveer 12.000.
Er zijn thuislozen van alle leeftijden, maar de afgelopen 20 jaar heeft zich een lichte veroudering van de
populatie voorgedaan. Traditioneel is de thuislozenpopulatie een overwegend mannelijke populatie, maar de
feminisering, die zich al manifesteerde in de jaren ’80, heeft zich de laatste 20 jaar verder doorgezet. Verder
weerspiegelt de toenemende globalisering zich in het cliënteel van de thuislozenzorg: het aandeel allochtonen
is gestegen. De meeste thuislozen zijn alleenstaand en het overgrote deel laaggeschoold. Tot slot is de
problematische jeugd van thuislozen nog het meest opvallend: tweederde van de thuislozen heeft een
instellingsverleden - een derde uit een psychiatrische instelling, een derde een penitentiaire instelling en
ongeveer een vijfde een instelling voor bijzondere jeugdzorg. Bij mannen is dat zelfs drie op vier. Een
instellingsverleden blijkt een vrij bepalende factor in het proces van thuisloosheid, terwijl conjuncturele
79
factoren weinig of geen invloed lijken te hebben.
2.2.5.4

Mensen zonder papieren en asielzoekers

Uit onderzoek wordt duidelijk dat voor asielzoekers en mensen zonder papieren de verblijfsstatus kan worden
beschouwd als een bepalende factor die in belangrijke mate hun positie in de maatschappij bepaalt. Hoewel ze
formeel toegang hebben tot de private woningmarkt, weerhoudt het onzekere en vaak te beperkte inkomen
hen er vaak van om een menswaardige woning te verwerven op de private markt.
Asielzoekers hebben in de ontvankelijkheidsfase niet langer het recht hun eigen woonplaats te kiezen, maar
worden door de overheid toegewezen aan een opvanginitiatief. In de tweede fase van de procedure, de
gegrondheidsfase, worden asielzoekers dan weer grotendeels aan hun lot overgelaten. Ze worden zelden
begeleid in hun zoektocht naar een nieuwe woning, en hoewel ze formeel zowel toegang hebben tot de sociale
als tot de private woningmarkt, belanden ze vaak aan de onderkant van de woningmarkt, waar ze ten prooi
vallen aan huisjesmelkerij en terechtkomen in de achtergestelde buurten van onze grootsteden waar de kansen
op maatschappelijke promotie beperkt zijn.
Voor mensen zonder papieren is de situatie nog schrijnender omdat hun bestaan eigenlijk wordt ontkend. Als
ze toegang kunnen verwerven tot huisvesting, blijven mensen zonder papieren vooral aangewezen op de
residuele private huurmarkt.
2.2.5.5

Campingwonen

Permanent wonen op campings is zeker geen recent fenomeen in Vlaanderen. Een reguliere woonvorm is het
campingwonen nooit geweest, maar het werd in het verleden wel oogluikend toegelaten. De lokale overheid
was (en is nog steeds) wel verplicht om een permanente bewoner met zijn campingadres in het
bevolkingsregister in te schrijven indien hij erom vraagt. Het campingdecreet van 1993 introduceerde op de
campings grote wijzigingen. Er verhuisden heel wat, vooral sterke(re), bewoners en ook het leven op de
camping is er veranderd. Maar ondanks de maatregelen om het campingwonen af te bouwen en ondanks het
toen gestelde ultimatum van 2005, wonen er nog steeds heel wat mensen in een onzekere woonsituatie. Begin
80
2008 woonden er nog 978 gezinnen of 1.599 personen op een camping.
Ruimtelijk gezien bevindt het gros van de permanente campingbewoners zich in de Noorderkempen, in de
ruime noordelijke rand rond Brussel en aan de kust. Bijna 40% van de campingbewoners komt oorspronkelijk
uit de grootsteden Antwerpen, Gent of Brussel.
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In deze gegevens zijn de feitelijke bewoners die weliswaar op de camping wonen maar hun domicilie elders
hebben, niet opgenomen. Uit ervaring op het terrein blijkt nochtans dat de groep feitelijke permanente
bewoners minstens even groot is als de groep gedomicilieerde bewoners.
De laatste grootschalige cijfergegevens over de campingproblematiek zijn afkomstig uit een onderzoek van
1997. (Mens en Ruimte, 1997). Daaruit blijkt dat de campingbewoners een zeer zwak socio-economisch profiel
hebben: bijna de helft zijn alleenstaanden, hun scholingsniveau ligt ver onder het Vlaamse gemiddelde, ze
hebben doorgaans meer gezondheidsproblemen, nog geen 20% is tewerkgesteld, de helft is bestaansonzeker
en 14% is zelfs arm, en liefst 30% kampt met financiële schulden.
Campingbewoners komen meestal door een combinatie van factoren op een camping terecht, maar we kunnen
grofweg 3 groepen onderscheiden. De helft van de bewoners kwam op de camping terecht omwille van
persoonlijke (relationele) redenen (echtscheiding, gezondheid, beroepsredenen) of omwille van financiële
redenen (hoge schuldenlast, klein pensioen, sparen, ...). Een tweede groep (30%) koos voor de camping
omwille van expliciete huisvestingsredenen (slechte woonkwaliteit, uithuiszetting, ...). Een derde en laatste
groep van 20% koos bewust en positief voor een camping.
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2.2.6

Ruimtelijke dynamiek

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de ruimtelijke patronen, of nog beter de ruimtelijke differentiatie en
segmentatie die de Belgische en Vlaamse woningmarkt kenmerkt. We mogen daarbij niet vergeten dat een
ruimtelijk patroon meer is dan een loutere weerspiegeling van maatschappelijke processen. Ruimtelijke
patronen beïnvloeden ook het menselijk handelen op individueel en collectief niveau. Woonkeuzes zijn een
duidelijk voorbeeld van dergelijke processen.
De ruimtelijke structurering en zelfs segmentering van het woningpatrimonium en de woningmarkt zijn dan
ook sterk onderling verbonden: de woningmarkt reageert op “push and pull”-factoren, opportuniteiten en
beperkingen die gedeeltelijk ingebed zijn in de materiële basis gevormd door de woningvoorraad.
Vlaanderen telt momenteel ongeveer 2.600.000 woningen. Dit woningbestand evolueert traag (zie ook 2.1). In
de periode 2001-2006 kwamen er jaarlijks gemiddeld ongeveer 32.400 woongelegenheden bij, wat
overeenkomt met een gemiddelde jaarlijkse aangroei van 1,2%. Dit betekent dat bijna 90% van de woningen
van 2020 er nu al staat. Anderzijds heeft dit ook tot gevolg dat onze hedendaagse nederzettingsstructuur nog
grotendeels overeenkomt met hoe ze er 10 tot 15 jaar geleden uitzag.
Deze woningvoorraad -het absolute aantal (bewoonde) (particuliere) woningen- vertoont een erg ongelijke
spreiding ten gevolge van de verschillende bevolkingsgroei verbonden aan processen van urbanisatie en
suburbanisatie. Zoals verwacht bevindt het grootste aandeel bewoonde particuliere woningen zich in de
agglomeraties. Hoe verder men zich verwijdert van de kernsteden, hoe minder woningen men aantreft. Maar
ook de kenmerken van woningen zijn niet gelijkmatig over de ruimte verspreid. In bepaalde gebieden
domineren rijwoningen, in andere appartementen.
Hieronder wordt de ruimtelijke structuur van de Belgische en Vlaamse woningvoorraad weergegeven
(paragraaf 2.2.6.2). Een selectie van woonpatronen illustreert de processen die het huidige patrimonium
segmenteren: oost-west tegenstellingen, stedelijke-niet-stedelijke en centrum-periferie tegenstellingen.
Vooraleer in te gaan op deze ruimtelijke patronen en trends, geven we een kort overzicht van verschillende
gebiedsindelingen, al dan niet gebiedsdekkend voor Vlaanderen, die relevant kunnen zijn voor het wonen en
woonbeleid (paragraaf 2.2.6.1).
2.2.6.1

Ruimtelijke typologieën

81

Administratieve indelingen
De meest gebruikte ruimtelijke indelingen van Vlaanderen zijn de administratieve: provincies,
arrondissementen en gemeenten. Volgens de administratieve afbakening telt Vlaanderen 5 provincies, 23
arrondissementen en 308 gemeenten. De grootste voordelen van deze indeling zijn de beschikbaarheid van
informatie en de vergelijkbaarheid en continuïteit met andere data en onderzoeken. Deze indeling heeft echter
geen inhoudelijke invalshoek waardoor de gebieden op het vlak van wonen weinig homogene categorieën
vormen. Bovendien verschillen de provincies, arrondissementen en zelfs gemeenten onderling vrij sterk qua
omvang. Gemeenten worden wel vaak als basis gebruikt voor andere, niet administratieve, indelingen (zie
hieronder).
Stadsgewesten op basis van suburbanisatie en pendel
In het concept ‘stadsgewest’, ontwikkeld door geografen om de naoorlogse stedelijke vorm te beschrijven, ligt
de nadruk op het feit dat de stedelijke activiteiten en de morfologie van de stad verder reiken dan haar
administratieve grenzen. De stadsgewesten worden beschouwd als de voornaamste verdichtingszones, zowel
wat betreft de concentratie van de bevolking, de economische activiteiten als de uitingen van het sociaaleconomisch leven. Binnen de stadsgewesten worden verschillende zones of niveaus onderscheiden die in
zekere mate overeenstemmen met de verschillende stadia van stedelijke ontwikkeling (groei en
functieverdeling): de kernstad, de stadsrand, de banlieue en de forensenwoonzone. De begrenzing van de
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stadsgewesten gebeurt op basis van parameters die de suburbanisatie vanuit en de pendel van en naar de
grote steden in rekening brengen. Op die manier telt men in Vlaanderen 9 stadsgewesten. De gemeenten in de
niet-verstedelijkte gebieden, die niet dominant gestructureerd worden door suburbanisatie en pendel uit een
van de negen Vlaamse stedelijke agglomeraties of vanuit Brussel, komen in deze ruimtelijke indeling niet echt
aan bod. Deze restgemeenten worden daarom samengebracht in de categorie ‘landelijke gebieden’. De
verscheidenheid in deze gebieden is echter bijzonder groot, waardoor ze moeilijk gebruikt kan worden als
homogene categorie.
Migratiebekkens of stedelijke invloedssferen op basis van stadsvlucht en verstedelijking
Migratiebekkens zijn de invloedsgebieden van steden voor wat betreft interne migraties. Een migratiebekken
komt overeen met een groep van gemeenten rondom een centraal gelegen stad die meer migranten
uitwisselen met deze stad of met andere gemeenten binnen dat bekken dan met de gemeenten daarbuiten. In
Vlaanderen werden op die manier 9 migratiebekkens onderscheiden. Op basis van twee criteria –de dominante
huishoudstructuren en de (evolutie van) de migratiesaldi- worden de migratiebekkens verder onderverdeeld in
maximum 5 zones: stedelijk, randstedelijk met en zonder migratiedruk en ruraal met en zonder migratiedruk.
Regionale woonmarkten als antwoord op recente evoluties
Regionale woonmarkten worden voorgesteld als een concept dat in staat is de huidige verweving tussen stad
en platteland op een adequate manier te vatten. De stad is immers niet langer enkel aanbieder van centrale
functies en het platteland is meer geworden dan een agrarische productieruimte. Een regionale woonmarkt
kan omschreven worden als een categorie van gebieden van de meest uiteenlopende aard op vlak van
verstedelijking, die geduid worden vanuit de historische ontwikkeling van woonmilieudifferentiatie en
uitsortering van bevolkingsgroepen over woonmarktsegmenten. De ontwikkeling van individuele
nederzettingen wordt immers in toenemende mate bepaald door aantrekkelijkheden op vlak van woning en
woonomgeving. Dit veroorzaakt en is tegelijk een gevolg van een differentiatie van woonmilieus. Daarnaast
wordt ook nadruk gelegd op het marktaspect binnen een regionale woonmarkt. Wonen is immers niet enkel
het resultaat van ingewilligde woonwensen, maar ook van actieve en passieve selectie veroorzaakt door de
specifieke mechanismen van prijsvorming door vraag en aanbod.
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV): stedelijk gebied vs. buitengebied
In het RSV wordt Vlaanderen ingedeeld in stedelijk gebied en buitengebied. Het RSV definieert de stedelijke
gebieden als de gebieden waar een intense ruimtelijke, culturele en socio-economische samenhang en
verweving bestaat tussen de verschillende menselijke activiteiten, waar de dichte bebouwing overheerst en
waar het wenselijk is ontwikkelingen te stimuleren en te concentreren. Het stedelijk gebied is een beleidsmatig
begrip. De grenzen van het stedelijk gebied worden bepaald door de bestaande bebouwde omgeving, door de
visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het betrokken stedelijk gebied en door de bereikbaarheid.
Beleidsmatig wordt verder een onderscheid gemaakt tussen 4 categorieën van stedelijke gebieden:
grootstedelijke gebieden, regionaalstedelijke gebieden, structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden en
kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau. Dat onderscheid wordt gemaakt op basis van de stedelijke
uitrustingsgraad en het voorzieningenniveau, van het belang van het stedelijk gebied voor de omgeving en voor
Vlaanderen en op basis van hun interne stedelijke structuur.
Het buitengebied is dat gebied waarin de open (onbebouwde-) ruimte overweegt en is complementair aan de
stedelijke gebieden. Omwille van de grote diversiteit tussen de buitengebieden kunnen ze moeilijk als een
homogene categorie worden beschouwd. Bovendien doorsnijdt deze indeling de gemeentegrenzen, wat de
beschikbaarheid van gegevens beperkt.
Studiedienst Vlaamse Regering (SVR): combinatie Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en Strategisch Plan
Ruimtelijke Economie (SPRE)
Om het ruime buitengebied uit de indeling van het RSV verder te verfijnen, wordt door de SVR een koppeling
gemaakt met de typologie die gehanteerd wordt in het SPRE. Voor deze laatste indeling werden de Vlaamse
gemeenten onderzocht op volgende criteria: bevolkingsdichtheid en evolutie van de bevolkingsdichtheid, en
agrariciteit (aandeel van de werkgelegenheid in de landbouw en de opp. landbouwgrond in gebruik). Op basis
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van een clusteranalyse worden uiteindelijk 5 clusters weerhouden: stedelijk, amorf en suburbaan met sterke
toename van de bevolkingsdichtheid, amorf en suburbaan, ruraal overgangsgebied en ruraal gebied.
In de indeling gehanteerd door de SVR wordt vertrokken van de indeling van het RSV. Bij de gemeenten die
onder de categorie ‘buitengebied’ vallen, wordt vervolgens nagegaan of ze binnen het SPRE onder ‘ruraal’ of
‘ruraal overgangsgebied’ worden gecatalogeerd. In beide gevallen worden de gemeenten ingedeeld onder
‘platteland’. De overige gemeenten in het buitengebied worden als ‘overgangsgebied’ geclassificeerd.
2.2.6.2

Ruimtelijke patronen en trends
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Ouderdom, woninggrootte en comfort: een oost-west tegenstelling
In de eerste plaats is er een duidelijke oost-west tegenstelling met ten westen van de lijn Antwerpen-Brussel
een oudere woningvoorraad en ten oosten meer recente woningen.
Er bestaat, hoewel niet absoluut, een duidelijk verband tussen de ouderdom en de grootte van woningen en de
uitrusting ervan met comfortelementen. Uit de gegevens blijkt duidelijk dat heel kleine woningen niet enkel
voorkomen in de steden (waar dit samenhangt met het dominant voorkomen van appartementen en studio’s).
de
Men vindt deze kleine woningen overal waar massaal arbeiderswoningen werden gebouwd in de 19 en begin
ste
20 eeuw. Dit is in Vlaanderen in het bijzonder in bij het spoor gelegen pendelzones (in Vlaanderen). Een
typisch voorbeeld is de oude ‘Dender’-as in het noordoosten en het zuidwesten van Aalst van waaruit mensen
pendelden naar onder meer de mijnstreken in Wallonië. De Westhoek, gekenmerkt door massale verwoesting
tijdens de Eerste Wereldoorlog, is een ander opvallend voorbeeld.
Woningtype, bewonerstitel en prijzen: een tegenstelling tussen stad en platteland
In de tweede plaats is er de tegenstelling kernstad-ommeland, met –consistent de min of meer gefaseerde
concentrische groei van onze steden na de industriële revolutie- een oververtegenwoordiging van oudere en
kleinere woningen en ook ‘appartement-achtigen’ in de kernen van de steden en een oververtegenwoordiging
van recent gebouwde grote en comfortabele woningen met tuin in de gemeenten buiten de steden.
Het merendeel van de woningen, binnen alle verstedelijkingsniveaus, wordt bewoond door eigenaars. Dat
belet niet dat in steden, en zeker in agglomeraties van grote en regionale steden, het aandeel eigenaars lager
(ca. 60% eigenaars-bewoners) ligt dan in de meer landelijke gemeenten (ca. 80% eigenaars). De sociale
huurwoningen zijn vooral geconcentreerd in stedelijk en/of industrieel gebied, net als de private huursector.
Het betreft vooral appartementen omdat dit woningtype goed beantwoordt aan de noden van
eenpersoonsgezinnen of mensen die nog geen stabiele situatie in hun carrière noch in hun relatie of gezin
hebben bereikt en de stad voordelen biedt inzake nabijheid van handel en diensten en openbaar vervoer. Ze
zijn voor velen dan ook een vorm van overgangshuisvesting. Eens men weet waar men staat en men denkt evt.
aan kinderen, zullen deze personen (gezinnen) meer geneigd zijn om over te schakelen op een
eengezinswoning en/of een woning in eigendom willen verwerven.
Ook de prijzen variëren naargelang de graad van verstedelijking. In de gebieden buiten de stedelijke
leefcomplexen zijn de huurprijzen het laagst. Het grootste aandeel van de hoogste prijsklassen vindt men voor
appartementen in de agglomeratie en voor eengezinswoningen in de banlieue terug. De hoogste huurprijzen
treft men dus aan in de stadsgewesten. Dat de prijszetting afhankelijk is van vraag en aanbod maar ook van de
nabijheid van stedelijke centra, is een economische wetmatigheid. Ook wat de gemiddelde verkoopprijzen
betreft, is er sprake van regionale differentiatie. In de loop van de jaren 1990 zijn de gemiddelde
verkoopprijzen per woning overal toegenomen. De prijzen van eengezinswoningen zijn verder sterker
toegenomen dan deze van appartementen en de grootste toename vond plaats in de gemeenten van het
landelijke gebied.
De stedelijke woningmarkt wordt gekenmerkt door een terugkerende centrum-periferiestructuur bij (grote)
steden met, veralgemeend, een aantal concentrische gordels in de woningvoorraad en bijgevolg ook in de
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vnl. gebaseerd op: De Decker e.a. (2010), Ruimte voor wonen.
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woningmarkt o.a. gekenmerkt door een dalende ouderdom vanuit het centrum, een daling van gesloten
bebouwing en appartementen en een dalende huurprijs voor een woning van hetzelfde type en vergelijkbare
grootte. Deze structuur is vooral na WOII ontstaan door de ontwikkeling van privé-mobiliteit op basis van
individueel wagenbezit, nog geïnduceerd door algemene welstandsverhoging en uitbreiding van de
infrastructuur op kosten van de gemeenschap. Op dat moment en tot de jaren ’90 was de ruimtelijke ordening
te weinig streng om deze olievlekontwikkeling in te dijken.
Enerzijds worden de ringstructuren bij individuele steden, met een onderscheid tussen stad (agglomeratie),
stedelijke rand (banlieue) en zones buiten de stedelijke invloed, steeds minder duidelijk door een
veralgemeende peri-urbanisatie ten voordele van (sub)regionale contrasten. Anderzijds is, vooral bij prijzen,
een structuur vastgesteld die sterk gemodelleerd wordt door een (groot)stedelijke impact en vooral door
Brussel, met centrum-periferie verhoudingen op een veel ruimere, bijna nationale schaal.
Buurten in moeilijkheden: suburbanisatie en gentrificatie
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Naast bovenstaande patronen die gedetecteerd kunnen worden op gemeenteniveau, treden binnen de steden
en gemeenten patronen en trends op die aanleiding geven tot differentiatie op buurtniveau. De situatie van de
Vlaamse steden hangt in eerste instantie sterk samen met de sterke suburbanisatiebewegingen die hebben
plaatsgevonden na de Tweede Wereldoorlog. Deze waren het gevolg van een continue toename van
pendelaars die zich in een semi-rurale woonomgeving gevestigd hebben. Dit heeft echter geleid tot een sterke
afname van de fiscale inkomsten van de centraal stedelijk gemeenten. Ondanks de wil van de Belgische en
Vlaamse overheid om het suburbanisatieproces onder controle te houden via een politiek van ruimtelijke
ordening, zet dit proces zich ononderbroken door. Vandaag de dag neemt dit zelfs de vorm aan van
‘rurbanisatie’ aangezien nu ook de landelijke regio’s aangetast worden. Sociaal kwetsbare groepen hebben de
neiging om zich te concentreren in de centrale delen van grote steden, in een eerste gordel omheen het
historische stadscentrum en in oude industriële buurten. Een belangrijk deel hiervan huurt een woning binnen
de meest gedegradeerde woonsegmenten, bestaande uit verouderde private huurwoningen, onder meer
omdat het aanbod aan sociale huurwoningen niet voldoet aan de vraag. Deze kansarme bevolking is ook terug
te vinden in oude arbeiderswoningen die gebouwd werden door industriële ondernemingen en de mijnen.
Sinds een twintigtal jaar wordt parallel aan de suburbanisatiebeweging een nieuwe trend waargenomen die
men kan samenvatten onder de term ‘gentrificatie’. Dit fenomeen leidt tot een investering in bepaalde
centrale stadsdelen die zich veelal kenmerken door een groot cultureel aanbod en waarvan het woningbestand
de
ste
dateert van de 19 of het begin van de 20 eeuw. De buurten zijn in eerste instantie aantrekkelijk voor een
jonge bevolking, vaak alleenstaand en hoog opgeleid maar die nog aan het begin van hun professionele
loopbaan staan. Deze ‘nieuwkomers’ dragen in grote mate bij tot de revitalisatie van de buurt, ook al liggen
hun inkomens niet altijd hoog. Hun aanwezigheid leidt echter ook tot verdringingseffecten en sociale
tegenstellingen.
In de nieuwe atlas van buurten in moeilijkheden blijken de meeste buurten in de Belgische stadsgewesten die
o.b.v. de gegevens van de Volks- en Woningtelling uit 1991 werden afgebakend, ook o.b.v. de gegevens van de
Algemene Sociaal-Economische Enquête 2001 zich aan de onderkant van sociale ongelijkheden te situeren. De
onderzoekers concluderen dan ook dat sociale ongelijkheden door de ruimtelijke concentratie van problemen
worden versterkt.
de

Buurten in moeilijkheden zijn in eerste instantie terug te vinden in de 19 eeuwse arbeidersgordels van de
grote steden, waar door desindustrialisatie en gebrek aan scholing de werkloosheid heeft toegeslagen en waar
de woonomstandigheden en de buurtvoorzieningen nooit gelijkwaardig zijn geweest aan deze van de betere
buurten. Naargelang de betrokken stad worden deze buurten gedomineerd door een oudere Belgische
arbeidersklasse, dan weer door arbeidsmigranten die in de jaren 1960 en 1970 de opwaarts mobiele Belgen
vervangen hebben.
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o.b.v. Kesteloot e.a. (2007), Dynamische analyse van de buurten in moeilijkheden in de Belgische stadsgewesten.
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Een tweede groep komt meer voor langs de Waalse industriële as en ten dele in de Limburgse mijnstreek.
Hetzelfde verhaal van structurele economische verandering en nutteloos geworden arbeidskrachten wordt hier
verteld. Het feit dat de concentratie van arbeiders hier bepaald wordt door de aanwezigheid van grondstoffen
en industrie, eerder dan door de stedelijke concentratie, bepaalt het grootste verschil.
Ten slotte zijn er sociale woningbuurten, zowel in de centra als in de periferie van de stadsgewesten met een
sterke centripetale structuur, als in de brede band van de industriële zones met een weinig uitgesproken
stedelijke centraliteit.
Deze buurten in moeilijkheden concentreren bevolkingsgroepen die in economische en sociale, soms culturele
problemen verwikkeld zitten en die meestal gekoppeld zijn aan een te zwakke politieke mondigheid en
vertegenwoordiging.
In de nieuwe ‘Atlas van achtergestelde buurten’ wordt ook ingezoomd op de buurten buiten de stedelijke
agglomeraties. Daarbij wordt vertrokken van variabelen waarvan vermoed kon worden dat ze relevante
indicatoren van ruimtelijke concentratie van plattelandsachterstelling zouden zijn. Een daarvan is het al dan
niet aanwezig zijn van centrale verwarming, die gebruikt wordt als indicator voor de woningkwaliteit, naast
andere indicatoren zoals het inkomen, het percentage hooggeschoolden en huishoudens die de
buurtvoorzieningen slecht vinden. De onderzoekers concluderen uit al hun analyses dat armoede een
structureel gegeven is in onze maatschappij en zeker ook op het platteland voorkomt, al is het er minder
zichtbaar. Juist dit meer verspreid voorkomen maakt het ook moeilijker meetbaar. Het gaat vaak om
individuele gevallen, min of meer geïsoleerd wonend tussen andere dorpsbewoners. Bovendien verschillen de
kenmerken en problemen op het platteland, ook met betrekking tot de woningkwaliteit, duidelijk naargelang
de ruimtelijk-historische context.
Mobiliteit
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Een belangrijke factor in het tot stand komen van de ruimtelijke structuur van het wonen is de mobiliteit. In het
proces van suburbanisatie, dat vanaf de Tweede Wereldoorlog van start ging, speelden de welvaartsstijging en
de opkomst van de auto een belangrijke rol. Gezinnen werden mobieler en hoefden niet meer zonodig in de
nabijheid van het werk te wonen.
De spreiding van het wonen heeft gezorgd voor een toename van de woon-werkverplaatsingen. Vooral de
laatste jaren is dit, onder invloed van tal van factoren als kortere werkduur, hogere lonen en betere ontsluiting
van perifere gebieden door middel van auto en beter openbaar vervoer, sterk toegenomen.
Pendelgegevens zijn beschikbaar op basis van de Socio-economische enquête van 2001. De auto is op vandaag
nog steeds de het meest populaire vervoermiddel, goed voor 66% van de woon-werkverplaatsingen. Het
belang van de wagen blijft bovendien stijgen, ondanks beleidsinspanningen om het gebruik van alternatieve
vervoersmodi te stimuleren. Opvallend is dat het aandeel van de auto als medereiziger (6%) in 2001 was
gedaald ten opzichte van 1991.
Het gebruik van het openbaar vervoer is sterk afhankelijk van de aanwezige faciliteiten en de perceptie ervan.
Op plaatsen waar het aanbod groot is (in en rond de steden) en waar veel investeringen worden gedaan, is
men tevreden over het openbaar vervoer en wordt het meer gebruikt. Jammer genoeg brengt de verregaande
ruimtelijke verspreiding van de woonfunctie mee dat de bevolkingsdichtheid te laag wordt om nieuwe
infrastructuren, vooral voor openbaar vervoer, enigszins rendabel te kunnen aanbieden. De ruimtelijke
ordening en de spreiding van het wonen, hebben dus een sterke invloed op de verplaatsingen, in het bijzonder
de vervoersmodi.
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Voornamelijk gebaseerd op Verhetsel e.a. (2009)
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Wijzigingen in de woning- en woonomgevingstypologie
Verschuiving van nieuwbouw naar koop met vernieuwbouw
Steeds meer huishoudens worden eigenaar door middel van de aankoop van een bestaande woning dan door
nieuwbouw. In ongeveer de helft van de gevallen gaat dit gepaard met een grondige renovatie. Deze trend, die
zich reeds inzette op het einde van de jaren ’70, draagt bij aan de algemene verbetering van de bestaande
woningen in Vlaanderen (zie ook 2.2.3).
Verschuiving van individuele nieuwbouw naar appartementen
Een andere belangrijke trend is de toename van de bouw van appartementen. Momenteel zijn 60% van alle
nieuwe woningen appartementen. Deze worden zowel in de stedelijke gebieden als in de kernen van het
buitengebied gerealiseerd.
Daling van de gemiddelde kavelgrootte
2

2

De gemiddelde kavelgrootte is in Vlaanderen in de periode 2002-2007 geëvolueerd van 614m naar 508m .
Zowel de toename van het aandeel appartementen in de totale woningvoorraad als de daling van de
gemiddelde kaveloppervlakte van vrijstaande woningen hebben daartoe bijgedragen. Toch is het
bodemgebruik voor wonen in dezelfde periode toegenomen en blijft ook de gemiddelde ‘grondinname’ voor
wonen per huishouden lichtjes stijgen. Dit is vooral toe te schrijven aan complexe fenomenen als leegstand,
tweede verblijven, en de dynamiek van sloop, herbestemming, opdeling of samenvoeging, ...
Toename van de projectmatige aanpak
Deze toename hangt samen met de globale stijging van het aantal (nieuwbouw)appartementen. Het aandeel
vennootschappen als bouwheer is bij appartementen immers groter dan bij woningen. Daarnaast lijkt toch ook
in de particuliere woningbouw het aandeel professionele actoren (ontwikkelaars, bouwpromotoren, sleutel-opde-deur firma’s, ...) toe te nemen.
Landbouwbedrijfsgebouwen en andere verlaten gebouwen krijgen een nieuwe bestemming
Als gevolg van de aanpassing van het juridische kader zijn de mogelijkheden om zonevreemde woningen te heren verbouwen en om in verlaten landbouwbedrijven of andere niet-woongebouwen nieuwe woningen te
realiseren aanzienlijk versoepeld. Hoewel het in kwantitatieve termen slechts om een klein fenomeen gaat,
heeft het toch belangrijke ruimtelijke consequenties. Door deze maatregelen worden immers nieuwe
bewoners aangetrokken in de open ruimte in Vlaanderen die ook een nieuwe (verplaatsings- en
vertuinings)dynamiek met meebrengen.
Hoge realisatiegraad op verkavelingen
Onderzoek geeft aan dat de afgelopen 10 jaar (1998-2008) de realisatiegraad van loten in een verkaveling
gemiddeld 65% bedraagt. De realisatiegraad van percelen gelegen aan uitgeruste wegen, maar buiten
verkavelingen, bedraagt ook meer dan 45%. De realisatiegraad blijkt ook samen te hangen met de omvang van
het aantal beschikbare onbebouwde percelen: hoe hoger het aantal onbebouwde percelen, hoe lager de
realisatiegraad. Tot slot blijkt ook de omvang en ouderdom van verkavelingen een rol te spelen bij de
realisatiegraad.
Transformatie van de verkaveling
Uit onderzoek is gebleken dat de (grote) verkavelingwoning uit de verkavelingen uit de periode 1960-1980 ook
in een vergrijzende maatschappij met wijzigende gezinspatronen nog een rol te spelen heeft. De extra
slaapkamers in deze ruime woningen doen vaak dienst als occasionele opvangplaats voor de zorg voor
kleinkinderen of voor nieuw samengestelde gezinnen. Bij nieuwe verkavelingen worden de kavelgroottes wel
systematisch kleiner, wat resulteert in een fundamenteel verschillende woonomgeving: de lange gevel van de
woningen komt loodrecht op de straat te staan en de voordeur verhuist naar de zijgevel. Ook koppel- of
rijwoningen worden courante verschijningen, vooral in de randstedelijke woonlocaties, soms zelfs volledige
geïntegreerde clusters van gekoppelde laagbouwwoningen, wat in zijn extreme vorm kan leiden tot
daadwerkelijk afgesloten wijkgehelen of zgn. gated communities. De toename van projectmatige woningbouw
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biedt echter ook potenties om alternatieve verkavelingspatronen te ontwikkelen die zuinig ruimtegebruik
combineren met een kwaliteitsvol publiek domein of nieuwe woonvormen met gedeelde voorzieningen.
Migratiedynamiek
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Wonen in Vlaanderen is uiteraard geen statisch gegeven en de residentiële mobiliteit is reeds sinds lang een
aandachtspunt in onderzoek en beleid. De primaire insteek is hierbij doorgaans het tegengaan van de
suburbanisatie en de leegloop van de steden ten voordele van het vollopen van het buitengebied, randgebied.
Dit beeld moet genuanceerd worden. Verhuis/bevolkingsbewegingen gaan immers niet in één richting. Op elk
moment zijn er, weliswaar in wisselende verhoudingen, bewegingen tussen alle mogelijke ruimten: binnen
steden, tussen steden en buitengebied, en binnen het buitengebied, wat illustreert dat er kandidaten voor alle
woonmilieus zijn. Belangrijk ter zake is:
-

50% van de verhuisbewegingen binnen een gemeente blijft (Willaert, 1999).

-

Er een continu en stabiel beeld is van nieuwe huishoudens (jonge mensen) die naar de steden
verhuizen en van grote(re) huishoudens die uit de stad wegtrekken. Dit heeft te maken met
leeftijdsgebonden woonvoorkeuren.

We staan nu meer gedetailleerd stil bij de verhuisbewegingen in het algemeen en een categorisering ervan
naar leeftijdscategorieën in het bijzonder. Het betreft voornamelijk gegevens uit een onderzoek van
SumResearch en behelst de verhuisbewegingen 2001-2003 (Moortgat & Vandekerckhove, 2007). In een
onderzoek van de Studiedienst van de Vlaamse Regering werden een aantal van deze gegevens geactualiseerd
voor de periode 1997-2006 (Willems, 2008). Er wordt vastgesteld (1) dat de suburbanisatie doorgaat en (2)
sinds 2001 opnieuw toeneemt (Moortgat & Vandekerckhove, 2007; Willems, 2008; De Decker e.a., 2010, kaart
86
25). Ook recente migratiegegevens tonen dat de suburbanisatie nog verdergaat .
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Andere voorname bewegingen zijn de volgende :
-

De toegenomen suburbanisatie is vooral zichtbaar in de gemeenten rond het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, waar er een grote instroom is vanuit het BHG.

-

De bevolkingsgroei die grote steden en centrumsteden sinds enige jaren kennen, is het resultaat van
een positief extern migratiesaldo (dus door de inwijking van mensen die uit het buitenland komen) en
een inwijking van jongvolwassenen (18-26 jaar). Enkel in Hasselt en Aalst, en in mindere mate in
Roeselare en Sint-Niklaas is het intern of binnenlands migratiesaldo positief. In de overige
centrumsteden wordt een negatief intern saldo, ruimschoots gecombineerd door een positief extern
saldo. Bovendien neemt dit extern saldo de afgelopen jaren gevoelig toe (Bral e.a. 2011).

-

De kleinstedelijke gebieden hebben geen (groot)stedelijke migratiedynamiek. Deze gemeenten
winnen steeds meer inwoners. We merken echter op dat dit de minst verstedelijkte gebieden zijn die
bovendien ook landelijke kernen bevatten (grote fusies).

-

Het kustgebied trekt niet alleen steeds meer 60-plussers aan, maar ook 41-60-jarigen. Deze trend was
zichtbaar tot 2001 en blijft in 2002 en 2003 ongeveer constant. Uit deze leeftijdsgroepen is er in de
periode 2001-2003 een jaarlijkse netinstroom van bijna respectievelijk 938 en 1236 inwoners vanuit
de rest van België. Begin jaren 2000 was de binnenlandse migratie naar de kust het grootst, nadien
(tot 2006) is het saldo opnieuw beginnen te dalen.

-

De migratie in het grensgebied met Nederland nam tot 2003 onafgebroken toe.
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Gebaseerd op De Decker e.a. (2010)
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Het gebruik van migratiedata om de suburbanisatie te meten heeft echter nadelen. Ze geven immers niet weer in welke mate de steden

erin slagen om de positieve migratiesaldi van jonge cohortes na verloop van tijd en na hun gezinsvorming in de stad te houden. (Bral e.a.,
2011)
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We merken op dat deze gegevensn, afhankelijk van de bron, betrekking hebben op de periode 2001-2003 of 1997-2006. Recentere

migratie-analyses voor Vlaanderen zijn niet beschikbaar.
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-

Vanuit het grensgebied met Wallonië (incl. het BHG en een brede rand daar omheen) is er een
jaarlijkse netuitstroom van meer dan 4.500 inwoners naar Wallonië, waar de grond- en woningprijzen
lager liggen. Ongeveer 72% hiervan komt uit het BHG. (2001-2003)

-

Vooral de ‘randgebieden’ van Vlaanderen (regio Brugge-Eeklo, regio Kortrijk, het noorden van
Antwerpen en het oosten van Limburg) verliezen inwoners aan andere Belgische gemeenten. Dit staat,
zeer algemeen gesproken, gelijk met een migratie richting de Vlaamse ruit (bijv. van Kortrijk
noordoostwaarts langs de E17; vanuit Antwerpen richting Brussel; vanuit Limburg richting Brussel). Dit
heeft tot gevolg dat op bepaalde plaatsen twee migratiebewegingen elkaar lijken te raken, namelijk de
suburbanisatie vanuit de kernstad naar de rand en de migratiebewegingen richting Vlaamse Ruit (bijv.
migratie vanuit Kortrijk botst met zuidelijke migratie vanuit Gent; suburbanisatie vanuit Brussel en
Leuven botst met de migratie vanuit Limburg richting centrum).

Hierbij dient m.b.t. de kleinstedelijke gebieden een nuance te worden aangebracht. Omdat vernoemd
onderzoek zich baseert op gegevens op gemeenteniveau en dus de gemeente als eenheid van analyse heeft,
worden interne differentiaties over het hoofd gezien. Er zijn indicaties dat er binnen de kleinstedelijke
gebieden als het ware een suburbanisatie-in-miniatuur aan de gang is vanuit de kernen naar nieuwe
verkavelingen in de onmiddellijke omgeving. De Decker e.a., 2010, kaart 34 toont bijvoorbeeld de relatie tussen
Dendermonde en haar meer landelijk kernen zoals Appels of St.-Gillis.
Aanvullend daarop wijst Kesteloot (2009) op meer geaggregeerde effecten voor plattelandsgebieden en meer
bepaald op de ‘aantrekkelijkheid’ van het platteland voor armere stedelingen, en het ontstaan van marginale
woonvormen. Ze zijn goedkoper en bieden vaak een aangenaam woonmilieu, waardoor ze dan aantrekkelijke
alternatieven worden. Permanente bewoning op campings en op weekendverblijfplaatsen zijn de meest
opvallende woonvorm in dit perspectief (Meert, 2005 – De Decker e.a., 2010, kaarten 35 en 36). Uiteraard
verliest men dan de dichtheid aan voorzieningen en hulpmogelijkheden die in de stad geconcentreerd zijn –
wat zelf aanleiding kan geven tot omgekeerde zorgmigraties, of het zich vestigen in een stad waar de gezochte
hulp en mogelijk kansen tot overlevingsstrategieën de grootste zijn. Maar voor wie daar minder van afhankelijk
is, wordt permanente recreatie natuurlijk zeer aanlokkelijk. Een tweede woonvorm voor stedelijke
achterblijvers verschijnt wanneer in de kleinstedelijke kernen en op het platteland kleine arbeiderswoningen,
die dikwijls al in de 19de eeuw opgetrokken waren, wegens de desindustrialisatie verlaten worden. Op
sommige plaatsen vindt men gelijkaardige kleine, oude woningen van landarbeiders. Dat soort woningen trekt
een financieel zwakke stedelijke bevolking aan die de droom van de eigendomsverwerving in een recente
verkaveling niet aankan. Soms worden ze door vastgoedmakelaars ook aan de man gebracht bij stedelijke
allochtonen die eigenaarambities hebben en hun kinderen niet willen zien opgroeien in de grootstedelijke
concentratiebuurten (Meert & Bourgeois, 2005).
Hoewel de intensiteit van de suburbanisatie doorheen de tijd wijzigt, met bijvoorbeeld een vertraging op het
einde van jaren 1990, worden wanneer we verfijnen naar leeftijdscategorieën de gekende patronen toch
herbevestigd (zie bijv. reeds Van Hecke, 1988; 1991). Dit heeft uiteraard ook te maken met de
verhuismotivatie:
-

De 18-26 jarigen trekken nog steeds naar de stedelijke gebieden, wat knooppunten van (hoger)
onderwijs en tewerkstelling zijn. Ze trekken naar de grote stad om te studeren, te werken of om er
zelfstandig te gaan wonen (De Corte e a, 2003; De Decker e.a., 1995 – zie ook De Decker e.a.,
2010,kaart 33).

-

Vanaf 27 jaar slaat het migratiepatroon om. Het migratiepatroon van de 27-40 jarigen (en hun
kinderen, 0-17 jaar) vertoont nog steeds een duidelijke suburbanisatiebeweging. Ze verlaten de
grootstedelijke gebieden ten voordele van vooral het buitengebied en de kleinstedelijke gebieden. Zo
kennen onder andere de randen rond Brussel; Leuven en Antwerpen een sterke inwijking. De wens om
eigenaar te worden en de zoektocht naar een grotere woning met tuin liggen hier aan de grondslag
(Tratsaert, 1998; De Decker e a, 1995; De Corte e a, 2003 – zie ook De Decker e.a., 2010, kaart 32).

-

Bij de twee oudere leeftijdscategorieën (41-60 jarigen; 60-plussers) zien we dan weer andere
patronen. De migratie naar de Kust is hier een voorname stroom. Het gegeven dat ook 41-60 jarigen
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die beweging maken impliceert dat het meer is dan louter pensioenmigratie, ook huishoudens op
actieve leeftijd trekken blijkbaar naar de Kust (naar vermoedelijk hun tweede verblijf).
Naast de verhuisbewegingen wordt hier tot slot ingegaan op de determinanten van een verhuiswens. Welke
factoren bepalen mee of huishoudens willen verhuizen / migreren? Dit werd nader onderzocht in een studie
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van het Steunpunt ‘Ruimte en Wonen’ (Heylen & Winters, 2009) . Uit het onderzoek kwam naar boven dat de
tevredenheid met de woning zowel als de tevredenheid met de woonomgeving sterk meespelen bij de
verhuiswens van huishoudens: hoe meer tevreden met de woning / woonomgeving, hoe kleiner de
verhuiswens. Deze tevredenheid met de woning werd op zijn beurt bepaald door verschillende huishoud- en
woningkenmerken, waarbij de kwaliteit van de woning een belangrijke rol speelt. Andere factoren hebben
eerder een stimulerend effect op de verhuiswens, onder andere de slechte fysische staat van een woning, de
hogere leeftijd van het gezinshoofd en wonen in stedelijk gebied.
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Heylen en Winters (2009), Woonmobiliteit in Vlaanderen.
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2.3

De actoren van het Vlaamse woonbeleid

Zoals bekend is ons land toe aan een zesde staatshervorming. Het unitaire België wordt gaandeweg
omgebouwd tot een federale staat. De bevoegdheden worden daarbij verdeeld tussen het federale niveau aan
de ene kant en het niveau van de gewesten en de gemeenschappen aan de andere kant: de beweging die
daarbij plaats heeft, is echter resoluut van middelpuntvliedende of centrifugale aard, in die zin dat meer en
meer bevoegdheden en bevoegdheidspakketten naar de deelgebieden worden overgedragen. Het doel is om
de deelstaten een grotere autonomie te verlenen om de eigen problemen op te lossen en om daarbij ook
“beter bestuur” te bereiken. Er wordt aldus naar een nieuw evenwicht gestreefd tussen de verschillende
overheden, die mekaar volgens het beginsel van de federale loyauteit moeten ondersteunen en daarvoor
volgens het beginsel van het coöperatief federalisme in de mate van het mogelijke moeten samenwerken. Het
uitgangspunt is verder dat de aanpak van de diverse beleidsdomeinen eigen klemtonen vereisen in Vlaanderen,
Wallonië en Brussel, omwille van de eigen situatie en problematiek. Een bijzonder aandachtspunt is het
vermijden van de toewijzing van bevoegdheden aan diverse bevoegdheidsniveaus, wat doorgaans
beleidsinertie tot gevolg heeft.
Sinds de staatshervorming in de jaren 1980 behoort het woonbeleid in België tot de bevoegdheid van de drie
gewesten: het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De basis van het Vlaamse woonbeleid
ligt in de Vlaamse Wooncode, die vertrekt vanuit het recht op behoorlijk en betaalbaar wonen. Het decreet
omschrijft de doelstellingen en de instrumenten van het woonbeleid in Vlaanderen. Daarnaast regelt de
Vlaamse Wooncode de bevoegdheidsverdeling tussen de beleidsniveaus binnen Vlaanderen (Gewest,
provincies, gemeenten) en omschrijft ze de rol van bepaalde woonactoren.
In dit hoofdstuk beschrijven we de hoofdlijnen van de huidige bevoegdheidsverdeling en tegelijkertijd geven
we een bondig overzicht van de belangrijkste actoren. In eerste instantie komen de overheden aan bod,
gaande van het Europese beleidsniveau tot en met het lokale niveau. In tweede instantie wordt de rol van de
andere bij het woonbeleid betrokken actoren toegelicht.
De beschreven bevoegdheden en actoren vormen een belangrijk onderdeel van het raamwerk waarbinnen het
huidige Vlaamse woonbeleid wordt gevoerd. Hoewel de huidige structuren een min of meer vast gegeven
vormen op korte termijn, dient benadrukt dat dit raamwerk op langere termijn als een variabel element moet
worden beschouwd. De bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheden en actoren kan immers in
de toekomst worden aangepast, en taken en functies kunnen wijzigen of anders worden ingevuld.
2.3.1

De overheden

In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van de bevoegdheidsverdeling met betrekking tot het woonbeleid in
Vlaanderen opgelijst. Hoewel de verantwoordelijkheid voor bepaalde aspecten van het wonen in Vlaanderen
verspreid liggen over de verschillende beleidsniveaus, bevindt het zwaartepunt zich op het niveau van het
Gewest. In dit overzicht komen achtereenvolgens het supranationale, het federale, het gewestelijke, het
provinciale en het lokale niveau aan bod.
2.3.1.1

Het Europese beleidsniveau

De impact van de Europese Unie op het woonbeleid van de deelstaten, is op dit moment zeer beperkt. Het
woonbeleid dient bijgevolg als een nationale bevoegdheid beschouwd te worden. De Europese regelgeving kan
echter wel op een indirecte manier gevolgen hebben voor het Vlaamse woonbeleid (cf. Dienstenrichtlijn).
Binnen het Europees regionaal beleid en stedelijk beleid (o.a. Urban programma) is er aandacht voor
achtergestelde regio’s en buurten. Binnen dit kader kent Europa financiële steun van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO) toe aan lokale overheden en private organisaties voor de aanpassing van de
infrastructuur van wijken en voor het opzetten van ontwikkelingsprogramma’s. De financiële steun van Europa
voor het woonbeleid is echter steeds indirect. Subsidies voor het bouwen of renoveren van woningen zijn
uitgesloten. Europa stelt ook middelen ter beschikking voor onderzoek over huisvesting, in het bijzonder
binnen het Zesde Kaderprogramma.
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Daarnaast beschikt de EU over een aantal informatiebronnen die van belang zijn voor het Vlaamse woonbeleid.
De EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) is een enquête naar inkomens en
levensomstandigheden en een belangrijk instrument om zowel op Belgisch als op Europees niveau armoede en
sociale uitsluiting in kaart te brengen. Aangezien huisvesting gezien wordt als een belangrijk element van
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sociale inclusie, is het thema huisvesting mee opgenomen in de Nationale Actieplannen voor Sociale Inclusie .
2.3.1.2

Het federale beleidsniveau

Het federale beleid kan op verschillende manieren ingrijpen op het wonen in Vlaanderen. De twee
voornaamste aspecten hierbij zijn de huurwetgeving en de fiscaliteit met betrekking tot wonen. Beide
bevoegdheidsdomeinen worden in het kader van de zesde staatshervorming evenwel overgedragen aan de
gewesten. In het zogenaamde “Vlinderakkoord” van december 2011 (voluit: “Institutioneel akkoord voor de
zesde staatshervorming: een efficiëntere federale staat en een grotere autonomie voor de deelstaten”) vindt
men bij de “overige domeinen” van bevoegdheidsoverdracht onder meer “stedenbouw, huisvesting en
ruimtelijke ordening”. Voor het beleidsveld Wonen gaat het om de bevoegdheidsoverdracht inzake
woninghuur en de belastingverminderingen of belastingkredieten voor de eigen woning.
De huurwetgeving regelt de contractuele bepalingen tussen verhuurder en huurder, onder meer inzake
verhuurtermijnen, indexering van huurprijzen, opzeggingstermijnen, elementaire vereisten van veiligheid,
gezondheid en bewoonbaarheid van de woning.
De grondslag van een groot deel van de vastgoedfiscaliteit is het kadastraal inkomen (KI). Het KI wordt bepaald
door de federale administratie. Het KI wordt onder andere belast via de personenbelasting. Daaraan zijn echter
een aantal vrijstellingen en aftrekken verbonden. De beslissingsbevoegdheid over deze vrijstellingen en
aftrekken ligt bij de federale overheid. Daarnaast heeft de federale overheid ook bevoegdheid over de
aanslagvoeten van de BTW.
Andere federale bevoegdheidsdomeinen die ook met het woonbeleid verband houden zijn het
aannemingsrecht, het hypotheekrecht, het vennootschapsrecht, het verzekeringsrecht en de organieke
wetgeving inzake gemeenten. Ook de regelgeving rond domiciliëring heeft indirect een invloed op de
woonproblematiek (bijvoorbeeld in het kader van het permanent wonen op campings en weekendverblijven).
Daarnaast beschikt de federale overheid over een reeks informatiebronnen die van belang zijn voor het voeren
van het woonbeleid. De belangrijkste instantie in dat opzicht is de Algemene Directie Statistiek en Economische
Informatie (ADSEI), die instaat voor de verzameling, verwerking en verspreiding van statistische informatie over
de Belgische samenleving (cf. Rijksregister).
2.3.1.3

Het regionale beleidsniveau

Zoals eerder aangegeven ligt het zwaartepunt van het woonbeleid bij de gewesten. In deze paragraaf staan we
eerst kort stil bij de organisatie van de verschillende machten in het algemeen, en van de uitvoerende macht in
het bijzonder. Vervolgens gaan we dieper in op het beleidsveld Wonen.
Het Vlaams Parlement vormt de wetgevende pijler van het Vlaams Gewest en is in die hoedanigheid
verantwoordelijk voor de totstandkoming van de decreten, voor de controle op de uitvoering van die decreten
door de Vlaamse Regering, en voor de goedkeuring van de Vlaamse begroting. De Vlaamse regering vormt de
uitvoerende macht. Bij de uitvoering van het beleid wordt de Vlaamse regering ondersteund door de Vlaamse
overheidsdiensten bestaande uit 13 beleidsdomeinen. Het Vlaams Parlement en de Vlaamse regering dragen
de politieke verantwoordelijkheid of beleidsverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Vlaams beleid,
bepalen de beleidslijnen en de wijze waarop er uitvoering aan moet worden gegeven. Voor de uitvoering doen
ze een beroep op de Vlaamse overheidsdiensten en een aantal institutionele en occasionele partners.
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Binnen het kader van de Nationale Actieplannen voor Sociale Inclusie werd als doelstelling vooropgesteld om 8% sociale huisvesting te

realiseren tegen 2010.
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De grootschalige hervormingsoperatie ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ (BBB) heeft de structuren en het takenpakket
van de Vlaamse overheidsdiensten (verder Vlaamse overheid genoemd) grondig gewijzigd. Sinds 2006 bestaat
de Vlaamse overheid uit 13 homogene beleidsdomeinen. Per beleidsdomein werd één ministerie opgericht.
Een van de uitgangspunten van BBB is de structurele scheiding tussen beleidsvoorbereiding en -uitvoering.
Beleidsuitvoerende taken zijn toevertrouwd aan agentschappen die intern of extern verzelfstandigd zijn. De
intern verzelfstandigde agentschappen (IVA’s) hebben geen eigen rechtspersoonlijkheid, terwijl de extern
verzelfstandigde agentschappen (EVA’s) wel een eigen rechtspersoonlijkheid hebben en niet tot het ministerie
behoren. De agentschappen worden aangestuurd aan de hand van beheersovereenkomsten, waarin de
verbintenissen worden opgenomen voor de termijn van de legislatuur. De beleidsvoorbereidende taken en de
rechtstreekse ondersteuning van de minister, zijn ondergebracht bij het departement. De kernopdrachten van
het departement omvatten onder meer het analyseren en onderzoeken van beleidsrelevante kwesties, het
formuleren van beleidsvoorstellen en het evalueren en bijsturen van beleidsinstrumenten.
Het beleidsveld ‘Wonen’ maakt deel uit van het overkoepelende beleidsdomein Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO). Tengevolge een interne hervorming (2012) wijkt de huidige
structuur van het beleidsveld Wonen op een aantal punten af van de vernoemde BBB-principes. De
belangrijkste verandering was het integreren van de departementale taken inzake Wonen binnen het
agentschap Wonen-Vlaanderen (IVA). Door deze verschuiving worden beleidsvoorbereiding en -uitvoering de
facto samengebracht.
De structuur van het beleidsdomein RWO ziet er als volgt uit:

In het hierna volgende overzicht worden achtereenvolgens het Agentschap Wonen-Vlaanderen, het
Agentschap Inspectie RWO en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen toegelicht. Deze drie entiteiten
hebben immers elk een belangrijke en directe impact op het Vlaams woonbeleid. Ten slotte wordt ook kort
stilgestaan bij de rol van de Vlaamse Woonraad.

Agentschap Wonen-Vlaanderen
Wonen-Vlaanderen is een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid. Sinds de
hogervermelde transitie van 2012, staat het agentschap naast uitvoerende taken ook in voor de
beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -evaluatie. Het gaat hierbij onder meer over volgende aspecten:
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-

bewaken van het algemene beleid: het uitzetten van strategische krijtlijnen voor het woonbeleid,
opvolgen en coördineren van het beleid;
uitwerken van het regelgevend kader;
aansturen, opvolgen en valoriseren van beleidsvoorbereidend en -evaluerend onderzoek en verder
uitbouwen en beheren van de datawarehouse wonen;
instaan voor de goedkeuring van reglementen door de minister (zoals het toewijzingsreglement van
sociale huisvestingsmaatschappijen).

Het takenpakket van het agentschap inzake beleidsuitvoering omvat onder meer deze aspecten:
-

-

verstrekken van financiële tegemoetkomingen aan particulieren, in het bijzonder huursubsidies en
renovatie- en verbeteringspremies, rechtstreeks of via intermediaire actoren;
uitvoeren van het beleid inzake woonkwaliteit op basis van de in de regelgeving voorgeschreven
verrichtingen volgens een administratieve handhaving (zoals het vaststellen van verwaarlozing,
ongeschiktheid en onbewoonbaarheid van woningen en gebouwen);
opvolgen van de erkende huurdiensten;
begeleiden en ondersteunen van de gemeenten bij de ontwikkeling en de uitvoering van een lokaal
woonbeleid en lokaal woonoverleg;
uitvoeren van de administratieve en financiële voortgangscontrole van opgeheven subsidiestelsels
voor sociale woonprojecten;
uitoefenen van de voortgangscontrole op de voorwaarden of verbintenissen inzake subsidies, premies
of tegemoetkomingen.

Agentschap Inspectie RWO
Het intern verzelfstandigd agentschap Inspectie ziet toe op de naleving van de reglementering inzake onder
andere (sociale) huisvesting en ruimtelijke ordening, en treedt preventief of correctief op bij inbreuken.
Binnen het agentschap zijn twee centrale afdelingen actief. De Afdeling Inspectie ziet onder meer toe op de
naleving van de reglementering op de ruimtelijke ordening en op de woonkwaliteitsnormen voor verhuurde
kamers en woningen. Het kan strafrechtelijk en administratief optreden tegen bouwovertredingen of
bouwmisdrijven (bouwinspectie), strafrechtelijk optreden tegen de verhuring van krotwoningen
(wooninspectie), etc.
De Afdeling Toezicht oefent het toezicht uit op de actoren uit het werkveld (waaronder de sociale
huisvestingsmaatschappijen, de VMSW en het Vlaams Woningfonds). Het oefent ook het toezicht uit op de
juiste aanwending van gewestelijke subsidies en tegemoetkomingen of premies inzake huisvesting.

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is een extern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid (EVA). Het is belast met volgende taken:
-

ondersteunen en begeleiden van lokale sociale woonorganisaties om betaalbare en kwaliteitsvolle
(sociale) woonprojecten te realiseren;
uitvoeren van het investeringsprogramma voor sociale woningbouw en opstellen van de jaarlijkse
uitvoeringsplanning voor sociale woningbouw;
zorgen voor de infrastructuurvoorziening bij sociale woonprojecten (gesubsidieerde infrastructuur);
verstrekken van bijzondere sociale leningen aan particulieren;
verzorgen van het overleg en de relatie met de sociale woonactoren;
zorgen voor dienstverlening aan de sociale woonsector door middel van procesondersteunende
informatica, juridische ondersteuning, financiële dienstverlening, kennisbeheer, communicatie … .
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Vlaamse Woonraad
Een van de gevolgen van BBB was de oprichting van strategische adviesraden binnen elk beleidsdomein. Voor
het beleidsdomein RWO resulteerde dit in de oprichting van twee beleidsraden, met name de Strategische
90
Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) en de Vlaamse Woonraad .
De Vlaamse Woonraad werd opgericht om op Vlaams niveau advies te verstrekken over alle aangelegenheden
inzake wonen en woonbeleid. De raad bestaat uit 20 leden, met 5 onafhankelijke deskundigen, twaalf
vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en drie vertegenwoordigers van gemeenten en
provincies.
De oprichting van de Vlaamse Woonraad als adviesorgaan, was al langer voorzien in de Vlaamse Wooncode,
meer bepaald in artikel 21. In dit artikel worden de opdrachten van de raad omschreven. Zo dient de Vlaamse
Regering advies te vragen over alle voorontwerpen van decreet die het woonbeleid aanbelangen, over de
basisuitvoeringsbesluiten binnen het beleidsveld Wonen en over alle samenwerkingsakkoorden van strategisch
belang. De raad kan tevens op eigen initiatief advies uitbrengen met betrekking tot de hoofdlijnen van het
woonbeleid en alle onderwerpen en nota’s die van belang zijn voor het beleidsveld.

De Visitatieraad voor Sociale Huisvestingsmaatschappijen
De Visitatieraad (opgericht in 2012) is een onafhankelijke instelling die de prestaties van de sociale
huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen beoordeelt. De voornaamste bedoeling van de prestatiebeoordeling
ligt in de verbetering van de prestaties van de SHM’s. Het prestatiemeetsysteem is ook een instrument voor
zelfsturing door de SHM’s. Het kan verduidelijken wat van hen verwacht wordt en laat dus ook toe de eigen
prestaties te evalueren en tijdig bij te sturen. Daarnaast vormt de prestatiebeoordeling ook de basis van de
erkenning als SHM. Ook in het kader van beleidsplanning en beleidsbeoordeling, kan het meten van prestaties
en resultaten specifieke informatie aanbrengen om strategische en operationele doelstellingen mee vorm te
geven. Tenslotte wordt over de resultaten van de prestatiemeting ook open gecommuniceerd, zodat de
transparantie van het beleid versterkt, de verantwoording van het beleid t.o.v. de burgers en de SHM’s
vergroot, alsook het beleid van de SHM t.o.v. de burgers beter in kaart wordt gebracht en gemotiveerd. De
visitaties verlopen volgens een Draaiboek prestatiebeoordeling en de beoordeling vertrekt vanuit een aantal
omgevings-, effect- en prestatie-indicatoren, opgenomen in een prestatiedatabank.

Raakvlakken met andere beleidsvelden en overheden
Woonbeleid is geen geïsoleerde materie. De raakvlakken met andere beleidsdomeinen en overheden zijn
talrijk. Hierna volgt hiervan een kort overzicht:
-

90

Ruimtelijke ordening: woonlocaties, vergunningenbeleid, dichtheden, typologieën, ruimtelijke
ontwikkeling, grond- en pandenbeleid, …
Energie: energieprestaties van woningen, evolutie energienormen, energiepremies, …
Welzijn: aanbod en begeleiding kwetsbare doelgroepen, woonzorg, …
Armoedebestrijding
Vlaanderen overkoepelend: cohousing, premiebeleid
Federale overheid: (vervangings)inkomens en pensioenen, fiscaliteit, BTW

De Vlaamse Woonraad werd door de Vlaamse Regering samengesteld op 19 juli 2007.
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2.3.1.4

Het provinciale beleidsniveau

De provincie
Hoewel de Vlaamse Wooncode geen expliciete bevoegdheden toekent aan de provincies (met uitzondering van
een beroepsbevoegdheid bij de conformiteitattesten), voeren ze toch een eigen woonbeleid. Zo hebben alle
provincies eigen tegemoetkomingen voor particulieren en soms voor openbare besturen. De provincies leggen
hiermee eigen accenten in het woonbeleid, bijvoorbeeld met premies voor aanpasbaar bouwen. Sommige
provincies kopen zelf bouwgronden en/of gebouwen aan met het doel woongelegenheden te creëren voor
zwakkere doelgroepen. Hoewel deze taak hen formeel niet is opgedragen, nemen de provincies een aantal
taken op die bijdragen tot de realisatie van de bepalingen van de Wooncode. Concreet gaat het om:
-

het bekend maken van instrumenten van het woonbeleid, via folders, websites, beurzen, …;
het samenroepen van provinciale woonraden waar de verschillende actoren, zijnde gemeente,
OCMW, sociale huisvestingsactoren, welzijnssector, huurdersbonden, worden samengebracht;
het organiseren van intergemeentelijk overleg;
het opleiden van huisvestingsconsulenten (in samenwerking met het agentschap Wonen-Vlaanderen);
het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens (o.a. het gemeentelijk woondossier, de
inventaris onbebouwde percelen in Vlaams-Brabant).

Vanuit het Decreet Grond- en Pandenbeleid worden wel expliciete bevoegdheden toegekend aan de
provincies, met name betreffende het vaststellen van het bijzonder sociaal objectief voor koopwoningen en
kavels.
De provincies kunnen in welbepaalde gevallen een coördinerende rol vervullen. In het kader van de
problematiek van de campingbewoners bijvoorbeeld keurde de Vlaamse regering gemeentelijke
begeleidingsplannen goed. De provincies kregen van de Vlaamse regering de taak toegewezen dit te
ondersteunen, op te volgen, te coördineren en te adviseren. Een gelijkaardige opdracht kregen de provincies
rond woonwagen- en doortrekkersterreinen. De taken worden gecoördineerd door provinciale diensten voor
huisvesting of voor welzijn.
Uit voorgaande kan men afleiden dat de provincies een belangrijke coördinerende en / of sturende rol kunnen
vervullen inzake aangelegenheden of problemen die een bovenlokale of intergemeentelijke aanpak vergen.
De Vereniging van Vlaamse Provincies
De Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) behartigt de belangen van het provinciaal bestuursniveau en werkt
gemeenschappelijke standpunten uit voor aangelegenheden die van direct of indirect gemeenschappelijk
provinciaal belang zijn. Zij organiseert het gemeenschappelijk optreden van de provincies ten aanzien van de
Vlaamse, federale en Europese overheden. De VVP vormt tevens het platform voor samenwerking, tussen de
vijf Vlaamse provinciebesturen, inzake het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, ervarings- en
kennisuitwisseling, etc.

2.3.1.5

Het lokale beleidsniveau

De gemeente
In de Wooncode kreeg de gemeente een belangrijke rol in de regie van het lokale woonbeleid. Als regisseur
dient de gemeente ervoor te zorgen dat de taakverdeling tussen lokale actoren op een duidelijke en
consistente manier wordt vastgelegd. De gemeente krijgt daartoe de bevoegdheid om de sociale
huisvestingsmaatschappijen die actief zijn op haar grondgebied, alsook andere actoren (Vlaams Woningfonds,
erkende huurdiensten, OCMW’s, …) voor overleg samen te roepen. In de praktijk zijn er grote verschillen
tussen gemeenten. Over het algemeen nemen grotere gemeenten deze rol meer op dan kleinere, hoewel er
ook wel kleinere gemeenten erg actief zijn. Een aantal gemeenten hebben een lokale woonraad die hen
bijstaat in de beleidsplanning. Voor de planning van het huisvestingsbeleid doen veel gemeenten beroep op
een huisvestingsambtenaar of een huisvestingscel. Het Agentschap Wonen-Vlaanderen staat in voor het bieden
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van ondersteuning vanuit het Vlaams Gewest. Het agentschap kan deelnemen aan het overleg tussen de
actoren en kan het overleg op eigen initiatief opstarten.
De rol van de gemeente inzake het lokale woonbeleid is tevens gericht op de planning en realisatie van sociale
woonprojecten, op het ontwikkelen van een eigen toewijzingsbeleid, op het bewaken en verbeteren van de
woonkwaliteit, en op ondersteuning en informatieverstrekking. Wat dat laatste betreft, speelt de gemeente
een belangrijke rol bij het sturen van burgers en lokale actoren, door het verspreiden van informatie over haar
woonbeleid en dat van de hogere beleidsniveaus via eigen informatiekanalen. Een aantal gemeenten trachten
de inwoners breder te informeren over alle bestaande reglementeringen en tegemoetkomingen via een
woonwinkel.
De meeste gemeenten geven premies aan particulieren. Deze premies zijn vaak complementair met het Vlaams
beleid, maar dit is niet altijd het geval. De gemeente kan ook een bijkomende subsidie verlenen aan lokale
woonactoren en opcentiemen heffen op de gewestelijke leegstandsheffing. Via het opeisingsrecht kan de
burgemeester leegstaande woningen opeisen om onderdak te bieden aan daklozen. Gemeenten kunnen net als
een aantal andere woonactoren gebruik maken van het sociaal beheersrecht en het recht van voorkoop. De
Wooncode geeft bovendien aan de gemeenten de bevoegdheid om conformiteitsattesten uit te reiken voor
huurwoningen en om woningen ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond te verklaren.
De gemeente neemt verder ook een aantal uitvoerende taken op zich in het kader van het woonbeleid. Zo
biedt ze sociale woningen en sociale kavels aan, staat ze in voor de aanleg van straten, parken, pleinen,
gemeenschapsinfrastructuur, etc.
De gemeente kan een autonoom gemeentebedrijf aanstellen om de verrichtingen inzake titel VI en VII van de
Vlaamse Wooncode geheel of gedeeltelijk in haar plaats uit te laten voeren. De autonome gemeentebedrijven
kunnen slechts handelen binnen de door de wetgever vastgestelde domeinen, waaronder het verwerven en
beheren van zakelijke onroerende rechten, het beheer van het onroerende vermogen van een gemeente of het
ontwikkelen van aparte activiteiten.

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Bepaalde aspecten van het takenpakket van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW),
houden rechtstreeks verband met het woonbeleid. OCMW’s staan bijvoorbeeld in voor het bouwen van
bejaardenwoningen en serviceflats, het verschaffen van noodhuisvesting, het begeleiden van inwoners bij het
zoeken naar geschikte huisvesting, etc.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiering van projecten
ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid kan de minister van wonen een subsidie verlenen aan
initiatiefnemers van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. De Vlaamse Regering geeft
prioriteit aan het stimuleren van intergemeentelijke projecten die moeten uitgevoerd worden met het oog op
de realisatie van de volgende doelstellingen:
-

het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen;
het organiseren van het lokaal woonoverleg;
het uitbouwen van een klantgerichte dienstverlening aan de burger;
het verbeteren van de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.

Sinds 1 september 2012 zijn er nog 40 gesubsidieerde intergemeentelijke samenwerkingsprojecten lokaal
woonbeleid actief en bevinden de helft van de projecten zich in hun tweede subsidiëringsperiode.
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De intercommunale
Intercommunales zijn samenwerkingsverbanden tussen steden en gemeenten, waarbij de samenwerking veelal
gericht is op het realiseren van gezamenlijke dienstverlening aangaande elektriciteitsdistributie,
huisvuilophaling, etc. In bepaalde gevallen kunnen intercommunales ook impact hebben op het woonbeleid,
bijvoorbeeld door het initiëren of stimuleren van huisvestingsprojecten voor gezinnen die boven de
inkomensgrenzen vallen van de sociale huisvesting, en / of het aanleggen of aanpassen van wooninfrastructuur
voor deze doelgroep.
De Vereniging voor Steden en Gemeenten
De Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) is de representatieve ledenorganisatie van de Vlaamse
gemeenten, OCMW’s en intercommunales. Zij ijvert voor sterke lokale besturen en ondersteunt daartoe alle
initiatieven die de kwaliteit van het lokale beleid verhogen. De VVSG organiseert zich rond drie kerntaken,
zijnde het verschaffen van ondersteuning en dienstverlening aan de leden, het behartigen van hun belangen,
en het verzorgen van eerstelijnszorg en netwerking.
Het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden
Het Kenniscentrum voor Vlaamse Steden is een interlokale vereniging opgericht door de dertien
centrumsteden en de VVSG. De voornaamste doelstelling van het Kenniscentrum is het versterken van de
kennisontwikkeling en de kennisuitwisseling tussen steden onderling en tussen steden, instellingen en actoren
in de stedelijke samenleving. Met deze kenniswerking als uitgangspunt wil het Kenniscentrum een impact
hebben op de beleidsagenda voor stedelijk beleid.

2.3.2

De actoren

Naast de hierboven vermelde overheden, zijn nog diverse actoren betrokken bij de voorbereiding en uitvoering
van het woonbeleid. Het betreft zowel actoren uit de publieke, semi-publieke als private sfeer.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen beleidsactoren enerzijds en omgevingsactoren anderzijds. De eerste
categorie betreft actoren die een rechtstreekse impact hebben op het woonbeleid en die door de overheid
worden erkend en/of gefinancierd. De laatste categorie omvat de voornaamste belangengroepen en
beroepsverenigingen die op onrechtstreekse manier een rol spelen in de totstandkoming van het woonbeleid.

2.3.2.1

De beleidsactoren

Met het begrip ‘beleidsactoren’ worden zoals hierboven aangegeven die actoren bedoeld die rechtstreeks
betrokken zijn bij de uitvoering van het woonbeleid, en in die hoedanigheid door de Vlaamse administratie
worden erkend en/of gesubsidieerd. Het betreft in eerste instantie de sociale woonorganisaties zoals
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beschreven in Titel V van de Vlaamse Wooncode .
Het Vlaams Woningfonds
In de Wooncode wordt het Vlaams Woningfonds (VWF) erkend als sociale woonorganisatie voor de uitvoering
van het woonbeleid met betrekking tot de doelgroep van de woonbehoeftige grote gezinnen. Eind 2005 werd
de doelgroep van het VWF uitgebreid tot gezinnen met minstens 1 kind ten laste.
Het VWF heeft als belangrijkste opdracht de woonvoorwaarden van gezinnen te verbeteren door aangepaste
woningen beschikbaar te stellen en door gezinnen te helpen een eigen woning te verwerven of in goede staat
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De VMSW kwam reeds aan bod bij de bespreking van de overheden (zie punt 2.3.1.3 ‘Het regionale beleidsniveau’) en wordt hier

bijgevolg niet opnieuw besproken.
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te behouden. Om die opdracht te verwezenlijken kan het VWF bijzondere sociale leningen toestaan, en
onroerende goederen verwerven met de bedoeling deze te verhuren.
De sociale huisvestingsmaatschappijen
De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) zijn, naast de VMSW, de bevoorrechte uitvoerders van het
sociale woonbeleid. Zij moeten zorgen voor de realisatie van de sociale woonprojecten. Hun takenpakket
omvat het aanbieden van sociale woningen en sociale kavels, het herwaarderen van het woningbestand en het
voeren van een sociaal grond- en pandenbeleid.
Hoewel de Wooncode het onderscheid niet maakt, bestaan er in de praktijk huurmaatschappijen,
koopmaatschappijen. De huurmaatschappijen bouwen (of kopen en verbouwen) woningen om ze te verhuren
aan gezinnen die voldoen aan de voorwaarden van het sociale huurbesluit. De koopmaatschappijen bouwen
sociale woningen om te verkopen aan gezinnen die voldoen aan een aantal voorwaarden, o.a. op vlak van
inkomen en onroerend bezit. Daarnaast treden de koopmaatschappijen op als tussenschakel tussen de VMSW
en sociale ontleners voor de toekenning van hypothecaire leningen aan sociale tarieven. Een aantal
maatschappijen combineren de activiteiten van huur- en koopmaatschappijen.
De maatschappijen verschillen sterk wat betreft omvang van het patrimonium en van het werkgebied. In de
grote steden zijn meerdere maatschappijen actief op hetzelfde grondgebied. In plattelandsregio’s zijn de
maatschappijen meestal actief in een gebied dat meerdere gemeenten bevat.
In Vlaanderen zijn er momenteel 108 SHM’s actief. Alles samen hebben ze ongeveer 140.000 woningen in
beheer.
De erkende kredietmaatschappijen
Hoewel de erkende kredietmaatschappijen (EKM’s) niet worden beschouwd als sociale woonorganisatie, zijn ze
toch vaste uitvoerende partners in het Vlaams woonbeleid.
De activiteiten van de kredietmaatschappijen zijn beperkt tot het verlenen van niet-gesubsidieerde sociale
leningen. Er gelden geen inkomensvoorwaarden, maar wel een maximum met betrekking tot de kostprijs van
de woning. Op de hypothecaire leningen is een gewestwaarborg van toepassing. Mede daardoor kunnen de
kredietmaatschappijen hypothecaire leningen toestaan tot 100% van de waarde van de woning. Naast de
gewestwaarborg krijgen de maatschappijen tevens een gunstregime in de vennootschapsbelasting.
Vandaag de dag zij er een 40-tal erkende kredietmaatschappijen actief.
De ondersteuningsstructuur ‘huurdersinitiatieven’
De Wooncode voorziet in een ondersteuningsstructuur onder vzw-statuut voor initiatieven ter bevordering van
de positie van kandidaat-huurders en huurders op de private huurmarkt en in de sociale huisvesting, met
bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen en alleenstaanden. Deze ondersteuningsstructuur
heeft onder meer als opdracht de huurdersbonden en de bewonersgroepen in de sociale huisvesting (VIVAS =
Vereniging Inwoners van sociale woningen) te ondersteunen. De vzw Vlaams Huurdersplatform wordt erkend
als ondersteuningstructuur ‘huurdersinitiatieven’ door de Vlaamse Regering en ontvangt in die hoedanigheid
jaarlijks personeel- en werkingssubsidies.
Als ondersteuningsstructuur staat het Vlaams Huurdersplatform o.a. in voor het organiseren van overleg en
ervaringsuitwisseling, het verstrekken van informatie, het uitwerken en aanbieden van vorming, het verrichten
van studiewerk, het vertegenwoordigen van de huurdersbonden in advies- en overlegorganen, het uitbouwen
van contacten en bevorderen van netwerkvorming met relevante organisaties.
De sociale verhuurkantoren
De sociale verhuurkantoren (SVK’s) huren woningen op de private huurmarkt met het oog op het verhuren van
deze woningen aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. Het SVK heeft hierbij in het bijzonder
aandacht voor de betaalbaarheid en de kwaliteit van de woning en streeft naar maximale woonzekerheid voor
de huurder. Ze begeleiden hun huurders en maken hen vertrouwd met de rechten en plichten verbonden aan
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het wonen in een huurwoning. De SVK’s werken in dat opzicht samen met andere huisvestings- en
welzijnsactoren.
Een erkend SVK kan beroep doen op de instrumenten van het woonbeleid, zoals de huursubsidie, de
renovatiepremie en verbeteringspremie, het sociaal beheersrecht, etc. Als voldaan is aan een aantal
bijkomende voorwaarden betreffende o.a. de omvang van de werking, kan een SVK personeels- en
werkingssubsidies verkrijgen.
De sector van de SVK’s is een snel groeiende sector. Vlaanderen telt nu 50 erkende SVK’s, waarvan er 44
personeels- en werkingssubsidies ontvangen van het Vlaams Gewest. De SVK’s hadden eind 2012 6.401
woningen in beheer.
De huurdersbonden of huurdersorganisaties
De huurdersbonden verstrekken op individuele of collectieve basis informatie, advies en juridische bijstand aan
huurders en kandidaat-huurders over alle aangelegenheden inzake wonen in huurwoningen. Ze staan ten
dienste van huurders op zowel de private markt als in de sociale huisvesting
In Vlaanderen zijn vijf provinciale huurdersbonden actief, met elk eveneens een regionaal steunpunt. De
huurdersbonden houden eind 2012 adviespermanenties in 37 steden en gemeenten in Vlaanderen De
spreiding van de adviespunten garandeert over het algemeen een goede toegankelijkheid en bereikbaarheid
van de informatie- en adviesverstrekking voor de huurders en kandidaat-huurders. Daarnaast wordt
geïnvesteerd in de ontwikkeling van lokale beleidsnetwerken en samenwerking met organisaties die de meest
behoeftige huurders bereiken.
De woonwinkels
De woonwinkel of woonwijzer is een laagdrempelige voorziening waar men terecht kan voor informatie,
begeleiding en advies op maat in verband met wonen en woonpremies. In de woonwinkel koppelt men kennis
van de huisvestingssector aan ervaring met begeleiding en oriëntering van mensen. Hiervoor wordt vaak
samengewerkt met andere (lokale) actoren van het woon- en welzijnsbeleid. Kwetsbare groepen als huurders,
kamerbewoners, campingbewoners, kandidaat-sociale huurders, kleine (bejaarde) eigenaars, … krijgen er extra
aandacht.
Voor de inhoudelijke en administratieve behandeling van dossiers verwijst de woonwinkel door naar de
geëigende diensten. Voor vragen over de gewestelijke, provinciale en lokale woonpremies of over de aankoop
en de renovatie van een woning gaat de dienstverlening verder dan informatieverstrekking. Er wordt dan een
analyse gemaakt van de woonsituatie, eventueel bij middel van een huisbezoek, waarna wordt bekeken wat
mogelijk is en wat de voor- en nadelen zijn. Naast administratieve en sociale begeleiding biedt de woonwinkel
ook praktische ondersteuning. Zo hebben sommige woonwinkels databanken met te huur staande woningen.
Sommige woonwinkels hebben zich gespecialiseerd in technisch advies bij renovaties en hebben architecten in
dienst. En nog andere lenen materiaal uit.
Hoewel er geen algemeen regelgevend kader bestaat, kan gesteld worden dat er in Vlaanderen een 20-tal
initiatieven werken volgens het woonwinkelconcept. Ze staan bekend onder meerdere namen: woonwinkel,
woonwijzer, wooninformatiedienst, wooninfocentrum, woonhoek, … Ook de initiatiefnemers verschillen. De
meeste woonwinkels functioneren als dienst van een openbaar bestuur. Een minderheid zijn particuliere
initiatieven opgestart vanuit een lokaal of bovenlokaal samenwerkingsverband.
Vlabinvest
Om gezinnen en alleenstaanden met een klein tot middelgroot inkomen te helpen bij het vinden van een
betaalbare woning in de Vlaamse Rand rond Brussel, richtte de Vlaamse Regering het ‘Investeringsfonds voor
Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant’ (of kortweg ‘Vlabinvest’) op.
Voor de bouw van appartementen en woningen kan Vlabinvest beroep doen op bouwpartners als de VMSW,
SHM’s, intercommunales, de provincie Vlaams-Brabant en de betrokken gemeenten. Vlabinvest financiert deze
bouwprojecten, zodat een lagere verkoop- of verhuurprijs mogelijk wordt. Het beheer van het fonds is sedert 1
januari 2000 toevertrouwd aan de VMSW.
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2.3.2.2

De omgevingsactoren

De omgevingsactoren hebben zoals eerder aangegeven een indirecte impact op het woonbeleid. Ze worden in
principe niet erkend of gesubsidieerd door de overheid.
Er bestaan diverse belangenorganisaties en beroepsverenigingen die in meer of mindere mate betrokken zijn
bij de totstandkoming en/of uitvoering van het woonbeleid, en dit zowel binnen de publieke als de private
92
sfeer . Deze groep actoren bestaat uit organisaties die belangen verdedigen van personen, organisaties en
beroepen. In dit onderdeel wordt een selectie van dergelijke organisaties opgelijst. Hiervoor wordt een indeling
gemaakt op basis van het aspect dat verdedigd wordt.
Koepelorganisaties
Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) is de koepelvereniging van de sociale
huisvestingsmaatschappijen uit de huursector, die actief zijn binnen het Vlaamse Gewest. De vereniging heeft
tot doel het behartigen en verdedigen van de gemeenschappelijke belangen van alle sociale
huisvestingsmaatschappijen in het Vlaams Gewest, het verstrekken van informatie aan haar leden en het
organiseren van een samenwerkingsverband tussen de leden. De VVH kan in die hoedanigheid optreden als
gesprekspartner bij de beleidsvoorbereiding, -vorming en -realisatie van het Vlaams woonbeleid.
Vereniging van de Vlaamse Erkende maatschappijen Krediet & Verkoop
De Vereniging van de Vlaamse Erkende maatschappijen Krediet & Verkoop (VLEM) is de belangenvereniging
van alle vennootschappen die door de VMSW zijn erkend als vennootschap voor kredietverlening en verkoop.
De voornaamste doelstelling van de vereniging is het creëren van een samenwerkingsverband aangaande het
uitwisselen van informatie en ervaring, het afstemmen van werkmethodes, het organiseren van overleg, ...
HUURpunt
HUURpunt vzw is de federatie van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) in Vlaanderen en behartigt de belangen
van de sector. Huurpunt beoogt door beleidsbeïnvloeding de context waarin de SVK’s functioneren continu te
verbeteren, zodat zij hun missie kunnen verwezenlijken. Huurpunt doet dit op een transparante en
democratische manier, met actieve betrokkenheid van de SVK’s. Daarnaast zorgt Huurpunt voor ondersteuning
van de SVK’s op het vlak van vzw-wetgeving en werkgeversmaterie.

Belangengroepen voor bewoners, (ver)huurders en eigenaars
Platform voor Antwerpse Sociale Huurders
Het Platform voor Antwerpse Sociale Huurders (PASH) werd opgericht in 1999 en bestaat uit
vertegenwoordigers van een 15-tal huurdersgroepen. De organisatie heeft als voornaamste doelstelling de
gemeenschappelijk belangen van sociale huurders te verdedigen door het uitbouwen van een constructieve
dialoog met het beleid. Daarnaast wil PASH het formeel en informeel contact bevorderen tussen de
verschillende huurdersgroepen en buurtoverschrijdende thema’s bespreekbaar stellen. Vanuit deze sociale
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Een aantal belangengroepen maakt deel uit van de Vlaamse Woonraad (zie paragraaf 2.3.5) als vertegenwoordigers van het

maatschappelijke middenveld: de Vereniging van de Vlaamse Erkende maatschappijen Krediet & Verkoop (VLEM); de Bouwunie ; de
Gezinsbond ; het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen ; de Vlaamse Architectenorganisatie ; het Algemeen
Eigenaars Syndicaat (AES) ; de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) ; de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector
(BVS) ; het Vlaams Overleg Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (VLORO) ; het Vlaamse Overleg Bewonersbelangen (VOB) en de Vereniging
Inwoners Van Sociale Woningen (VIVAS)
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huurders wordt gekeken hoe knelpunten in het marktsegment van de sociale huurwoningen kunnen aangepakt
worden in overleg met de betrokken beleidsinstanties.
Vereniging Inwoners van Sociale Woningen
In navolging van het PASH is sinds 2004 de Vereniging Inwoners van Sociale Woningen (VIVAS) actief als
platform voor alle Vlaamse bewonersgroepen in de sociale huisvesting. Het is een belangenorganisatie voor de
sociale huurders waarbij gemeenschappelijke knelpunten worden gebundeld, bediscussieerd en voorstellen en
oplossingen worden geformuleerd onder de vorm van beleidsadviezen. Tevens dient het platform het formeel
en informeel contact tussen de bewonersgroepen te bevorderen.
Netwerk tegen Armoede
Het Netwerk tegen Armoede werd opgericht op 9 mei 2003 in navolging van de goedkeuring door het Vlaams
Parlement van het decreet betreffende de armoedebestrijding. Het Netwerk groepeert een aantal verenigingen
die gericht zijn op het aanpakken van armoede en sociale uitsluiting. Met dit doel voor ogen wenst het Netwerk
voorstellen tot verandering te formuleren vertrekkende vanuit de concrete ervaringen van mensen die in
armoede leven. In dit proces worden contacten gelegd met andere partners en beleidsverantwoordelijken die
hierbij een rol kunnen spelen.
De Verenigde Eigenaars
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De belangen van de vastgoedeigenaars worden vertegenwoordigd door de Verenigde Eigenaars. Het is een
onafhankelijke belangengroep die zich richt naar eigenaars die hun eigendom zelf bewonen, verhuurders van
woningen, garages, handels- of bedrijfspanden, landbouw- of recreatieve eigendommen, eigenaars van
bebouwde of onbebouwde panden, mede-eigenaars en de patrimoniale vennootschappen. De leden kunnen er
terecht voor juridische en fiscale bijstand en adviezen inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Belangengroepen voor bouwprofessionelen
Men kan het onderscheid maken tussen drie types bouwprofessionelen, namelijk de ontwerpers-architecten,
de aannemers en de bouwmaterialenproducenten. Elk hebben ze hun eigen belangenorganisaties.
Belangenorganisaties voor architecten
Er bestaan verschillende belangenorganisaties voor architecten, zoals de Architectenunie, de Bond van
Vlaamse Architecten, het Nationaal Verbond voor Architecten (NAV), e.a. Deze organisaties verdedigen de
belangen van de architecten en staan ook in voor informering en sensibilisering van hun leden.
De Orde van Architecten is de wettelijke instantie die bevoegd is voor het opstellen en doen naleven van de
deontologie en voor alle materies i.v.m. de toegang tot het beroep van architect in België. De voornaamste
doelstelling van de Orde is het vrijwaren van de onafhankelijkheid van de architect.
Belangenorganisaties voor de bouw- en vastgoedsector
Zowel de Bouwunie als de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zijn representatieve werkgeversorganisaties in de
bouwsector waarbij zowel zelfstandige bouwvaklui als kleine, middelgrote en grote ondernemingen
aangesloten zijn. Naast de algemene belangenbehartiging van de bouw- en aanverwante beroepen bij de
overheid en de andere sociale partners, is voor beide organisaties de dienstverlening aan de leden uit deze
sectoren van prioritair belang. Ze vormen tevens een belangrijk schakel tussen het werkveld en de overheid.
Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is in eerste instantie een controle-orgaan en heeft drie
wettelijke functies, nl. het controleren van de toegang tot het beroep, het bewaken dat alle erkende makelaars
zich aan de deontologie houden en het opstellen van het tableau van beoefenaars en de lijst van stagiairs. De
Confederatie van Immobiliënberoepen van Vlaanderen (CIB) is een beroepsvereniging die naast
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De Verenigde Eigenaars stond tot september 2013 bekend als het Algemeen Eigenaars Syndicaat (AES)
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vastgoedmakelaars ook andere vastgoedberoepen groepeert zoals syndici, bouwpromotoren,
vastgoedfiscalisten en vastgoedjuristen. Het is een regionaal georganiseerd orgaan met autonome organisaties
in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De voornaamste taak van de CIB is het behartigen van de belangen van de
vastgoedprofessional en de vastgoedsector.
De Beroepsvereniging van de vastgoedsector (BVS) vertegenwoordigt de
projectontwikkelaars en vastgoedmakelaars in België.

grootste verkavelaars,

Belangenorganisaties voor producenten van bouwmaterialen
De producenten van bouwmaterialen staan in voor de creatie van onderdelen van nieuwe woningen of
verbouwing of inrichting van woningen.
De BouwMaterialen Producenten (BMP) is de vereniging van de federaties van de Belgische bouwmaterialen
producenten met als doel hun gemeenschappelijke belangen te verdedigen en hun eigenheid te doen gelden
bij de autoriteiten en alle andere instanties die een rol spelen in de bouw- en wegensector. Een van hun
belangrijkste bekommernissen is het aanmoedigen van certificatie van de kwaliteit van hun producten door
competente en onpartijdige organismen.
Andere
Het Vlaams Overleg Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (VLORO) is een overlegorgaan van verschillende
federaties, met name de Verenigde Eigenaars, de Beroepsvereniging van de vastgoedsector, de Confederatie
van Immobiliënberoepen van Vlaanderen, het Nationaal Verbond voor Architecten, de Vlaamse Confederatie
Bouw, e.a. Het VLORO heeft als doelstelling een constructieve bijdrage te leveren aan de maatschappelijke
discussie en het Vlaams beleid inzake Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. Het tracht te komen tot alternatieve
oplossingen die de open ruimte bewaren en verstevigen, maar minder ingrijpend zijn voor de aantasting van de
rechten van de bewoners en de gebruikers van de open ruimte.
De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) is de beroepsvereniging van het notariaat. Ze staat
de notariskantoren bij in hun dagelijkse werking en biedt hen diensten op maat aan. De KFBN legt zich toe op
zes kernactiviteiten: advies en dienstverlening, vertegenwoordigen, informeren, documenteren, studies
ondernemen en opleiden.
Febelfin vzw is de Belgische federatie van de financiële sector. Ze vertegenwoordigt de belangen van haar
leden (grootbanken, niet-grootbanken, nichespelers, niet-bancaire financiële instellingen en organisaties, …) en
verzoent die met de belangen van beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en
belangenverenigingen op nationaal en Europees niveau.
Het Koninklijk Verbond van de vrede- en politierechters vzw behartigt de professionele belangen van
vrederechters en rechters in de politierechtbanken. Als belangenvereniging ziet het toe op relevante
wetgevende initiatieven die hun impact hebben de uitoefening van het beroep en op het sociaal en financieel
statuut van de magistraten.

2.3.3

Onderzoek

De memorie van toelichting bij de Vlaamse Wooncode vestigde in de jaren ‘90 de aandacht op het belang van
het wetenschappelijk onderzoek bij de totstandkoming van het woonbeleid: "Objectieve kennis en
wetenschappelijk onderzoek gelden als een waarborg voor een behoorlijke probleemformulering in functie van
een beleid dat kwalitatief hoogstaande resultaten wil boeken. Permanent en systematisch beleidsvoorbereidend
en beleidsondersteunend onderzoek inzake wonen en woonbeleid in Vlaanderen is noodzakelijk om de meest
geschikte instrumenten te ontwikkelen en in te zetten om de gedetecteerde problemen het hoofd te bieden en
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te bestrijden." Dit resulteerde in de decretale verankering van het wetenschappelijk onderzoek in de Vlaamse
Wooncode, wat zou leiden tot de oprichting van de onderzoekscel en de ‘datawarehouse wonen’ binnen het
Agentschap Wonen-Vlaanderen (zie 2.3.1).
Wat opvalt binnen het Vlaamse onderzoeksland, in vergelijking met het buitenland, is dat de Vlaamse
onderzoekers weinig bekend zijn in het buitenland en er een gebrek is aan zogenaamde ‘vaste waarden’ in het
domein. Dit is de laatste jaren wat verbeterd, nu met de overgang van het Kenniscentrum voor Duurzaam
Woonbeleid naar het Steunpunt Ruimte en Wonen (zie 2.3.4.3) de continuïteit van het huisvestingsonderzoek
voor vijf jaar werd verzekerd. Maar het blijft een tijdelijke structuur en het huisvestingsonderzoek in
Vlaanderen is, in tegenstelling tot in vele andere landen, niet ingebed in de academische structuur. Niet enkel
zijn er in Vlaanderen geen specifieke onderzoeksinstellingen, maar wonen en woonbeleid is ook niet
geïntegreerd in de opleidingsstructuur van de Vlaamse universiteiten en/of hogescholen. Er is geen aparte
opleiding voorzien, maar ‘huisvesting’ wordt ook beperkt aangereikt in andere richtingen zoals bij de politieke
en sociale wetenschappen, rechten, architectuur, ... . Hierdoor moeten mensen, in de academische wereld
maar ook bij de overheid, hun domeinkennis verwerven op de werkvloer zelf.
In onderstaande paragraaf komen de uitvoerders van het wetenschappelijk onderzoek in het beleidsveld
Wonen aan bod. In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van een selectie van individuele
onderzoeksinstellingen die deskundigheid hebben opgebouwd aangaande het Vlaamse woonbeleid. In het
tweede deel volgt een korte beschrijving van twee belangrijke meerjarige onderzoeksprojecten.
2.3.3.1

Onderzoeksinstellingen

In dit deel volgt een opsomming van onderzoeksinstellingen die onderzoeksopdrachten hebben uitgevoerd met
betrekking tot het beleidsveld Wonen. Bij elke instelling worden een aantal thema’s vermeld waarover
gedurende het voorbije decennium onderzoek werd verricht.
Universitaire onderzoeksgroepen
Universiteit Antwerpen:
- Centrum voor Sociaal Beleid (CSB):


Doelgroepen van het woonbeleid;



Woonkosten en betaalbaarheid.

- Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en Stedelijkheid (OASes):


Woonbehoeften;



Doelgroepen van het woonbeleid;



Profiel van de sociale huurders;



Integratie van de private huurmarkt in het woonbeleid.

Katholieke Universiteit Leuven:
- Centrum voor Economische Studiën (CES):


Macro-economische analyse van de huisvestingsinvesteringen;



Overheidssteun voor eigenaars van woningen.

- Centrum voor Surveymethodologie (CSM):
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- Departement Architectuur, Stedebouw en Ruimtelijke Ordening (ASRO):


Armoede en uitsluiting in de stad, ruimtelijke dimensie van armoede;



Methodiek voor het bepalen van de kwaliteit van woningen.

- Departement Sociologie:


Woonsituatie van etnische minderheden;



Verstedelijking en stadsvlucht.

- Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA):


Overheidssteun voor eigenaars van woningen;



Betaalbaar wonen op de private huurmarkt;



Wonen en zorg, in het bijzonder wonen van ouderen.

- Instituut voor Sociale en Economische Geografie (ISEG):


Woonsituatie van etnische minderheden;



Lage inkomensbuurten;



Achtergestelde buurten, economische integratie en stedelijk beleid;



Het grijze wooncircuit.

Vrije Universiteit Brussel:
- Interface Demografie:


Woonbehoeften;



Verstedelijking en stadsvlucht.

Universiteit Gent:
- Vakgroep Geografie:


Woonbehoeften;



Regionale woonmarkten.

2.3.3.2

Consortia in het kader van meerjarige onderzoeksprojecten

Sinds een aantal jaren is het accent verschoven van eerder kortlopende onderzoeksopdrachten naar meerjarige
en grootschalige onderzoeksprojecten. Hieronder volgt een korte beschrijving van de drie consortia die sinds
2004 instaan voor de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek in het beleidsveld Wonen.
Het Kenniscentrum voor duurzaam Woonbeleid (2004-2006)
In de periode 2004-2006 stond het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid in voor de uitvoering van het
grootschalige onderzoeksproject “Ruimte voor Woonbeleid”. Het Kenniscentrum bestond uit volgende
partners: het Centrum voor Economische Studiën (KUL), het Centrum voor Surveymethodologie (KUL), het
Hoger Instituut voor de Arbeid (KUL), het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (UG) en het
Onderzoeksinstituut OTB (TUDelft) in Nederland en SumResearch (op dat moment nog Mens & Ruimte).
Het basisonderzoek van het project omvatte 3 luiken: de analyse van het woningbestand in luik I (aanbodzijde
van de woningmarkt), de analyse van de woonconsument in luik II (vraagzijde van de woningmarkt) en de
constructie van indicatoren en de raming van de woningbehoeften in luik III. Daarnaast stond het
Kenniscentrum in voor het uitvoeren van kortlopende en meer specifieke studies. Het ging hierbij zowel om
onderzoeksopdrachten die bepaalde onderwerpen uit het basisonderzoek verder uitwerkten als om actuele
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beleidsthema's. De voornaamste opdracht binnen het onderzoeksproject "Ruimte voor Woonbeleid" betrof de
organisatie en verwerking van twee grootschalige surveys naar de woningkwaliteit en de woonsituatie van
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huishoudens in Vlaanderen . De resultaten van beide surveys zijn beschreven in het uitgebreide
onderzoeksrapport ‘Wonen in Vlaanderen’. Daarnaast werden nog tal van rapporten gepubliceerd met daarin
de resultaten van de diverse deelonderzoeken.
Het Steunpunt Ruimte en Wonen (2007-2011)
Na afloop van de uitvoeringstermijn van de zogenaamde eerste generatie Steunpunten Beleidrelevant
Onderzoek, besliste de Vlaamse regering in 2006 om een nieuwe oproep te lanceren voor een tweede
generatie steunpunten. In overeenstemming met de nieuwe structuur van de Vlaamse Overheid tengevolge de
bestuurlijke hervormingsoperatie ‘Beter Bestuurlijk Beleid’, werd geopteerd voor één gezamenlijk steunpunt
voor de beleidsvelden Ruimtelijke Ordening en Wonen. Het Steunpunt Ruimte en Wonen ging uiteindelijk van
start op 1 januari 2007 en zal gedurende 5 jaar instaan voor het voeren van langlopend basisonderzoek en
kortlopend beleidsgericht onderzoek.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoeksgroepen van de universiteiten van
Leuven (KUL), Antwerpen (UA) en Gent (UG), de Hogeschool Gent, en de partners SumResearch en TUDelft.
Binnen het steunpunt is een ‘team ruimte’ en een ‘team wonen’ actief. Het team wonen voert in eerste
instantie verdere kwantitatieve analyses uit op de gegevens die door het Kenniscentrum werden verzameld via
de twee grootschalige surveys. Daarbij zoekt het naar onderlinge verbanden tussen en verklaringen voor een
aantal van de vastgestelde trends. De kwantitatieve analyses worden bovendien ook aangevuld met kwalitatief
onderzoek dat diepere inzichten moet bieden in het functioneren van de woningmarkt, de woonkeuzes die
gezinnen maken en de woontrajecten die ze afleggen. Dit kwalitatieve onderzoek heeft ook een ruimtelijke
dimensie, door in het bijzonder aandacht te hebben voor de ruimtelijke samenhang tussen wonen en andere
functies (economische activiteit, recreatie, verkeer, ...). Deze diepte-interviews en casestudies nemen de volle
vijf jaar van de erkenningsperiode van het Steunpunt in beslag. Het Steunpunt werkt ook verder aan de
indicatorenset en het econometrische woningmarktmodel, ontwikkeld door het Kenniscentrum voor Duurzaam
Woonbeleid. Tot slot voert het Steunpunt net als het Kenniscentrum ook kortlopende en meer specifieke
beleidsgerichte studies uit.

Steunpunt Wonen (2012-2015)
In de zomer van 2011 lanceerde de Vlaamse Regering een oproep tot het indienen van voorstellen inzake de
Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek van de derde generatie (2012-2015). Een van de thema’s voor de
nieuwe steunpunten is 'Wonen'. Het Steunpunt Wonen zal nog tot eind 2015 instaan voor het voeren van
zowel langlopend basisonderzoek als korte termijn beleidsgericht onderzoek met betrekking tot het
woonbeleid.
Het Steunpunt Wonen is een samenwerkingsverband van de KU Leuven, de Hogeschool voor Wetenschap en
Kunst, de Provinciale Hogeschool Limburg, de Universiteit Antwerpen en het Onderzoeksinstituut OTB van de
TU Delft (Nederland).
Het basisonderzoek van het Steunpunt Wonen is onderverdeeld in 10 werkpakketten:
-

95

Werkpakket 1: Woonsurvey
Werkpakket 2: Meting van de leegstand, niet-officiële bewoning en grijs wooncircuit
Werkpakket 3: De onderkant van de woningmarkt
Werkpakket 4: Private verhuurders

Inspecteurs van de Vlaamse Gemeenschap onderwierpen 8.249 woningen aan een uitwendige technische schouwing. Naast algemene

kenmerken van de woning en de woonomgeving werden van op straat zichtbare gebreken aan dak, gevel en buitenschrijnwerk genoteerd
('Uitwendige Woningschouwing 2005'). Voor 5.216 van deze woningen werden de bewoners bevraagd over hun woonsituatie en behoeften ('Woonsurvey 2005').
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-

Werkpakket 5: Analyse van de EPC-databank
Werkpakket 6: Ontwikkeling van indicatoren
Werkpakket 7: Bereik en effecten van het woonbeleid
Werkpakket 8: Analyse van de in- en uitstroom van de sociale huisvesting
Werkpakket 9: Prijsvorming op de woningmarkt
Werkpakket 10: Territoriale selectiviteit in het woonbeleid

Naast het uitvoeren van basisonderzoek staat het Steunpunt Wonen ook in voor het uitvoeren van meer
specifieke studies. Het gaat hierbij zowel om onderzoek dat bepaalde onderwerpen uit het basisonderzoek
verder uitdiept als om actuele beleidsthema's. Deze studies hebben een hoge beleidsrelevantie en worden
doorgaans uitgevoerd binnen een beperkte termijn. De thema’s worden per jaar vastgelegd.
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3

Maatschappelijke ontwikkelingen

3.1

Demografische ontwikkelingen

De snelle groei van de bevolking lijkt stilaan voorbij, maar verwacht wordt wel dat het aantal huishoudens nog
zal blijven toenemen tot ruim 2,9 miljoen in 2030, en met name het aantal eenpersoonshuishoudens zal nog
flink aangroeien. Dit betekent dat ook de vraag naar uitbreiding van de woningvoorraad de komende jaren zal
blijven.
Uiteraard mogen we ook het proces van de vergrijzing niet uit het oog verliezen. Dat proces heeft bij ons tot
vandaag zijn kruissnelheid nog niet bereikt en Vlaanderen zal de komende decennia geconfronteerd worden
met een sterke toename van het aantal ouderen. Bovendien zal ook de diversiteit, zowel sociaal-economisch
als sociaal-cultureel, binnen de groep ouderen toenemen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de
woonvoorkeuren en stelt de vraag naar de combinatie van wonen en zorg. Recent is er echter, naast de
verdergaande vergrijzing, ook een trend van vergroening merkbaar. Vrouwen lijken geleidelijk aan opnieuw
meer kinderen te krijgen.
Daarnaast vindt er ook een evolutie plaats in de samenstelling van de huishoudens, zodat mensen in de
toekomst in andere, meer diverse samenlevingsverbanden zullen wonen. Dit zal uiteraard een weerslag
hebben op de omvang en de diversiteit van de woningvraag en bijgevolg ook op de ruimtevraag vanuit wonen.
Bovendien is de opeenvolging van gebeurtenissen in de levensloop veel minder voorspelbaar, waardoor meer
mensen een fase van “housing stress” of kwetsbaarheid op de woningmarkt doormaken.

3.1.1

Stagnerende bevolkingsgroei en verdergaande gezinsverdunning

Een eerste groep van demografische ontwikkelingen die in beschouwing wordt genomen, is de evolutie van de
bevolking en van de huishoudens. De ontwikkelingen op dit vlak hebben een logisch effect op de behoefte aan
woningen. Huishoudens bestaan uit personen uit de bevolking en elk van die huishoudens heeft nood aan een
woning. Veranderingen in beide kunnen dus een rechtstreeks effect hebben op de woningbehoefte in een
gebied.
3.1.1.1

Stagnerende bevolkingsgroei

Het Vlaams Gewest telde op 1 januari 2013 6.381.859 miljoen inwoners, 7,2% meer dan in 2001. Projecties van
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de Studiedienst van de Vlaamse Regering voorspellen voor 2030 een verdere toename van de bevolking tot
97
ongeveer 6.620.000 (+7,4%), maar het groeiritme zal in de toekomst geleidelijk afnemen (Figuur 3.1).
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http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/2011-01-24-studiedag-projecties.aspx
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De projecties voor bevolking en huishoudens die hier gebruikt worden, zijn gebaseerd op bevolkingsgegevens van 2008 en hebben een

voorspellingshorizon van 2009 tot 2030.
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Figuur 3.1: Bevolkingsevolutie en -projecties voor Vlaanderen, 1997-2030
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Bron: SVR-projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten, 2009–2030

Er zijn echter belangrijke verschillen naar regio in de voorspelde bevolkingstoename. Alle Vlaamse provincies
zullen hun bevolking zien groeien, maar niet allen met dezelfde sterkte. Provincie Antwerpen zal in 2030 bijna
een tiende meer inwoners tellen dan in 2008, in West-Vlaanderen zal de groei het kleinst zijn, nl. 4%.
Tabel 3.1: Bevolkingsprognose 2008-2030 (%), naar provincie
Evolutie 2008-2030
Antwerpen
9,6
Limburg
7,8
Oost-Vlaanderen
8,1
Vlaams-Brabant
6,6
West-Vlaanderen
3,9
Bron: SVR-projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten, 2009–2030

Ook naar leeftijd tonen de bevolkingsprojecties een aantal belangrijke verschillen (Figuur 3.2). De grootste
toename situeert zich in de oudere leeftijdscategorieën: 9% voor de 50-64-jarigen, tot 37% voor de 65-79jarigen en zelfs 63% voor de 80-plussers. De grote generaties van na de Tweede Wereldoorlog schuiven na
verloop van tijd namelijk op naar deze oudere bevolkingsgroepen.
De jongeren zullen eerst in aantal toenemen, maar naar het einde van de projectieperiode weer licht afnemen,
met een positief groeisaldo van 3% over de gehele periode. De bevolkingstoename onder de jonge, maar
vooral de oudere bevolking, zal gepaard gaan met een daling in de overige leeftijdsgroepen. Het aantal 20-34jarigen zal in eerste instantie nog licht toenemen, maar nadien dalen tot in 2030 2% onder het aantal in 2008.
De grootste daling doet zich voor onder de 35-49-jarigen, waarvan het aantal met 11% zal dalen.
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Figuur 3.2: Bevolkingsprognose 2008-2025, naar leeftijd
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Bron: SVR-projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten, 2009–2030

3.1.1.2

Toename van het aantal huishoudens en gezinsverdunning

In functie van de behoefte aan (bepaalde types van) woningen is echter niet de bevolking maar het huishouden
de maatstaf. Van 2000 tot 2011 is er in Vlaanderen een gestage toename (+ 10,9%) van het aantal private
huishoudens merkbaar. Deze stijging vond vooral plaats bij eenpersoons- (+21,6%) en
tweepersoonshuishoudens (+11,7%). Bij huishoudens van meer dan drie personen (met uitzondering van
huishoudens van 6 personen en meer) is een lichte daling merkbaar.
Tabel 3.2: Aantal huishoudens in Vlaanderen, 2000-2011
Jaar (op 1 jan)

Private huishoudens

Collectieve huishoudens

Totaal

2000

2.391.694

3.245

2.394.939

2010

2.625.334

3.541

6.174.011

2000

2010

% toename

1 pers.

652.168

792.731

+ 21,55

2 pers.

789.524

897.737

+ 11,71

3 pers.

417.144

406.307

- 2,60

2011
2.652.264
Bron: Website FOD Economie, ADSEI
Tabel 3.3: Private huishoudens naar grootte, 2000-2010
Aantal leden PHH
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4 pers.

361.403

357.077

- 1,20

5 pers.

123.265

121.646

- 1,31

6 pers.

33.251

34.033

+2,35

7 pers.

8.799

9.592

+ 9,01

7+ pers.

6.140

6.211

+1,16

2.391.694

2.625.334

+9,77

Totaal
Bron: Website FOD Economie, ADSEI

Samenhangend met de toename van de huishoudens, en dan meer specifiek van het aantal een- en
tweepersoonshuishoudens, is een duidelijke daling van de gemiddelde gezinsgrootte per huishouden merkbaar
(zie Figuur 3.3), die de laatste jaren weliswaar vertraagt en stabiliseert. Voor deze ‘gezinsverdunning’ zijn
verschillende verklaringen mogelijk, waaronder het dalend aantal geboorten, het toenemend aantal
echtscheidingen, het toenemend aantal alleenstaanden, de vergrijzing, …

Figuur 3.3: Gemiddelde huishoudensgrootte in Vlaanderen, 2000-2011
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Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR)
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Ook voor de huishoudens (naar grootte) werden door de Studiedienst van de Vlaamse Regering projecties
opgemaakt voor 2009 - 2030. Deze projecties vertrekken van de resultaten van de bevolkingsprojecties.
Vooreerst worden prognoses gemaakt voor de huishoudensparticipatiegraden (de verdeling van het totale
aantal huishoudens in Vlaanderen naar huishoudgrootte), als logaritmische trends op basis van de periode
99
2000 tot 2008 .

98

http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/2011-01-24-studiedag-projecties.aspx
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De werkwijze om het toekomstige verloop van de huishoudparticipatiegraden in te schatten is een wiskundige benadering waarbij

gekeken wordt naar wat de weerslag is van complexe sociale en demografische veranderingen op de huishoudparticipatiegraden. Het is
geen sociologische benadering waarbij met behulp van leeftijds- en geslachtsspecifieke transitiekansen in kaart wordt gebracht wat de
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Het totale aantal private huishoudens zal tussen 2008 en 2030 met 13% toenemen, van 2.578.557 tot
2.913.559.
Figuur 3.4: Huishoudensevolutie en -projecties voor Vlaanderen, 1997-2030
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Bron: SVR-projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten, 2009–2030

De stijging vindt uitsluitend plaats in de één- en tweepersoonshuishoudens, de aantallen van de andere
huishoudens dalen licht.

kansen zijn om op elke leeftijd in een huishouden van een bepaalde grootte terecht te komen, hoe en onder invloed waarvan die kansen
veranderen en waarbij vanuit die kennis een traject voor de komende twintig jaar wordt uitgetekend.
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Figuur 3.5: Huishoudensprognose 2008-2030, naar huishoudensgrootte
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Bron: SVR-projecties van de bevolking en de huishoudens voor Vlaamse steden en gemeenten, 2009–2030
3.1.1.3

Conclusies: uitdagingen toekomstig woonbeleid

Hoewel het ernaar uitziet dat de bevolkingsgroei langzaam zal stagneren, blijft, door de gezinsverdunning, het
aantal huishoudens wel stijgen. Dit heeft tot gevolg dat ook de behoefte aan woningen zal blijven toenemen
(elk huishouden heeft namelijk een woning nodig).
Deze demografische evoluties hebben waarschijnlijk ook een invloed op het gewenste woningtype. De
gezinsgrootte daalt, en daarmee samenhangend neemt vooral het aantal eenpersoonshuishoudens, maar ook
het aantal tweepersoonshuishoudens, toe. Dit kan de vraag vergroten naar kleinere wooneenheden.
Alleenstaanden en eenoudergezinnen beschikken bovendien over een kleiner budget, wat bijgevolg invloed
heeft op hun kansen en situatie op de woningmarkt.
100

Samenhangend met de bovenstaande demografische trends, worden er in het boek “Ruimte voor Wonen” ’
ook al enkele veranderingen aangegeven die merkbaar zijn langs de aanbodzijde. Voorbeelden hiervan zijn
onder andere de verschuiving van nieuwbouw naar ‘koop met vernieuwbouw’, de verschuiving van individuele
woningbouw naar appartementen en woonerven, een daling van de gemiddelde kavelgrootte en een toename
van de projectmatige aanpak (zie ook 2.2.6).
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De Decker e.a. (2010), Ruimte voor Wonen.
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3.1.2

Toenemende vergrijzing van de bevolking

3.1.2.1

Verouderd leeftijdsprofiel van de bevolking

De leeftijdspiramide van de Vlaamse bevolking heeft het typische profiel van een verouderde bevolking met
een relatief smalle basis en een zware top.

Figuur 3.6: Leeftijdspiramide Vlaanderen, 2008
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Bron: Website FOD Economie, ADSEI, Bevolkingscijfers 2008 (eigen bewerking)

Demografen spreken in dit verband van twee processen die zich gelijktijdig voltrekken: vergrijzing en
ontgroening. Ontgroening verwijst naar een afnemend aandeel jongeren in de totale bevolking. Vergrijzing is
101
een maat voor het toenemend aandeel ouderen in de totale bevolking. Eind jaren ’90 maakten de jongeren
tot 19 jaar nog een groter aandeel van de bevolking uit dan de 65-plussers (23% t.o.v. 16%). Tegen 2030 zullen
de ouderen met meer zijn: 24% t.o.v. 21% jongeren.
Binnen de groep ouderen zal ook het aandeel 80-plussers sterk toenemen. Demografen spreken in dat opzicht
van de vergrijzing binnen de vergrijzing, ook wel interne vergrijzing of verzilvering genoemd. Tussen 2008 en
2030 zal het aandeel 80-plussers toenemen van 4,7% tot 7,1% (ca. 470.000).
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Administratie Planning en Statistiek (2005), Demografische ontwikkelingen in Vlaanderen en de gevolgen van de veroudering voor

meerdere levensdomeinen.
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Figuur 3.7: Bevolking naar leeftijd (%), geobserveerd (1998, 2008) en voorspeld (2018-2030)
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De vergrijzing zal zich in de Vlaamse provincies met een verschillende snelheid manifesteren. De snelheid
wordt in belangrijke mate bepaald door de huidige leeftijdsstructuur van de bevolking in de provincies.
Het aandeel 60-plussers in de totale bevolking ligt het hoogst in de kustgemeenten. Verder stellen we in
Vlaanderen een gradiënt vast van West naar Oost: het aandeel ouderen in de totale bevolking ligt het hoogst in
het Westen en het laagst in het Oosten. De gemeenten in het noordoosten van de provincie Antwerpen en in
het Noordoosten van de provincie Limburg hebben als enige gemeenten in Vlaanderen minder dan een vijfde
60-plussers. Limburg heeft in vergelijking met de andere provincies een relatief jonge bevolkingsstructuur. Het
aandeel 80-plussers bedraagt er minder dan 3%. In een aantal kustgemeenten wordt een aandeel ouderen van
80 jaar en ouder in de totale bevolking opgetekend van meer dan 5%.
Gezien de relatief jonge bevolkingsstructuur van de provincie Limburg en het noorden van de provincie
Antwerpen, is het niet onlogisch dat juist daar de grootste vergrijzingsgolf zal plaatsvinden. Ook een aantal
kustgemeenten en een aantal gemeenten tussen Antwerpen en Gent zullen een relatief sterke vergrijzing
kennen. De centrumgemeenten van het grootstedelijk en regionaalstedelijk gebied zullen bovendien hun
aandeel ouderen minder snel zien groeien dan het buitengebied, het kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau
en de randgemeenten van het regionaalstedelijk gebied.
Uit migratie-onderzoek blijkt immers dat de ouderen de grote steden als Gent en Antwerpen, evenals de
regionale centrumsteden verlaten. De kleinere stedelijke gebieden en de randgebieden rond de centrumsteden
blijken best aantrekkelijk te zijn voor ouderen. Er is ook een opmerkelijke uitwijkbeweging van 55-plussers
vanuit de landelijke gemeenten en de Vlaamse rand rond Brussel (zie ook 2.2.6).
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3.1.2.2

Samenlevingsvormen ouderen

In het Vlaamse Gewest woont in 2004 de helft van de 60-plussers samen met een partner. 36% van de ouderen
woont alleen, 7% woont in een collectieve voorziening en 5% woont in bij een zoon of dochter. Op de leeftijd
van 80 jaar is het aandeel ouderen dat samenwoont met een partner al gedaald tot minder dan een vierde.
Bijna de helft woont alleen en een vijfde woont in een collectieve instelling.
Er blijkt ook een duidelijke impact van de burgerlijke staat op de samenlevingsvorm van ouderen. Gehuwden
wonen tot op hoge leeftijd samen met hun partner. Op 90-jarige leeftijd woont nog 88% van de mannen en
79% van de vrouwen samen met de partner; resp. 15% van de gehuwde vrouwen en 7% van de gehuwde
mannen verblijft in een collectieve voorziening. De ongehuwde mannen en vrouwen verlaten sneller hun
woning: ongeveer op 74 jaar voor alleenstaande mannen en op 80 jaar voor alleenstaande vrouwen. Het
aandeel hoogbejaarde niet gehuwde vrouwen, weduwen en gescheiden vrouwen in een collectieve voorziening
ligt momenteel hoger dan tien jaar geleden. De grenzen voor zelfstandig wonen blijken dus bereikt te worden
vanaf 80 jaar voor alleenstaanden en vanaf 85-90 jaar voor ouderen die samenwonen met een partner.
Opmerkelijk hoge concentraties van alleenwonende ouderen treffen we aan in de grootsteden en hun
omgeving, evenals in de regionale steden. Ook de kustgemeenten kennen veel alleenstaande ouderen. Het
laagste aandeel treffen we aan in de provincie Limburg en de Antwerpse Kempen.
Het aandeel ouderen in een collectieve voorziening varieert van 0% tot meer dan 20%. Deze regionale
verschillen hangen onder meer samen met verschillen in de opvangcapaciteit in de verschillende gemeenten.
Opvallende concentraties van ouderen in een collectieve voorziening vinden we terug in de provincies Oost- en
West-Vlaanderen.
Het inwonen bij zoon of dochter is een fenomeen dat vooral voorkomt ten westen van de Brusselse
agglomeratie, rond Mechelen en in de provincie Limburg. Verder komt inwonen bij een van de kinderen
duidelijk minder voor in de grootsteden en hun randgebieden en in de regionale steden.
Tussen 2007 en 2020 zal het aantal private huishoudens van ouderen toenemen van 880.000 tot 1.100.000. De
huidige geografische spreiding van alleenwonende en inwonende ouderen blijft ook in 2012 bestaan. Het
aandeel ouderen in collectieve voorzieningen zal vooral in een aantal gemeenten tussen Antwerpen en Gent,
ten westen van Gent en in het zuidwesten van de provincie West-Vlaanderen relatief hoog zijn. De verschillen
102
tussen bijvoorbeeld West-Vlaanderen en de provincie Limburg zullen dus verder uitdiepen.

3.1.2.3

Woonsituatie ouderen

Ouderen (60+) zijn iets vaker dan gemiddeld eigenaar van hun woning. Vanaf de leeftijd van 70 jaar neemt het
aandeel eigenaars onder de ouderen echter opnieuw af. Van de 80-plussers is nog 66% eigenaar. Vergeleken
met alle Vlaamse huishoudens, zijn de woningen van ouderen gemiddeld ook ouder. Daaraan gekoppeld, is het
comfortniveau van de woningen ook lager. Niettemin vertonen ouderen een zeer grote tevredenheid met de
woning en de woonomgeving. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat ouderen
doorgaans, in vergelijking met de totale bevolking een lager verwachtingspatroon hebben en hun woning
beoordelen vanuit een andere vertrekpositie, in die zin dat ze zijn opgegroeid in een tijd waar het actuele
103
wooncomfort niet altijd aan de orde was . Wellicht speelt ook een zeker belevingsaanpassing, die maakt dat
men zich tevreden stelt met de woning, ondanks de gebreken, omdat men toch geen andere keuze heeft en
104
ook, omwille van een jarenlange bewoning, erg gehecht is aan de woning .
Belangrijk in de woonsituatie van ouderen is de toegankelijkheid van de woning, in het bijzonder wanneer de
fysieke mobiliteit vermindert. Dit is een bepalende factoren of de oudere al dan niet in de huisige woning kan
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Myncke, R. en B. Vandekerckhove (2007), Toekomstige ruimtebehoefte voor ouderen in Vlaanderen.
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Heylen e.a., 2007
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blijven. In 2005 moest ruim drie vierde van de ouderen één of meerdere drempels of trappen doen om de
woning binnen te gaan. Respectievelijk 57% en 17% moet dat doen om te gaan slapen of vanuit de woonkamer
naar de WC te gaan. Wel blijkt dat ouderen, in vergelijking met de totale bevolking, minder vaak een trap of
drempel moeten nemen om te gaan slapen (57% t.o.v. 66%). Van de ouderen met een ernstige fysieke
beperking, is dit voor minder dan de helft (44%) het geval.
Bij ruim 40% van de Vlaamse ouderen liggen de slaapkamer, de badkamer en het toilet op het gelijkvloers.
Opnieuw is dit percentage hoger voor de ouderen met een fysieke beperking, hoewel toch nog 53% van de
ouderen met een beperkte en 48% van de ouderen met een ernstige beperking een woning heeft waar
105
badkamer, slaapkamer en toilet niet op hetzelfde niveau gelegen zijn.
Ouderen hebben over het algemeen weinig problemen met de woonkost. Deze vaststelling is logisch aangezien
drie vierde van de ouderen eigenaar zijn van hun woning zonder daarbij nog een lening te moeten afbetalen. In
totaal hebben meer dan vier op vijf ouderen een woonkost onder de 20%. Toch moeten we de nodige aandacht
besteden aan een specifieke doelgroep op de woningmarkt. Ouderen die een woning huren worden in
belangrijke mate geconfronteerd met een hoge woonkost: 23% van de oudere huurders hebben een woonkost
tussen 30% en 40% en nog eens 24% een woonkost van meer dan 40%. Deze groep ouderen neemt een
precaire positie in op de globale woningmarkt.
Daarnaast blijken ouderen in vergelijking met de totale bevolking ook vaker problemen te hebben met het
onderhoud van hun woning, financieel maar vooral ook op vlak van de fysieke mogelijkheden en dit ongeacht
het eigendomsstatuut.

3.1.2.4

Gezondheidssituatie ouderen

De laatste jaren neemt de levensverwachting bij de geboorte steeds toe. Terwijl dit cijfer in 2000 nog lag op
75,5 jaar voor mannen en 81,4 jaar voor vrouwen, is dit in 2009 (meest recente gegevens) toegenomen tot
respectievelijk 78,1 en 83,1 jaar.
Het lijkt dus dat mensen steeds langer zullen leven. Oorzaken hiervan zijn onder andere een stijgende welvaart
en een verbeterde gezondheidszorg. Deze stijging van de levensverwachting heeft echter ook belangrijke
106
consequenties op maatschappelijk vlak. Zo is er door de interne vergrijzing een toenemende vraag naar zorg
(zowel acuut als langdurig) wat leidt tot belangrijke uitdagingen in de zorgsector.
Deze uitdagingen tonen zich onder andere in de programmatie van welzijnsvoorzieningen (rusthuisbedden,
plaatsen in serviceflats,…) waarbij er met een sterk toenemende vraag rekening gehouden moet worden.
Ouderen wensen echter vaak te blijven wonen in de eigen woning wat ook belangrijke gevolgen heeft voor de
zorgsector. Zo moet er ook de nodige aandacht besteed worden aan het (verder) ondersteunen van de
mogelijkheden van thuiszorg en mantelzorg.

3.1.2.5

Conclusies: uitdagingen toekomstig woonbeleid

Een stijging van het aantal ouderen, vaak gecombineerd met de uitdrukkelijke wens om in de eigen woning te
blijven wonen, betekent een grote maatschappelijke uitdaging op verschillende vlakken. Veel gehoorde
onderwerpen in dit verband zijn de betaalbaarheid van de pensioenen, het vaststellen van de pensioensleeftijd,
de draagkracht van de zorgsector, het versterken van politieke en culturele participatie van ouderen,…
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106

Hoewel er een toenemende vraag naar zorg is en dit belangrijke maatschappelijke gevolgen heeft, mag ook het aspect van de ‘nieuwe’

generatie ouderen niet uit het oog verloren worden. Deze ‘nieuwe’ generatie ouderen bestaat uit relatief welgestelde, fitte ouderen die
een rijke invulling van hun leven nastreven na de pensioensleeftijd.
92

Ook binnen het beleidsveld wonen moet in de toekomst rekening gehouden worden met deze belangrijke
trend. Woningen in eigendom van oudere generaties zijn vaak onderbewoond (grote gezinswoningen voor eenof tweepersoonshuishoudens) en/of minder van kwaliteit (oud bouwjaar en geen of beperkte renovatie). Bij
toename van het aantal oudere huishoudens zal er dan ook een grotere theoretische behoefte ontstaan aan
aangepaste woongelegenheden waaronder kleinere appartementen, woonblokken, ‘kangoeroewoningen’,...
Het is echter niet omdat er een theoretische behoefte is, berekend op demografische analyses, dat deze ook in
de praktijk bestaat. De vraag is of mensen de overgang naar een beter aangepaste woning zullen maken en of
dit enigszins gestimuleerd dient te worden.

3.1.3

Recente trend van vergroening

Er is een nuance te maken bij de bovenstaande beschrijving van de veroudering van de bevolking. De
vergrijzing zet zich onverminderd door en het relatieve aantal ouderen blijft stijgen, maar recent is er wel een
voorzichtige ommekeer merkbaar in de trend van de ontgroening. Langzamerhand is er opnieuw een beperkt
stijgende trend in geboorte- en vruchtbaarheidscijfers.
In de onderstaande figuur wordt het totale vruchtbaarheidscijfer weergegeven voor de periode 1989 - 2007.
Het totale vruchtbaarheidscijfer (TVC) is de som van de vruchtbaarheidscijfers per leeftijd. Het TVC is daardoor
gelijk aan het aantal kinderen dat een vrouw in het reproductieve leeftijdsinterval (van 15 tot 49 jaar) zou
krijgen indien ze het zelfde vruchtbaarheidscijfer zou blijven vertonen op elke leeftijd. De definitie van
vruchtbaarheidscijfer per leeftijd (per leeftijd berekend voor vrouwen van 15 tot 49 jaar) is dan de verhouding
van de levendgeboorten bij vrouwen van een bepaalde leeftijd tot het gemiddelde aantal vrouwen van die
leeftijd. De leeftijd is hierbij gelijk aan de exacte leeftijd (of de leeftijd die tijdens het jaar wordt bereikt)
waardoor de vruchtbaarheidscijfers leeftijdsspecifiek zijn. Men noemt dit "projectieve" cijfers. Op elke leeftijd
betreffen zij één enkele generatie vrouwen.

Figuur 3.8: Het totale vruchtbaarheidscijfer, Vlaams Gewest, 1990 - 2009
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Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering
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De vruchtbaarheid neemt de laatste jaren duidelijk toe in Vlaanderen. Toch blijft het met 1,80 kinderen per
vrouw onder het vervangingsniveau van 2,1 kinderen per vrouw. Het vervangingsniveau toont het aantal
kinderen dat elke vrouw moet krijgen voor de vervanging van de generaties (zonder migratie in rekening te
brengen). De vruchtbaarheidscijfers zijn redelijk virtuele cijfers van het aantal kinderen dat een vrouw
gedurende haar vruchtbare periode zou krijgen. Omdat het totaal vruchtbaarheidscijfer gebaseerd is op de
vruchtbaarheidscijfers per leeftijd, is er echter ook een correlatie met het aantal geboorten per jaar. In de
onderstaande figuur is dan ook een stijging van het aantal geboorten in Vlaanderen merkbaar tussen 2002 en
2012 van 59.725 tot 68.549. In 2009 lag het aantal geboorten echter wat lager en sedert 2010 lijkt een daling te
zijn ingezet.

Figuur 3.9: Het aantal geboorten, Vlaams Gewest, 1997 - 2012
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Conclusies: uitdagingen toekomstig woonbeleid
Deze trend is nog relatief pril en het is dan ook moeilijk te voorspellen of deze evolutie zich zal verderzetten in
de toekomst. Hierdoor is het moeilijk om nu reeds de toekomstige uitdagingen voor het woonbeleid in te
schatten. Mogelijke consequenties kunnen onder andere zijn dat de trend van kleinere woningtypes en
dalende perceelsgrootte zich niet zo sterk verderzet, dat de aanwezigheid van crèche, opvang, school,… in
sterkere mate de woningkeuze bepaalt,…
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3.1.4

Toenemende diversiteit

Naast veranderingen in de gezinsgrootte en de vergrijzing van de bevolking, is er ook in toenemende mate
diversiteit in huishoudens en samenlevingsvormen merkbaar. Belangrijke factoren die zorgen voor deze
diversiteit zijn migratie en het ontstaan van nieuwe gezinsstructuren.
3.1.4.1

Internationale migratie

Het migratiecijfer in Vlaanderen is de laatste jaren nog steeds aan het stijgen. Dit heeft demografische
gevolgen die verder reiken dan enkel een impact op bevolkingsaantallen. Zo zijn er verschillen tussen de
autochtone en allochtone bevolking op vlak van leeftijdsstructuur, gezinssamenstelling en geografische
107
spreiding . Dit heeft op zijn beurt weer een effect op de Vlaamse woningmarkt.
De allochtone bevolking heeft een andere leeftijdsstructuur dan de autochtone bevolking. Zo bestaat de
vreemde bevolking relatief gezien uit heel wat meer actieve volwassenen van 20 tot 60 jaar dan de autochtone
bevolking. Het aandeel minderjarigen en het aandeel 65+ is dan weer beperkt. Een belangrijke opmerking
hierbij is dat de vergrijzing zich ook langzaam manifesteert in de vreemde bevolking waarbij het aandeel 65+
geleidelijk, maar zeker stijgt.
108

Ook de gezinssamenstelling van autochtone en allochtone bevolking is niet gelijk . Bij de allochtone
huishoudens zijn er relatief meer alleenstaanden, eenoudergezinnen en grote gezinnen, koppels zonder
kinderen (zowel jong als oud) zijn dan weer duidelijk ondervertegenwoordigd. Dit zijn algemene trends, er zijn
hier grote verschillen naargelang het land van herkomst.
Vervolgens is bij de allochtone bevolking ook een specifieke geografische spreiding waarneembaar. De
vreemde bevolking is veel sterker geconcentreerd in stedelijke en/of (vroegere) industriële gebieden en in de
grensgemeenten.
3.1.4.2

Nieuwe samenlevingsvormen

Naast migratie heeft ook de toename van nieuwe gezinsstructuren een effect op de demografische diversiteit.
Sinds de jaren ‘70 is het traditionele gezin in Vlaanderen langzaam meer naar de achtergrond aan het
verdwijnen. Hoewel ‘koppel met kinderen’ het meest dominante gezinstype blijft, ontstaat er door een evolutie
in het huwelijks- en echtscheidingspatroon een zekere variëteit in gezinstypes.
Doorheen de laatste decennia is de huwelijksleeftijd steeds toegenomen. Dit komt door een dubbele trend.
Niet alleen stijgt de huwelijksleeftijd bij het eerste huwelijk, ook neemt het aantal tweede (en zelfs derde of
vierde) huwelijken toe. Hiermee samenhangend was in Vlaanderen ook een stijgend aantal echtscheidingen
(per 1.000 inwoners) op te merken. Deze stijgende trend is recent gestabiliseerd, maar houdt nog steeds in dat
109
een aanzienlijk aandeel huwelijken eindigt in echtscheiding (2009: 2,4 per 1000 inwoners ).
De veranderingen zoals hierboven beschreven, leiden tot een grotere variëteit in gezinstypes. Zo is er een
duidelijke stijging van alleenstaanden merkbaar, maar ook een stijging van éénoudergezinnen en nieuw
samengestelde gezinnen. Als bijvoorbeeld de gezinssituatie van kinderen vergeleken wordt in 1992 en 2002,
dan wordt duidelijk dat het aantal kinderen in een gezin met beide biologische ouders daalt. Het aantal
110
kinderen in een eenoudergezin of nieuw samengesteld gezin neemt toe .

107

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (2008), Migranten en migrantenpopulaties in België.
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Eggerickx, Bari & Perrin. (2006), Internationale migratiebewegingen en allochtone bevolkingsgroepen.
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Omwille van problemen met de beschikbaarheid werd hier gewerkt met cijfers op het niveau van België en dus niet Vlaanderen.
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Tabel 3.4: Gezinssituatie kinderen in 1992 en 2002 in België (%)
Jaar

1992

2002

Gezin met beide biologische ouders

86,4

82,4

Gezin met enkel de biologische moeder/vader

9,5

12,2

Biologische moeder/vader in een nieuw samengesteld gezin

3,7

3,9

Geen biologische ouders

0,4

0,7

Bron: Families in Beweging, Een Gezinsbeleid op Maat?

3.1.4.3

Conclusies: uitdagingen toekomstig woonbeleid

De uitdagingen die volgen uit de bovenstaande demografische veranderingen zijn veelvuldig en uiterst divers.
Ook naar toekomstig woonbeleid liggen hier aandachtspunten. Dit kan ten eerste gaan naar woonvormen. Zo
kan het mogelijk zijn om tegemoet te komen aan de situatie van nieuw samengestelde gezinnen door
voldoende flexibiliteit te voorzien. Een voorbeeld hiervan is nadenken hoe een woning best kan gebouwd en
ingedeeld worden als de kinderen van een of beide ouders niet permanent in de woning wonen. Verder kan in
bepaalde regio’s ook verder onderzoek gebeuren naar het demografisch profiel van migrantenhuishoudens.
Niet alleen de andere cultuur, maar ook de andere leeftijdsstructuur en de gezinssamenstelling, kunnen een
impact hebben op de woonwensen en –behoeften.
Een tweede element is dat door de meer instabiele levensloop van hedendaagse gezinnen er voor bepaalde
doelgroepen ook onverwacht een te grote ‘housing stress’ (te hoog aandeel van het inkomen gaat naar wonen)
kan ontstaan. Zo komen sommige huishoudens in een financieel precaire situatie terecht na een scheiding
waardoor ze moeite krijgen met het betalen van lening / huur. Hier wordt momenteel al beperkt rekening mee
gehouden, maar dit zal in de toekomst waarschijnlijk een belangrijkere plaats gaan innemen.
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3.2

Economische ontwikkelingen

Economische ontwikkelingen zijn zowaar nog moeilijker te voorspellen dan demografische ontwikkelingen.
Toch zijn er een aantal belangrijke trends waar mogelijks rekening mee moet worden gehouden naar de
toekomst toe: onder meer de globalisering –met vermoedelijk een nieuwe golf van arbeidsmigratie tot gevolgen de stijging van de koopkracht die kan resulteren in een toenemende kwantitatieve en vooral kwalitatieve
woningvraag.

3.2.1

Huidige economische situatie in Vlaanderen

Eerst wordt kort, bij wijze van inleiding, de huidige economische situatie in Vlaanderen geschetst aan de hand
111
van vijf kernpunten .
1.

Hoge welvaart, maar met een bijzonder ingrijpende crisis voor de arbeidsmarkt: Vlaanderen is een heel
welvarende regio in Europa, met een hoog Bruto Binnenlands Product. De crisis heeft echter wel een
sterke impact gehad op de economische groei en de arbeidsmarkt. De economische groei daalde van
3,7% tot 1,1% in 2008 en er was een sterke stijging van het aantal niet-werkende werkzoekenden
(22,8% van 2008 tot 2009).

2.

Hoge arbeidsproductiviteit, maar met de investeringen en bijscholing onder druk: Vlaanderen heeft
een heel hoge arbeidsproductiviteit (30% hoger dan het gemiddelde van de EU27). Ook de
investeringsratio is hoog, maar komt zwaar onder druk te staan door de financiële crisis. Tot slot
merken we dat zowel de investeringen in als de deelname aan levenslang leren is afgenomen.

3.

Een open economie, maar gericht op traditionele markten en oorspronglanden: Tot 2009 is de export
telkens toegenomen, nadien werd er een effect gevoeld van de crisis. De export blijft sterk gericht op
de EU en meer specifiek nog onze buurlanden. Ook de directe buitenlandse investeringen zijn
omvangrijk (2,11 miljard euro in 2008), maar gebeuren vooral door klassieke investeringslanden zoals
de VS, Japan, West-Europa,…

4.

Veel ondernemers, een beperkt aantal snelle groeiers en een dreigende vergrijzing: in Vlaanderen zijn
er veel bijkomende ondernemingen en hoog totaal aantal ondernemers. Er is echter ook een hoog
aantal faillissementen, een beperkt aantal snelle groeiers (‘gazellen’), en een sterke veroudering onder
de zelfstandigen.

5.

Nog geen kennisgedreven topregio: Vlaanderen heeft redelijk lage uitgaven voor R&D (2,03% tov het
streefdoel van 3%) waarbij het nodige onderzoek vooral wordt gestimuleerd vanuit de private sector.
Toch is er een redelijke omzetting naar bruikbare producten of diensten (nieuw of verbeterd).

3.2.2
3.2.2.1

Globalisering
Begripsomschrijving

Een eerste (economische) ontwikkeling met mogelijke impact op toekomstig beleid is de globalisering, een
term die als volgt te definiëren valt:
Globalisering is een mondiale verbinding van meerdere, oorspronkelijk gedifferentieerde, lokale economieën,
maatschappijen en culturen. Er wordt eigenlijk een wereldwijd netwerk gevormd door middel van
internationale ontwikkelingen op vlak van communicatie, transport en/of handel.
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Uit de Beleidsnota Economie 2009-2014. Op 26 oktober 2009 bij het Vlaamse Parlement ingediend door Kris Peeters, minister-president

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid.
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Globalisering is een controversieel begrip dat vaak het onderwerp is van een sterke polemiek tussen voor- en
tegenstanders. Er zijn zowel positieve als negatieve argumenten die vaak op elkaar inspelen en met elkaar
verbonden zijn.
Door processen van globalisering staat een land niet op zichzelf. Het is ingebed in een systeem dat veel groter
is dan de eigen nationale economie. Positief hieraan is dat landen van elkaar kunnen leren. Zo is het mogelijk
om nieuwe ontwikkelingen in technologie en / of in gebruik van arbeidskrachten en middelen op te volgen en
toe te passen waar dit meest aangewezen lijkt in de eigen situatie. Hiernaast ontstaat er door de
verbondenheid ook een mondiale concurrentie tussen de verschillende landen. Dit kan zowel een neerwaartse
druk op de prijzen van bepaalde producten met zich meebrengen als de aanwakkering van innovatie en
creativiteit. Toch zijn er ook negatieve gevolgen mogelijk bij sterke onderlinge connecties tussen landen. Door
de leereffecten en de productievoordelen (zie onderstaande paragraaf) is het waarschijnlijk dat de algemene
globale welvaart toeneemt. Dit betekent echter niet dat deze voor iedereen (evenveel) stijgt. Zo kan de
toegang tot kapitaal in een land verhogen door financiële globalisering, maar hoeft dit niet noodzakelijk te
gebeuren voor de volledige bevolking. Of kan het dat door technologische vooruitgang de vraag naar
hoogopgeleide arbeiders toeneemt, maar de vraag naar laagopgeleide arbeiders daalt. Dit toont aan dat de
112
inkomensongelijkheid binnen een land groter kan worden door aspecten van globalisering .
Een volgend belangrijk aspect van globalisering is dat de grenzen tussen landen minder belangrijk worden
waardoor de bedrijven meer vrijheid hebben om keuzes te maken in verband met hun productieproces. De
bedrijven kiezen vaak vanuit een economische logica om de productie te verhuizen van een land met hoge
kosten (bijvoorbeeld voor arbeid) en strenge regelgeving naar een land waar deze beperkingen minder spelen
(outsourcing). Langs de ene kant houdt dit in dat het bedrijf meer kostenefficiënt produceert en dat er
arbeidsplaatsen worden gecreëerd in het land van bestemming. Toch zijn hier ook nadelen aan verbonden. Zo
gaan dezelfde jobs natuurlijk verloren in het land van herkomst. Verder bestaat het risico dat de regelgeving
van het land van bestemming slechts een beperkte bescherming biedt aan de arbeiders waardoor goede
arbeidsomstandigheden niet gegarandeerd kunnen worden. Ook wordt lang niet in elke nationale regelgeving
voldoende rekening gehouden met een eventuele negatieve impact van de productie op het milieu, wat dus
kan leiden tot een toename van de vervuiling, een verhoging van CO2-uitstoot,…
Een ander, niet meteen economisch, element van de globalisering is de culturele vermenging. Positief hierbij is
dat de keuzemogelijkheden van individuele mensen enorm toenemen. Zo kan je in Vlaanderen voedsel,
kleding, muziek,… uit de hele wereld verkrijgen. Toch worden ook hier vaak tegenargumenten aangehaald.
Door de globalisering zouden culturen niet enkel vermengen, maar ook vervagen. Door de continue
uitwisseling worden de unieke en specifieke elementen van een cultuur deels uitgewist en vervaagt de
identiteit van verschillende volkeren. Dit proces zou nog versterkt worden door een Westerse hegemonie
waarbij de Westerse cultuur opgelegd wordt als na te streven.
3.2.2.2

Globaliseringtrend

De grote verscheidenheid in de processen die hierboven beschreven werden als ‘globalisering’ maakt het
inschatten van de mogelijke impact uiterst moeilijk. Hoewel globalisering een samenspel is van economische,
technologische, socioculturele, politieke en biologische factoren, wordt de impact vaak enkel aan de hand van
de economische globalisering gemeten. Deze economische vorm van globalisering houdt de integratie van
nationale economieën in dmv handel, directe buitenlandse investeringen, kapitaalstromen, migraties en de
verspreiding van technologie, en kan gemeten worden aan de hand van de onderstaande indicatoren:
-
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Een eerste manier om economische globalisering te meten is via het kapitaal van een regio waarbij
inkomende of uitgaande directe investeringen als aandeel van het BNP of BBP bijgehouden worden.

IMF (2007), IMF World Economic Outlook. Chapter 4: Globalisation and inequality, p.36. IMF:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/02/index.htm.
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-

Ook via arbeid kan de evolutie in globalisering opgevolgd worden, hierbij wordt er gekeken naar de
netto-migratiecijfers (immigratie vs emigratie), terwijl deze gewogen worden naar het totale
bevolkingsaantal.

-

Via export en import als aandeel van het BNP of BBP kan verder ook de evolutie van internationaal
goederen- en dienstenverkeer opgevolgd worden.

-

Tot slot zijn verschillende technologische ontwikkelingen die de mate van globalisering aantonen,
waaronder internationale O&O stromen, (verandering in het) percentage van de bevolking dat gebruik
maakt van bepaalde uitvindingen zoals gsm, computer, televisie, auto,…

De toekomst van (economische) globalisering is niet eenvoudig in te schatten. De laatste decennia werden
gekenmerkt door een periode van economische groei op mondiaal niveau en continue toename van de
wereldhandel. Door de financiële en economische crisis kwam hier echter een eind aan in 2008 met een
omslag naar snelle en omvangrijke krimp in 2009. Er wordt verwacht dat de wereldeconomie zich ongeveer
hersteld zal hebben in 2012, en dat er vanaf dan opnieuw groei valt op te tekenen. Deze groei kan echter pas
bestendigd en uitgebreid worden als bepaalde voorzorgsmaatregelen getroffen worden om vergelijkbare
113
crisissituaties te vermijden of minstens te beperken in de toekomst . Het (voorzichtige en voorlopige) besluit
lijkt echter wel te zijn dat de trend van globalisering nog niet is uitgespeeld, en dat ook in de komende jaren
een toename van kapitaal-, migratie-, en goederenstromen te verwachten valt, net zoals een verdere
ontwikkeling van technologie.
3.2.2.3

Conclusie: uitdagingen naar toekomstig woonbeleid

De impact die globalisering kan hebben op het woonbeleid, concentreert zich onder andere op het effect van
dit proces op de internationale migratiestromen van en naar België. Globalisering staat voor nieuwe
communicatietechnologie en transportmogelijkheden die, gecombineerd met een toenemende economische
ongelijkheid en demografische onevenwichten, ervoor zorgen dat mensen hun land verlaten en hun geluk
114
elders gaan beproeven . Deze internationale migratie en de mogelijke impact op het woonbeleid kwam
eerder in deze nota (zie paragraaf 3.1.4) al aan bod en wordt hier dus niet meer in detail besproken.
Wat wel nog meegegeven wordt, is dat de context van globalisering zorgt voor een heel verscheiden en divers
profiel van migranten dat zich snel aanpast aan steeds wijzigende internationale omstandigheden. Migratie is
van alle tijden, maar het profiel van huidige migratiegolven differentieert zich van de vorige. De migranten zijn
jonger, vaker van het vrouwelijke geslacht, komen uit of gaan naar een grotere verscheidenheid aan landen,…
Het profiel van toekomstige migratiegolven kan dan weer danig verschillen van het huidige wat kan leiden tot
belangrijke wijzigingen in aantallen, vorm en grootte van migrantenhuishoudens. Het is juist dit onvoorspelbare
element waar in toekomstig woonbeleid rekening mee gehouden moet worden.
Ook de internationalisering van financiële markten als element van de globalisering kan effecten hebben op
wonen en woonbeleid. Door het vrij verkeer van financiële middelen worden deze markten volatieler, maar
ook instabieler. Dit komt onder andere doordat financiële middelen snel en met weinig transactiekosten over
de nationale grenzen heen verplaatst kunnen worden naar waar ze het meest opbrengen. Ook is de
internationale financiële wetgeving nog niet sterk uitgebouwd wat met zich meebrengt dat deze markten
minder streng gereguleerd kunnen worden. Financiële markten vormen dus een onderling sterk verbonden
netwerk met een niet altijd even stabiel karakter. Dit brengt met zich mee dat een samenspel van beslissingen
en handelingen van individuele financiële actoren verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Een voorbeeld
hiervan is de globale crisis in 2008-2009. De onzekerheid op de financiële markten kan ook gevolgen hebben op
de woningmarkt. Zo kan in tijden van crisis de koop / verkoop van vastgoed vertragen, kunnen de
vastgoedprijzen dalen, beschikken huishoudens gemiddeld over minder budget wat een impact kan hebben op
hun woonuitgaven, kunnen woonwensen veranderen,…
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Bruinshoofd e.a. (2010), Globalisering op een kruispunt: uitdagingen voor de toekomst.
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Geets e.a. (2006), Nieuwe migranten en de arbeidsmarkt.
99

Hiernaast speelt de globalisering nog indirect in op de technologische informatiekanalen beschikbaar voor
wonen, de culturele gebruiken en verwachtingen rond wonen, de beschikbare bouwtechnieken en –
materialen,…

3.2.3

Evolutie koopkracht

Naast globalisering is ook de stijgende koopkracht in Vlaanderen economisch belangrijk. Het begrip
‘koopkracht’ kan eigenlijk vrij letterlijk geïnterpreteerd worden. Het drukt uit hoeveel goederen en diensten er
gekocht kunnen worden met een bepaalde hoeveelheid geld. De bovenstaande definitie houdt in dat er
verschillende factoren kunnen inspelen op de koopkracht van de bevolking.
Ten eerste hebben veranderingen in het inkomen een rechtstreeks effect op de koopkracht: met een stijging of
daling van het inkomen kan er natuurlijk meer of minder aangekocht worden. Maar ook de prijzen van de
goederen spelen een belangrijke rol, zo kan een stijging of daling van de prijzen (inflatie of deflatie) ook zorgen
voor een minder of meer koopkrachtige bevolking.
In de onderstaande paragrafen wordt kort dieper ingegaan op deze factoren. Verder wordt ook het systeem
van loonindexering beschreven en de uiteindelijke gevolgen op het uitgavenpatroon. Na de schets van de
huidige ontwikkelingen en de inschatting van de toekomst, wordt beschreven op welke manier dit een rol kan
spelen bij het uitwerken van een lange termijn woonvisie.

3.2.3.1

Evolutie van het inkomen

Een eerste belangrijke factor die inspeelt op de koopkracht van het huishouden is uiteraard het inkomen. De
115
onderstaande bespreking van het inkomen is gebaseerd op het huishoudbudgetonderzoek dat jaarlijks wordt
116
uitgevoerd door de Algemene Directie voor Statistische en Economische Informatie (ADSEI) . In de
onderstaande figuur is duidelijk te zien dat het jaarlijks inkomen is toegenomen in de voorbije jaren (van
34.802 euro in 2000 tot 42.182 euro in 2009). Tussen 2003 en 2008 stegen de inkomens aan een vrij constant
tempo, in 2009 werd een forsere stijging waargenomen om nadien weer te dalen. (Figuur 3.10)
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Het huishoudbudgetonderzoek schat elk jaar de uitgaven en de inkomsten van de Belgische huishoudens op basis van een

representatieve steekproef op het niveau van het Koninkrijk en de drie Gewesten (Brussel, Vlaanderen en Wallonië).
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FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Huishoudbudget 2000-2009. Website:

http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/arbeidsmarkt_levensomstandigheden/huishoudbudgetonderzoek_2009.jsp
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Figuur 3.10: Jaarlijks inkomen (euro) per huishouden, Vlaams Gewest, 2000-2010
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Bron: Website FOD Economie, ADSEI, Huishoudbudgetonderzoek 2000-2010

Het inkomen van een huishouden kan in verschillende elementen opgedeeld worden. Het grootste deel van het
inkomen van de Vlaamse huishoudens, ongeveer 59%, is afkomstig uit economische activiteiten. Ook inkomen
uit sociale uitkeringen (27%) en uit vermogen (13,5%) nemen een belangrijkste plaats in.
In 2010 zien we, in vergelijking met 2000, een kleine daling van het aandeel van de inkomens uit economische
activiteit (-2,4%) en uit vermogen (-1,1%), ten voordele van het inkomen uit sociale uitkeringen (+3,8%).Al bij al
zijn deze veranderingen slechts beperkt en is de situatie vrij stabiel tussen 2000 en 2010. (Figuur 3.11)
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Figuur 3.11: Inkomenssamenstelling Vlaamse huishoudens, 2000 en 2010
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Bron: Website FOD Economie, ADSEI, Huishoudbudgetonderzoek 2000-2010

Het inkomen van de Vlaamse huishoudens is dus gestaag toegenomen doorheen de tijd waarbij de
samenstelling van het inkomen redelijk vergelijkbaar is gebleven.
Volgens voorspellingen zal deze stijging zich ook verder zetten op middellange termijn. Op niveau van het
beschikbaar inkomen per hoofd, wordt in de periode 2010-2016 voor het Vlaamse Gewest een gemiddelde
117
groeivoet van3,0% voorspeld (na een groei met 2,7% in de periode 2003-2009).
Bij deze resultaten moet altijd opgemerkt worden dat het hier gaat om gemiddelden. Zowel de hoogte als de
samenstelling van het inkomen kan sterk verschillen tussen de (groepen van) huishoudens. Zo zien we uit
meerdere indicatoren dat de inkomensongelijkheid de laatste jaren significant is toegenomen.
Een eerste indicator die de inkomensongelijkheid weergeeft, is de Gini-coëfficiënt. De Gini-coëfficiënt kan
variëren van 0 tot 1, waarbij 0 een totale inkomensgelijkheid betekent (iedereen beschikt over een gelijk
inkomen) en 1 een totaal ongelijke inkomensverdeling (1 persoon beschikt over het gehele inkomen). Een lage
Gini-coëfficiënt duidt dus op een betere verdeling van de totale inkomsten over de bevolking.
Bij de berekening van de onderstaande Gini-coëfficiënt werd het totaal netto belastbaar inkomen aan de hand
118
van de OESO-schaal omgerekend naar een equivalent totaal netto belastbaar inkomen . Op deze wijze wordt
ook rekening gehouden met de huishoudenssamenstelling.
De onderstaande figuur toont dat de Gini-coëfficiënt sterk is toegenomen tussen 2000 en 2008 wat dus wijst
op een toenemende ongelijkheid.
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Hoorelbeke D. (2011), Regionale economische vooruitzichten, SVR-Webartikel 2011/13, Studiedienst van de Vlaamse Regering
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OESO-schaal = 1 + (fiscaal gezin + aantal andere personen ten laste)*0,5 + (aantal kinderen ten laste)*0,3 waarbij fiscaal = 0 indien

alleenstaande en fiscaal gezin = 1 indien gehuwd en vanaf 2004 ook de wettelijk samenwonenden
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Figuur 3.12: Evolutie inkomensongelijkheid Vlaamse huishoudens, Gini-coëfficiënt, 2000-2008
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Een andere manier om de inkomensgelijkheid na te gaan, is door de verhouding te berekenen tussen het
gemiddelde inkomen van het hoogste inkomensquintiel en dat van het laagste inkomensquintiel. Hoe hoger
deze indicator, hoe hoger de inkomensongelijkheid is. De inkomens van beide quintielen werden berekend op
het netto-belastbaar en besteedbaar inkomen volgens de fiscale aangiftes van 2001 tot 2007 (aanslagjaren en
inkomens van 2000 tot 2006).
Ook hier zien we dat de inkomensongelijkheid doorheen de jaren is toegenomen in Vlaanderen. Er is echter wel
een verschil merkbaar tussen de provincies. De toename is het sterkste in Vlaams-Brabant en het minst sterk in
Limburg.
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Figuur 3.13: Evolutie inkomensongelijkheid huishoudens in Vlaanderen en de provincies, 2000-2006.

Bron: Website Studiedienst Vlaamse Regering, Welzijn en kansarmoede: Armen en kansarmen. Beschikbaar
inkomen.

Volgens voorspellingen zal het gemiddelde inkomen van de Vlaamse huishoudens toenemen (zie hiervoor).
Maar de bovenstaande grafieken tonen aan dat dit echter niet betekent dat alle inkomens (even sterk) zullen
stijgen. Het is onduidelijk hoe de verhouding tussen de inkomensgroepen zal evolueren, maar als we ons
baseren op de huidige trend lijkt het erop dat de inkomensongelijkheid ook in de toekomst nog kan toenemen.
Zoals al gezegd is inkomen echter niet de enige factor in verband met de koopkracht. Meer nog, de evolutie
van het inkomen is niet los te koppelen van de evolutie van de consumptieprijzen en de bijhorende indexering.

3.2.3.2

Consumptieprijzen en loonindexering

De koopkracht wordt bepaald door wat er gekocht kan worden met een bepaald inkomen, met een bepaalde
hoeveelheid geld. Naast het inkomen, wordt dit natuurlijk ook sterk bepaald door de evolutie van de prijzen
van goederen en/of diensten. Hoe duurder goederen en/of diensten worden, hoe minder gekocht kan worden
met hetzelfde inkomen.
De evolutie van prijzen van goederen en diensten kan opgevolgd worden door middel van de index der
consumptieprijzen. Deze algemene indicator van de levensduurte wordt berekend op een korf van goederen en
diensten uit het consumptiepakket van de huishoudens. Deze korf is representatief voor de uitgaven van de
gezinnen. Op deze manier kan opgevolgd worden of er sprake is van inflatie (stijging van het algemeen
prijspeil) of deflatie (daling van het algemeen prijspeil).
De gezondheidsindex is een variant van de consumptie-index, maar voor de berekening worden enkele
schadelijke producten (zoals tabak, alcohol en benzine) uit de lijst gehaald. In Vlaanderen zijn lonen, maar ook
uitkeringen, huurprijzen, verzekeringspremies,… gekoppeld aan deze index. Dit betekent dat een stijging van de
prijzen gepaard zal gaan met een (vertraagde) stijging van het inkomen dat omwille van deze reden
‘welvaartsvast’ genoemd wordt. Bij de lonen wordt een indexering uitgevoerd telkens wanneer de
gezondheidsindex een bepaalde grens bereikt (=spilindex).
Tijdens de periode van 2000 tot 2012 is de consumptie-index, en samenhangend ook de gezondheidsindex,
gestegen (zie Tabel 3.5). De consumptieprijzen zijn dus stelselmatig toegenomen wat ook geleid heeft tot
bijhorende loonindexeringen en dus ook -stijgingen.
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Tabel 3.5: Consumptie- en gezondheidsindex, 2000-2010
Jaar

Basisjaar

Consumptie-index

Gezondheidsindex

2000

1996

106,39

105,49

2002

1996

110,81

110,32

2004

1996

114,93

113,74

2006

2004

104,63

103,95

2008

2004

111,32

110,26

2010

2004

113,69

112,76

2012

2001

121,05

119,29

Bron: FOD Economie, ADSEI

De Belgische inflatie daalde licht in 2012 (2,8%) tegenover 2011 (3,5%), vooral te wijten aan een gematigde
groei van de energieprijzen. In 2013 zou de inflatie verder afkoelen tot 0,9%. Het voorspelde groeitempo vanaf
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2014 ligt beduidend lager dan de inflatie over de periode 2007-2012.
3.2.3.3

Evolutie van de koopkracht

In het verleden is de koopkracht (inkomen, maar uitgezuiverd voor inflatie) toegenomen. Dit betekent ook dat
het welvaartpeil van Vlaanderen gestegen is. Het lijkt erop dat deze trend zich zal verder zetten in de toekomst.
Na een stabilisatie van de koopkracht van de Belgische gezinnen in 2010, wordt in 2011 een beperkte groei
verwacht (+0,8%) en een sterkere koopkrachtstijging in 2012 (+2,0%) en 2013 (+1,7%). Op middellange termijn
120
(2014-2016) wordt een jaarlijkse stijging met bijna 2% verwacht.
De Belgische en Vlaamse huishoudens
zullen dus koopkrachtiger worden en relatief méér goederen en diensten kunnen aankopen dan voordien.
Een belangrijke nuance betreft echter de huidige evolutie van de inkomensongelijkheid. Niet alle inkomens
stijgen even sterk, en dit kan in de toekomst evenzeer meespelen. Dit betekent dat, terwijl de koopkracht
gemiddeld toeneemt in Vlaanderen, er evenzeer een daling kan vast te stellen zijn bij bepaalde
inkomensgroepen met alle gevolgen vandien.

3.2.3.4

Conclusie: uitdagingen naar toekomstig woonbeleid

De verwachtingen zijn dat de gemiddelde koopkracht van de huishoudens in Vlaanderen verder zal toenemen
in de nabije toekomst. Maar hoe staat dit dan in verband met de woningmarkt en het woonbeleid? Om hier
een antwoord op te kunnen formuleren, wordt eerst kort ingezoomd op het uitgavenpatroon van de
huishoudens in Vlaanderen. Ook deze gegevens komen uit het huishoudbudgetonderzoek uitgevoerd door
ADSEI.
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Federaal Planbureau (2011), Economische vooruitzichten 2011-2016. Noot: voorspellingen op niveau van België.
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De woonkost weegt het zwaarst door in de bestedingen van Vlaamse huishoudens. In 2012 bedroeg dit
aandeel 27,6%, waarmee, na een lichte daling vanaf 2003 tot 2008, opnieuw het niveau van begin jaren 2000
werd bereikt.
Ook hier zijn er duidelijke verschillen tussen de inkomenscategorieën. Zo maakten in 2012 de bestedingen aan
wonen voor de huishoudens uit het laagste inkomenskwartiel maar liefst 37,3% van het totaal uit. Voor
inkomens uit het hoogste inkomenskwartiel is dit slechts 23,3%.
Er wordt een verdere toename van de koopkracht van de Vlamingen verwacht in de nabije toekomst. De vraag
is wat dit zal betekenen naar woonuitgaven en -wensen. Ten eerste is het woningaanbod vrij inelastisch, dus bij
het aankopen van een woning kan een verhoogde koopkracht (en daarbij aansluitend verhoogde vraag naar
woningen) gerust zorgen voor prijsstijgingen. Bij de huishoudens die al eigenaar zijn van een eigen woning of
een woning huren, kan de verhoogde koopkracht wel zorgen voor een groter ‘woonbudget’ wat kan leiden tot
hogere eisen voor de kwaliteit van het wonen. Ten tweede willen we nogmaals aanhalen dat het hier over de
gemiddelde koopkracht van de Vlaamse huishoudens gaat. De koopkracht van lagere inkomenscategorieën
neemt dus niet noodzakelijk toe en kan zelfs afnemen. Gezien de bestedingen aan wonen in het laagste
inkomenskwartiel momenteel al een hoge procentuele kost vertegenwoordigen, kan dit toenemende
problemen naar betaalbaarheid opleveren.
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Deze uitgavenpost bestaat in het huishoudbudgetonderzoek uit huur, geschatte huur voor de eigenaars, gewone onderhoudskosten,

lasten en kosten voor verwarming –verlichting – water.
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3.3
3.3.1

Sociaal-culturele ontwikkelingen
Individualisering en de overgang naar een keuzemaatschappij

Vlaanderen wordt net als de meeste andere Westerse landen geconfronteerd met een aantal belangrijke
sociaal-culturele ontwikkelingen en processen die een grote invloed hebben op het persoonlijke en
maatschappelijke leven. Deze veranderde sociaal-culturele trends worden het best gevat onder de noemer
122
‘individualisering’ , de ontwikkeling waarbij de autonomie van het individu ten opzichte van zijn omgeving
stijgt.
Om deze ontwikkeling te duiden wordt vaak verwezen naar het proces van ‘detraditionalisering’: de invloed
van traditionele instituties en maatschappelijke rolpatronen op individuele opvattingen, waarden en
gedragingen vermindert. De door de staat, religie, familie of lokale gemeenschap opgelegde referentiekaders
hebben de afgelopen decennia sterk aan kracht ingeboet. Door een stijgend opleidingsniveau, meer politieke
rechten, verbeterde arbeidsomstandigheden en een verhoogd welvaartsniveau, hebben in het laatste deel van
ste
de 20 eeuw steeds meer mensen de autonomie gekregen om de individuele levensloop, waarden en
opvattingen volgens de eigen inzichten en voorkeuren in te vullen. Waar vroeger persoonlijke levenskeuzes
werden ingegeven door tradities of geloofskaders, is het nu aan het individu zelf om te kiezen. Van een
‘standaardbiografie’ evolueert men naar een ‘keuzebiografie’. Daardoor komt een steeds grotere nadruk te
liggen op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Het individu wordt als ‘planbureau van het eigen
leven’ verantwoordelijk voor het vormen van en inhoud geven aan de persoonlijke levensloop.
We leven dus steeds meer in een keuzemaatschappij, waarin het individu sterker wordt aangesproken dan het
collectief. Als gevolg hiervan is de solidariteit tussen mensen minder vanzelfsprekend dan in het verleden het
geval was. Bovendien nemen, door alle mogelijkheden die geboden worden, niet alleen de keuzes, maar ook de
onzekerheden toe. Het is ten slotte duidelijk dat de hierboven geschetste sociaal-culturele trends en
ontwikkelingen zeer geleidelijk verlopen en niet tegelijkertijd dezelfde impact hebben in alle geledingen van de
samenleving. Als individuen meer verantwoordelijk worden voor het uittekenen van de eigen levensloop,
moeten zij ook over het nodige materiële, sociale en culturele kapitaal beschikken om die verantwoordelijkheid
te kunnen dragen.
3.3.1.1

Wonen met gelijkgezinden

Als reactie op de toegenomen onzekerheid lijken zekerheid en geborgenheid belangrijkere waarden te worden,
zeker in het wonen. In een onzekere en flexibele maatschappij is het van groot belang om terug te kunnen
vallen op een stabiele en zekere woonsituatie. Hoewel ook een trend naar meer vraag naar flexibele
woonvormen denkbaar is, wordt algemeen toch verwacht dat er in de toekomst een toenemende behoefte zal
ontstaan aan woonzekerheid en woonproducten die zekerheid bieden. In Vlaanderen wordt een eigen woning
al decennialang gepromoot als de beste garantie op woonzekerheid. Anderzijds zijn de fundamentele
voorwaarden voor duurzaam eigen woningbezit, namelijk zeker, stabiel en adequaat werk (of een
vervangingsinkomen), om een lang lopende lening terug te kunnen betalen, niet langer een evidentie,
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waardoor de kans bestaat dat de duurzaamheid van eigen woningbezit zal afnemen. Daarnaast lijkt door de
toegenomen onzekerheid en vooral de toegenomen diversiteit ook de vraag naar het wonen met
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gelijkgestemden in een veilige, geborgen omgeving zich duidelijker te stellen. Het gaat dan om mensen met
eenzelfde leefstijl (zie ook volgende paragraaf). Vaak hebben gelijkgestemden ook soortgelijke demografische
en sociaal-economische kenmerken, maar dat hoeft niet zo te zijn. De meest vergaande vorm van
afgeschermde gemeenschappen zijn de ‘gated communities’.
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Vanderleyden e.a. (red.) (2009), De sociale staat van Vlaanderen 2009.
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De Decker, Meeus & Claessens (2011) (te verschijnen), Huizen en verhuizen in Vlaanderen.
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VROMRaad (2009), Advies 072.
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3.3.1.2

Toenemend belang van leefstijlen en identiteit in het wonen
125

De toename van de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid heeft ook geleid tot een proliferatie van leefstijlen.
Daar waar voordien structurele, minder keuzegebonden categorieën zoals sociale klasse, leeftijd en etnischculturele achtergrond sterk richtinggevend waren, zien we binnen deze sociale groepen een steeds grotere
variatie aan leefstijlen. Individuele betekenisgeving en voorkeuren in het kader van de toegenomen
keuzevrijheid en het belang dat aan zelfexpressie wordt gehecht hebben vandaag een veel grotere impact.
In het woononderzoek worden de gezinssamenstelling, de sociaal-economische situatie en de levensfase
traditioneel beschouwd als de belangrijkste determinanten van woonvoorkeuren en woonkenmerken.
Inmiddels wordt echter steeds duidelijker dat binnen homogene bevolkingsgroepen toch nog verschillen in
woonvoorkeuren en woonkenmerken voorkomen. Dit wijst erop dat men ook rekening moet houden met meer
subjectieve kenmerken zoals activiteitenpatronen, waarden en levensovertuigingen. Deze drie aspecten
worden vaak gevat aan de hand van het begrip ‘leefstijl’. Huishoudens met dezelfde sociaal-economische en
demografische kenmerken kunnen sterk verschillende leefstijlen hebben, waardoor ook hun woonvoorkeuren
126
en wooncarrières sterk kunnen afwijken.

Het wonen wordt ook gebruikt om uiting te geven aan een bepaalde leefstijl of identiteit (zie ook hoofdstuk 1).
Soms gaat het hierbij om individuele expressie, maar soms ook wordt de woning juist gebruikt om te laten zien
dat men ‘erbij hoort’ en dat men deel wil uitmaken van een gemeenschap. Beide vormen van expressie zijn
uiteraard alleen mogelijk wanneer de bewoner voldoende zeggenschap over de woning heeft. Er vindt m.a.w.
differentiatie plaats naar sociaaleconomische en demografische aspecten, maar ook naar sociaal-culturele
factoren zoals leefstijlen, waarden, stijl, smaak en symboliek. Deze differentiatie beperkt zich niet alleen tot de
hogere inkomensgroepen, maar wordt, mede door de welvaartsstijging ook binnen de midden- en lage
inkomensgroepen steeds meer zichtbaar.
3.3.1.3

de

Opkomst van transnationaal wonen en toename vraag naar 2 -verblijven

Een voor het wonen relevante ontwikkeling die is ingegeven door zowel economische als ook sociaal-culturele
processen betreft het toenemende belang van het tweede woningbezit. Nu al zijn er steeds meer mensen die
op twee plekken verblijven, al dan niet in verschillende landen. Tweede woningen worden vaak gebruikt om te
ontsnappen aan de drukte van het leven van elke dag: in de week heeft men een drukke en succesvolle carrière
en in het weekend en/of in de vakanties zoekt men rust en ontspanning in de tweede woning. Daarnaast zijn er
tweede woningen die om werkredenen worden betrokken. Zo heeft een toenemend aantal mensen de
beschikking over een studio of appartement in de stad waar men werkt, zodat men daar de nacht kan
doorbrengen en in de week niet hoeft te pendelen. Tweede woningen die om werkredenen worden betrokken
bevinden zich vaak in de stedelijke gebieden.
Een aparte groep vormen de gepensioneerden die vaak gedurende een deel van het jaar of soms permanent in
het buitenland of aan de kust verblijven, vaak in een (eigen) tweede woning. Tot slot hebben ook de (vnl. OostEuropese) arbeidsmigranten vaak twee woningen: een hoofdwoning in hun land van herkomst en een tijdelijke
woonst in België.
127

Volgens recente ramingen bezitten in 2008 ca. 205.000 Belgische gezinnen een tweede verblijf. Dat betekent
een stijging van 26% in 6 jaar tijd (163.000 in 2002). In het hoogste inkomenskwartiel is 8% eigenaar van een
tweede verblijf, in het laagste inkomenskwartiel is dat amper 2,3%. 138.000 Vlaamse gezinnen (5,5%) hadden
de
een 2 verblijf in 2008, waarvan 121.000 in eigen land en 20.000 in het buitenland.
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3.3.2
3.3.2.1

Digitalisering en informatisering
Toenemende vraag naar comfort en gemak

Technologische ontwikkelingen hebben eveneens een invloed op de woonvoorkeuren van huishoudens. Omdat
veel mensen thuis beschikken over een werkplek met PC, wordt het bijvoorbeeld veel makkelijker om thuis te
werken. Ook de aanwezigheid van zgn. ‘satellietkantoren’ draagt bij tot kleinere woon-werkverplaatsingen.
Naarmate deze trend zich doorzet, wordt de locatie van de werkplek minder van belang en kan men de keuze
van de woonlocatie meer laten bepalen door factoren die met de kwaliteit van het huis en de woonomgeving
te maken hebben.
Verder kunnen nieuwe technieken bijdragen tot een transparantere woningmarkt. Dankzij digitale
informatieverstrekkers kunnen woningzoekenden zich veel beter oriënteren op het woningaanbod, zonder
tussenkomst van makelaars of verhuurders. Selectiemogelijkheden naar onder meer regio, woningtype, buurt
en prijsklasse maken het bovendien mogelijk om zeer gericht te zoeken.
Ook doen domoticatoepassingen langzaam hun intrede in de woningvoorraad. Zo is het al mogelijk om met
behulp van een huiscomputer of een mobiele telefoon huishoudelijke apparaten, verlichting en verwarming
aan te sturen, of boodschappen te bestellen. Ook kunnen er sensoren in de woning worden geplaatst die zo
nodig de brandweer, de politie of een zorgverlener alarmeren. Dergelijke toepassingen verhogen het
wooncomfort van huishoudens en zorgen ervoor dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
3.3.2.2

De ‘verdienstelijking’ van het wonen

De woning is niet enkel de plek om te eten en te slapen, maar is vervlochten met andere aspecten van het
leven. De woning is ook de plek om te werken, te ontspannen, te zorgen of zorg te ontvangen. Voor al deze
functies wordt steeds meer beroep gedaan op externe diensten, wat maakt dat allerlei nieuwe vormen van
dienstverlening de woning en/of woonomgeving binnenkomen. Het wooncomfort wordt niet enkel meer
bepaald door het uitrustingsniveau van de woning, maar ook door de dienstverlening die in en rondom de
woning genoten kan worden. De VROMRaad duidt deze trend aan met de term ‘verdienstelijking van het
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wonen’. Het gaat daarbij om een ruime waaier aan diensten, zoals een schoonmaakdienst, klusjesdienst,
maaltijdleverancier, bloemist, stomerij, supermarkt, kinderopvang, ..., voor een ruime waaier aan gebruikers,
tweeverdieners met of zonder kinderen, werkende alleenstaanden, ouderen, ... .
De combinatie van wonen en zorg is de meest bekende en toegepaste koppeling tussen wonen en
dienstverlening. Omdat er steeds meer ouderen komen en de meeste ouderen graag zo lang mogelijk
zelfstandig willen wonen, is er een groeiende behoefte aan zorg en dienstverlening in en rondom de woning
(zie ook 3.1). Deze behoefte wordt nog versterkt door het feit dat een grote groep senioren steeds welvarender
wordt. Private en commerciële initiatieven spelen vooral in op de rijkere ouderen. Het is dan ook de vraag of de
aanbodzijde de groeiende behoefte aan zorg en dienstverlening van (vooral minder welvarende) ouderen zal
kunnen opvangen.
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VROMRaad (2009), Advies 072.
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3.4

Politiek-bestuurlijke ontwikkelingen

Op politiek-bestuurlijk vlak verwacht men fundamentele veranderingen in de verzorgingsstaat, waarbij naast
de traditionele functies van verzorgen en verzekeren, nieuwe functies zoals verheffen (het stimuleren van
ontwikkeling en ontplooiing) en verbinden (bruggen slaan tussen groepen in de steeds heterogener en
individueler wordende maatschappij) aan belang zullen winnen. Daarnaast wordt ook gewezen op de evolutie
naar een multi-level governance, waarbij de nationale en regionale overheden slechts spelers zijn in een
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complex veld van actoren.
3.4.1

Fundamentele veranderingen in de verzorgingsstaat

Het begrip ‘verzorgingsstaat’ wordt doorgaans omschreven als een sociaal systeem waarin de overheid
primaire verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van zijn burgers, met name inzake onderwijs,
gezondheidszorg, werkgelegenheid en sociale zekerheid. De voorbije decennia zijn tal van studies en
publicaties verschenen waarin de verzorgingsstaat in vraag wordt gesteld. Ondanks de vele kritische
bedenkingen blijft de verzorgingsstaat zeer sterk aanwezig in tal van landen en regio’s.
Vandaag de dag stelt zich onder meer de vraag hoe de verzorgingsstaat zal omspringen met
internationalisering en globalisering. Eén van de meest in het oog springende aspecten in dat verband is het
Europese integratieproces, dat ervoor zorgt dat de verzorgingsstaat steeds minder bepaald wordt binnen de
eigen landsgrenzen. Een ander aspect is de verplaatsing van arbeid, en dit zowel door migratie van arbeiders
naar westerse landen als door verplaatsing van productie naar o.a. Oost-Europa en Azië. Deze tendensen
worden aangedreven door economische principes van kosten- en batenverschillen die voor ruimtelijke
economische dynamiek zorgen. Nog een ander aspect is de evolutie van de ‘doelgroep’ van de
verzorgingsstaat. De klassieke kwetsbare arbeider met een eerder beperkt economisch, sociaal en cultureel
kapitaal, is gaandeweg geëvolueerd naar een ander type burger: welvarender, beter opgeleid, diverser van
achtergrond, en met een duidelijke behoefte om zich individueel te uiten. Deze en andere veranderingen
stellen eisen aan het type verzorgingsstaat dat mogelijk en wenselijk is.
De functies van de verzorgingsstaat
Vertrekkende van de vraag wat de verzorgingsstaat verondersteld wordt te doen, worden in de literatuur
volgende hoofdfuncties onderscheiden: verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden. Het belang van die
functies wisselt in de tijd, net als de instrumenten die worden ingezet om ze te realiseren. De wijze waarop en
de mate waarin ze vervuld worden, is onderhevig aan zowel interne als externe uitdagingen. Zoals eerder
aangegeven zal globalisering, vooral door de processen binnen de Europese Unie, ertoe leiden dat de lidstaten
steeds meer semi-soevereine landen worden, met eerder beperkte mogelijkheden voor eigen beleid (zie ook
3.4.2). Daarnaast zullen een veranderende demografie (zie 3.1) en de behoefte van burgers om zich in
psychologische en culturele zin individueler te kunnen uiten (zie 3.3) hun eisen stellen aan de verzorgingsstaat
van de toekomst. Eén van de gevolgen van deze veranderingen is dat er een nieuwe invulling moet worden
gegeven aan de verzorgingsstaat.
In het recente verleden is hoofdzakelijk aandacht besteed aan hervormingen van die onderdelen van de
verzorgingsstaat die vooral gericht zijn op verzekeren en verzorgen. De verzekeringsfunctie houdt in dat burgers
onder bepaalde voorwaarden en tot op zekere hoogte zich verzekerd weten tegen bepaalde vormen van
inkomensverlies. Die functie heeft voor een belangrijk gedeelte gestalte gekregen via het stelsel van sociale
zekerheid. De verzorgingsfunctie is de traditionele functie bij uitstek van de verzorgingsstaat: de staat biedt
zorg voor wie door fysieke of cognitieve beperkingen in moeilijkheden komt. De verzorgingscapaciteit zal de
volgende jaren meer en meer onder druk komen door de vergrijzing (zie ook 3.1).
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Dit deel is gebaseerd op volgende bronnen: VROM-Raad (2006), VROM-Raad (2007) en Cantillon B. (2009)
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Bepaalde auteurs zijn van mening dat de functies van de verzorgingsstaat herwogen moeten worden en dat het
aangewezen is om beleidsinspanningen voortaan te concentreren op die onderdelen die gericht zijn op de
functies verheffen en verbinden.
De verheffingsfunctie is gericht op ontwikkeling en ontplooiing en zal bijgevolg voornamelijk vorm krijgen via
onderwijs. Andere mogelijke instrumenten in dat opzicht zijn de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Er dient
bijvoorbeeld voldoende aandacht te gaan naar kinderen die aan de basisschool beginnen met grote
leerachterstand. Door het aanbieden van goede stimuleringsprogramma’s kan de voorschoolse achterstand
met de helft tot twee derde teruggebracht worden. Een ander voorbeeld is de vaststelling dat jongeren van
allochtone afkomst vaak onvoldoende kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Een strak antidiscriminatiebeleid,
goede voorbeeldwerking en voldoende inzet van onderhandelingsinstrumenten van de overheid in overleg met
werkgevers kunnen hier een antwoord bieden. In de sociale zekerheid zijn nog voldoende mogelijkheden om
het verzekeren meer in het kader te plaatsen van het verheffen, bijvoorbeeld door een accentverschuiving van
inkomenscompensatie naar tegenprestatie.
De verbindingsfunctie staat voor het overbruggen van sociale afstand, en vormt wellicht de grootste uitdaging
voor de verzorgingsstaat. Het heterogener en individueler worden van de bevolking maakt immers dat ‘de’
samenleving minder vanzelfsprekend geworden is, en ook minder vanzelfsprekend zal blijven. Verbinden is bij
uitstek een functie die niet alleen als overheidstaak aangemerkt kan worden. Ook andere actoren binnen het
maatschappelijk middenveld moeten hierin participeren. De overheid dient er op toe te zien dat bepaalde
tegenstellingen niet dermate structureel worden dat ze op termijn tot ‘ontwrichting’ leiden. De oorspronkelijke
tegenstelling die de verzorgingsstaat hielp overbruggen, die tussen arm en rijk, heeft veel van haar scherpte
verloren. Het overbruggen van nieuwe tegenstellingen komt daarvoor in de plaats. Een belangrijke
tegenstelling is die tussen hoog- en laagopgeleiden. Ondanks de groeiende ongelijkheden in de primaire
inkomensverdeling slaagt de overheid er relatief goed in om dit op te vangen via o.a. belasting- en
premieheffing. Het ‘verbinden’ tussen generaties lijkt minder voor de hand te liggen aangezien jongeren zich
op bepaalde terreinen uitgesloten kunnen voelen. Met betrekking tot wonen is bv. de eigendomsverwerving
voor met name jongeren zeer moeilijk geworden. Het overbruggen van verschillen langs etnische lijnen is
echter ongetwijfeld de grootste opgave. Samen met Nederland en Frankrijk scoort België in Europa het hoogst
als het gaat om de spanning die mensen voelen tussen allochtonen en autochtonen. Veel allochtonen
percipiëren de klassieke instituties (onderwijs, huisvesting, tewerkstelling) als ondoordringbaar, en voor een
deel van hen zijn ze dat ook. Dat kan zich vertalen in een (versterkt) zoeken naar eigen identiteiten of in het
terugtrekken in eigen kring, wat de verbindingsopgave alleen maar lastiger maakt.
3.4.2

Multi-level governance

Bestuur en beleid spelen zich in toenemende mate af binnen een internationale context. Enerzijds bepaalt het
beleid van internationale organisaties op veel terreinen de grenzen waarbinnen nationale overheden kunnen
optreden. Anderzijds spelen binnenlandse actoren zoals nationale / regionale overheden en belangengroepen
steeds vaker een actieve rol in de beleidsprocessen van andere landen en in de internationale organisaties zelf
(met name de Europese Unie). Hierdoor wordt het beleid op veel terreinen bepaald door politieke processen
op meerdere niveaus: lokaal, regionaal, nationaal, Europees en/of mondiaal. Dit wordt in de Engelstalige
literatuur aangeduid met het begrip ‘multi-level governance’.
De Europese Unie wordt meer dan ieder ander internationaal samenwerkingsverband gekenmerkt door een
ver doorgedreven integratie. Dit uit zich niet alleen in het aantal beleidsdomeinen waarin het actief is, maar
ook in de wijze waarop het beleid tot stand komt. De Unie vertoont zowel kenmerken van klassieke
intergouvernementele samenwerking tussen soevereine staten, als van verregaande supranationale integratie.
De Europese besluitvorming en het brede scala van beleidsdomeinen waarin het betrokken is, resulteert in een
diepgaande vervlechting met het nationale (en zelfs regionale) beleidsniveau van de lidstaten. De Europese
Unie kan beschouwd worden als één groot meerlagig politiek systeem met eigen typische beleidskenmerken.
Het vormt met andere woorden een omvattend politiek systeem met meerdere bestuurslagen, waarvan de
Europese laag (Commissie, Raad, Parlement) er maar één is. Daarnaast is er ook de nationale laag en – in
meerdere lidstaten – ook een regionale laag. Het Europese beleid kan dus zeker niet beschouwd worden als
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een onderdeel van het buitenlandse beleid van de lidstaten. Bepaalde auteurs stellen zelfs dat er geen
Europees beleid bestaat, maar dat er moet gesproken worden van Europese aspecten van een bepaald
beleidsdomein (bijvoorbeeld milieu of landbouw) binnen het omvattende - unieke - Europese multi-level
governance systeem.
Binnen dit systeem maakt de federale staat België net als de andere lidstaten deel uit van de nationale
bestuurslaag. Het Belgisch federaal systeem is evenwel uniek en erg verschillend van bijvoorbeeld het Duitse of
Oostenrijkse federalisme. Met name de bevoegdheid van gemeenschappen en gewesten om een buitenlands
beleid te voeren (voor die beleidsdomeinen waarvoor ze binnen België verantwoordelijkheid dragen) is van die
aard dat de omgang met de Europese bestuurslaag op een unieke manier moet ingevuld worden. Dit kan
echter voor wrijvingen zorgen tussen beide systemen. De Europese bestuurslaag doet juridisch gezien enkel
zaken met de nationale bestuurslagen en niet met de regionale bestuurslagen binnen de lidstaten. Dit gegeven
stelt België voor grote uitdagingen op het vlak van coördinatie, overleg en vertegenwoordiging in alle stadia
van de Europese beleidscyclus (beleidsvorming, beleidsimplementatie en beleidscorrectie).
Multi-level governance wordt niet alleen gekenmerkt door een grotere invloed vanuit de Europese en
internationale besluitvorming, maar evenzeer door een toenemende gemeentelijke autonomie. Met andere
woorden worden België en Vlaanderen steeds meer geconfronteerd met een groter wordende impact van
zowel het Europese als het lokale beleidsniveau.
De Vlaamse overheid erkent in toenemende mate de centrale rol van het lokale beleidsniveau, en rekent
bijgevolg steeds meer op de inbreng van het lokale niveau bij het realiseren van haar beleid. Uit een reeks
beleidsinitiatieven gedurende het laatste decennium, blijkt het toenemende belang van het lokale niveau. In
1999 werd het pact tussen de gemeenten, OCMW‘s en de Vlaamse regering goedgekeurd. In 2001 werd het
Vlaamse stedenbeleid goedgekeurd. In 2005 werd ook het nieuwe Gemeentedecreet goedgekeurd. Deze
akkoorden en beleidsinitiatieven verwijzen naar de belangrijke regisseursrol die de lokale overheden kunnen
vertolken. Er wordt gebruik gemaakt van convenanten (cf. milieuconvenant, mobiliteitsconvenant, …) zodat
lokale besturen meer aan autonomie zouden winnen in diverse specifieke beleidsdomeinen. Inzake woonbeleid
plaatst de Vlaamse Wooncode de lokale overheid centraal als regisseur voor het lokale woonbeleid, en de
Vlaamse overheid stimuleert intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van het lokaal
woonbeleid.
Een kenmerkend voorbeeld ter illustratie van de toenemende rol van het lokale beleidsniveau is de
totstandkoming van de stadscontracten. Zij vormen een specifiek institutioneel antwoord op de toegenomen
bestuurlijke complexiteit en betrokkenheid van verschillende beleidsdomeinen. De stadscontracten zijn
opgemaakt tussen Vlaamse steden en de Vlaamse Overheid. Ze zijn toegespitst op het thema ‘wonen’ omdat
de steden hier met belangrijke uitdagingen geconfronteerd worden. De stadscontracten zijn bijgevolg
gekoppeld aan het Vlaamse woonbeleid en stedenbeleid, maar ook aan andere beleidsdomeinen zoals
ruimtelijke ordening. Op die manier wordt een integraal beleid nagestreefd, dat samenwerkingsverbanden
creëert tussen beleidsdomeinen.
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3.5

Klimaatverandering en duurzaam wonen en bouwen

Dat het klimaat verandert staat nauwelijks nog ter discussie. De vraag is vooral hoe snel dit proces gaat en wat
de gevolgen hiervan zullen zijn. Vermits woningen die vandaag worden gebouwd er binnen 50 jaar nog zullen
staan, kunnen we daar maar beter rekening mee houden. Door de toenemende milieudruk en stijgende
energieprijzen wordt duurzaam bouwen en wonen een noodzakelijk en dringend thema op de woningmarkt.
3.5.1

Wat is klimaatsverandering?

De klimaatverandering is een wereldwijd proces waarvan de effecten en problemen vandaag de dag al duidelijk
waarneembaar zijn. Het meest in het oog springende effect is de globale temperatuurstijging. Hoewel de
precieze gevolgen van de klimaatverandering nog niet met zekerheid in te schatten zijn, zullen er
veranderingen optreden aangaande landbouwpatronen en landgebruik, biodiversiteit, de beschikbaarheid van
water, het verspreidingsgebied van ziekten, etc. Daarnaast is er een toegenomen kans op extreme
weerfenomenen. Om de klimaatverandering te beheersen, zijn ingrijpende maatregelen nodig die de uitstoot
van broeikasgassen verminderen. Daartoe zullen elk land en elke regio een belangrijke bijdrage moeten
leveren, in lijn met de verantwoordelijkheden en mogelijkheden waarover ze beschikken. In eerste instantie
zullen de geïndustrialiseerde landen een bijdrage moeten leveren, maar ook de nieuwe groeilanden zullen een
belangrijke rol vertolken. In het kader van mondiale afspraken zal een zeer significante uitstootreductie
gerealiseerd moeten worden. Men zal ook moeten voorzien in het mobiliseren van voldoende financiële en
technische middelen en capaciteit voor de aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering.
Gevolgen voor België en Vlaanderen
Voor België worden volgende effecten van de opwarming van de aarde verwacht (van Ypersele & Marbaix,
2004):
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-

een temperatuursstijging: 1,7 – 4,9 °C in de winter en 2,4 – 6,6 °C in de zomer tegen eind van deze
eeuw; meer kans op hittegolven.

-

meer neerslag in de winter: er wordt een stijging verwacht van 6 – 23% in de winters deze eeuw,
met een sterk verhoogd overstromingsrisico in de verschillende rivierbekkens.

-

minder neerslag in de zomer: tot 50% minder. Het risico op droogtes en waterschaarste neemt
toe in de zomer, net op een moment dat een hogere vraag naar water zal zijn zowel bij gezinnen
als in de landbouw. De drogere zomers en een sterkere verdamping kunnen (zelfs met vochtiger
winters) leiden tot een aanzienlijke vermindering van de ondergrondse watervoorraden in België.
De vermindering van het watervolume in de zomer kan ook een negatieve weerslag hebben op de
kwaliteit van het water.

-

een verhoogd overstromingsrisico aan de kuststreek en in het binnenland door de stijging van de
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zeespiegel . Bij een zeespiegelstijging van 1 meter zou 63000 hectaren in Vlaanderen onder de
zeespiegel komen te liggen. Als er geen ernstig klimaatbeleid gevoerd wordt, zou de zeespiegel in
1000 jaarkunnen stijgen met 8 meter. In een dergelijk scenario zou meer dan een tiende van het
Belgisch grondgebied onder de zeespiegel komen te liggen. Andere effecten: erosie van de kust en
het feit dat natuurlijke vochtige gebieden verdwijnen of verder naar het binnenland verschuiven,
stijging van het grondwaterpeil en een verzilting van de bodem en van het grondwater.

-

meer kans op hevige stormen in de winter, zeker aan de kust en in het Schelde-estuarium:
Deskundigen zijn het niet eens of de stormfrequentie zal toenemen. Maar zelfs met eenzelfde
stormfrequentie zullen – door de stijging van de zeespiegel – de effecten van stormen veel groter
zijn.

De omvang van de verwachte zeespiegelstijging is moeilijk te voorspellen. Afhankelijk van het gebruikte scenario wordt van 2005 tot

2099 een stijging van 0,18 tot 0,56 m voorspeld (Moens en Oosterlynck, 2009)
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-

klimaatsgerelateerde ziektebeelden: toename van allergenen buitenshuis (pollen) en binnenshuis
(schimmels, mijten) – toename van door dieren overgedragen gebonden ziektes (bijvoorbeeld al
het geval voor teken die de ziekte van Lyme overdragen), op termijn mogelijk van tropische
ziekten.

-

effecten op de biodiversiteit (natuur): In de loop van de 21e eeuw zal de klimaatverandering
vermoedelijk leiden tot het verdwijnen van een aantal soorten in België. Daarnaast zouden
nieuwe soorten (ook ongedierte – onkruiden) hun intrede doen.

-

economische effecten (algemeen): op wereldschaal wordt gerekend met kosten in de grootteorde
van 1 à 2% van het BNP bij een gemiddelde temperatuursstijging van 2,5 °C.

De samenleving dient zich in de mate van het mogelijke voor te bereiden op deze effecten. Daarbij moet niet
alleen gedacht worden aan fysieke maatregelen, ook maatschappelijke factoren zijn van groot belang. Een
maatschappelijke factor is het creëren en vergroten van draagvlak voor adaptatiemaatregelen. Dat kan door
burgers en organisaties meer bij het klimaatvraagstuk te betrekken onder meer door handelingsperspectief te
bieden, door het probleem zo concreet mogelijk te maken, door het terugbrengen van ‘waterbewustzijn’ etc.
Om het volgens het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) kritieke punt van een verdubbeling van
de concentratie van CO2 in de atmosfeer tegen 2050 te vermijden, moet uitstoot niet afgeremd, maar
substantieel verminderd worden. Er is nood aan een nieuw energiestelsel en een hoge prijs op niet-duurzame
producten en gedrag.
3.5.2

Duurzaam wonen en bouwen

De impact van het ‘wonen’ op de klimaatverandering en op het leefmilieu in het algemeen is bijzonder groot.
De gebouwde omgeving gebruikt wereldwijd naar schatting de helft van de natuurlijke hulpbronnen. De
aangroei van het aantal woningen, de vernieuwing van bestaande woningen en de steeds hogere eisen van
bewoners inzake wooncomfort zorgen er bovendien voor dat meer en meer natuurlijke bronnen (grondstoffen,
water en energie) dienen te worden ingezet. Dat leidt op zijn beurt tot hogere emissies en een verhoogde
productie van afvalstoffen.
Het uitbouwen van een duurzaam, energiezuinig en ecologisch verantwoord woonpatrimonium vormt aldus
een belangrijke uitdaging. Onderzoek heeft aangetoond dat 40 % van de CO 2-uitstoot afkomstig is van
gebouwen, met daarin een ruim aandeel van residentiële gebouwen. Het invoeren en gebruiken van
standaarden bij het bouwen of verbouwen van woningen hebben de laatste jaren op dit vlak al een verbetering
ingezet. Deze inspanningen dienen te worden aangehouden en uitgebreid. Er zijn niet alleen bijkomende
impulsen nodig bij nieuwbouw, maar ook en vooral bij het verbeteren van het bestaande woonpatrimonium.
Een groot aandeel van de oudere woningen op de woonmarkt is immers niet voldoende of slecht geïsoleerd, in
het bijzonder de woningen die gebouwd zijn voor 1970.
Het doel van duurzaam wonen en bouwen moet zijn om te streven naar gezonde, veilige en betaalbare
woningen met geringe impact op het leefmilieu. Er is dus niet alleen sprake van een ecologische invalshoek
maar ook van een economische en sociale invalshoek. Met betrekking tot het ecologische aspect ligt de nadruk
in eerste instantie op de kwaliteit van het woning alsook van de woonomgeving. Het kwaliteitsaspect dient
hierbij in de ruime zin geïnterpreteerd te worden. De woningen moeten kwalitatief van hoog niveau zijn wat
betreft bouw, onderhoud en gebruik, met kwaliteitsnormen die betrekking hebben op duurzame en gezonde
bouwmaterialen, energieprestatie, comfort, ruimte, etc. De woonomgeving moet eenzelfde hoog
kwaliteitsniveau halen door een gevarieerde, zorgzame, gezonde en veilige leefomgeving te bieden. De wijk
moet bovendien voldoende uitgerust zijn zodat de basisvoorzieningen voor iedereen bereikbaar zouden zijn
binnen loopafstand.
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Duurzaam wonen en bouwen omvat bijgevolg meerdere invalshoeken en deelaspecten. Met betrekking tot de
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ecologische invalshoek kan men volgende aandachtspunten onderscheiden :
Bouwmaterialen en -concepten:
Er moet zuinig worden omgegaan met materialen, energie en water tijdens het bouwproces. Daarnaast dienen
de fysieke stromen (van o.a. water, energie en materialen) van het wonen te worden beheerst door rationeel
gebruik, afstemming met andere kringlopen en weloverwogen keuzes die reeds gemaakt worden tijdens het
bouwproces.
Voor alle nutsvoorzieningen wordt voor de gepaste schaal gekozen, dit zowel voor de energieopwekking,
afvalwaterzuivering, als voor opvang en buffering van regenwater.
In het kader van de bouw, het onderhoud en de renovatie van gebouwen worden duurzame bouwconcepten
gebruikt waarbij materialen en producten gebruikt worden die ethisch, sociaal, economisch en ecologisch
verantwoord zijn over de ganse levenscyclus. De ontginning en het transport van de grondstoffen, de productie
van materialen, de bouw en het gebruik van installaties, de afvalverwerking etc. gebeuren met minimale
milieu-impact. Er wordt geen gebruik gemaakt van bouwmaterialen, grond- of hulpstoffen die schadelijk zijn
voor de menselijke gezondheid.
Water:
Er wordt op rationele wijze omgesprongen met water. Alle gebouwen zijn ontworpen of verbouwd met een
hoog niveau van waterbesparend potentieel. Dit houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van besparende
installaties en technieken (waterbesparende toiletten, spaardouches, kranen…) en van huishoudtoestellen met
minimaal verbruik. Regenwater wordt optimaal gebruikt in gebouwen door weldoordachte opvangsystemen en
hergebruikinstallaties. De opvang van regenwater gebeurt op de juiste schaal. Overtollig regenwater wordt
rechtstreeks aan het natuurlijk watersysteem teruggegeven bij voorkeur via grachten en wadi’s, die mee een
rol kunnen spelen in een belevingsvolle woonomgeving. Er wordt zo weinig mogelijk oppervlakte verhard.
Al het water dat in gebouwen wordt gebruikt, wordt na zuivering ofwel nuttig toegepast ofwel teruggegeven
aan het natuurlijk watersysteem, in dezelfde kwaliteit en kwantiteit als vóór het gebruik.
Energie:
Er wordt op een rationele wijze omgesprongen met energie. Op die manier wordt een bijdrage geleverd tot een
koolstofneutrale en energiezuinige samenleving.
De energieproductie voor gebruik binnen gebouwen gebeurt bij voorkeur op basis van hernieuwbare en/of
milieuvriendelijke energiebronnen. De energieproductie gebeurt op een optimaal gedecentraliseerde manier
maar op de meest efficiënte schaal: met energieproductie verbonden aan het gebouw/gebouwencomplex
en/of wijkniveau. De elektrische productie in gebouwen gebeurt bij voorkeur met optimaal nuttig gebruik van
de eventueel vrijgekomen warmte.
Bij nieuwbouw gaat men verder dan het opgelegde E-peil. Er wordt bij voorkeur ontworpen volgens het lageenergiewoningsconcept (E60) met voldoende aandacht voor pilootprojecten ontworpen volgens het
passiefhuisconcept.
Bestaande gebouwen worden verbouwd met een hoog niveau van energiezuinigheid. Dit houdt in dat er sprake
is van een optimale isolatie en van technieken en huishoudtoestellen met minimaal verbruik. Het versterken
het energiezuinig karakter van de woning kan verder ook verwezenlijkt worden door bv. en goede inplanting en
oriëntatie van de woning, het beperken van het buitenoppervlak, etc.
Er worden gebruik gemaakt van nieuwe energiezuinige en innovatieve verlichtingssystemen.
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Deze aandachtspunten kaderen binnen een visietekst die in 2006 werd uitgewerkt door de Transitiearena duurzaam wonen en bouwen

(“Duurzaam wonen en bouwen in 2030”).
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Veiligheid en gezondheid
Naast de vermelde energetische ingrepen dient er aandacht te gaan naar veiligheids- en gezondheidsaspecten.
Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het voorzien van ventilatie en het vervangen van bv. loden leidingen,
asbest, oude open verwarmingstoestellen etc.
Woningen met minimale comfortvoorzieningen worden het eerst aangepakt. Bovendien krijgen de bewoners
de garantie dat ze in hun eigen woning kunnen blijven, en indien dit niet mogelijk is, wordt hen een woning
binnen dezelfde wijk aangeboden.
Afval:
De productie van afval wordt tot een minimum beperkt. Recyclage van bouw- en sloopafval, bouwpuin gebeurt
bij voorkeur binnen de woonkernen waar ze vrijkomen, ofwel met minimaal transport.

Op vlak van duurzaamheid en energiezuinigheid zijn de laatste jaren meerdere initiatieven gelanceerd vanuit
diverse beleidsdomeinen en beleidsniveaus. Deze inspanningen kunnen worden gecoördineerd en
geïntensifieerd vanuit een integrale visie en een duidelijk toekomstperspectief. Het is aangewezen dat
Vlaanderen resoluut kiest voor een duurzaam kwaliteitsbeleid voor haar woonpatrimonium steunend op een
sociale, een ecologische en een economische pijler. Het Vlaamse woonbeleid dient in samenwerking met
andere beleidsdomeinen, in eerste instantie leefmilieu en energie, een geïntegreerd en coherent
duurzaamheids- en kwaliteitsbeleid te ontwikkelen, gericht op het ondersteunen, in stand houden en
bevorderen van een kwalitatief en een duurzaam woonaanbod. Tevens kan aandacht worden verleend aan het
onderzoeken van nieuwe en innoverende technieken, het aanmoedigen van eigen of collectieve
energievoorzieningen, het stimuleren van energielage of passiefwoningen etc.
Het Woonbeleidsplan Vlaanderen dient op vlak van kwaliteit en duurzaamheid de doelstellingen en de aanpak
duidelijk te formuleren. Objectieven, initiatieven en maatregelen richten zich op de aanpak en de verbetering
van het bestaande woonpatrimonium, maar ook op het nieuw te realiseren woonpatrimonium.
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4

Overzicht huidig beleidsinstrumentarium

Hieronder wordt een algemeen overzicht gegeven van de bestaande instrumenten in uitvoering van het
woonbeleid in Vlaanderen. We beperken ons hier tot de maatregelen die rechtstreeks trachten bij te dragen
tot de realisatie van het recht op wonen en dus de betaalbaarheid van een kwaliteitsvolle, aangepaste woning
met woonzekerheid bevorderen. Het betreft de instrumenten die op een directe wijze een impact beogen op
de woonsituatie van particuliere huishoudens, zoals een sociale lening, huursubsidie, renovatiepremie, …
Er wordt niet ingegaan op instrumenten of maatregelen die eerder op indirecte wijze effecten beogen en
gericht zijn op het creëren van randvoorwaarden of de werkingsmogelijkheden voor de sociale
woonorganisaties en lokale besturen, zoals de verspreiding van informatie via folders en brochures,
ondersteuning van lokaal of intergemeentelijk woonbeleid, erkenning en subsidiëring van woonorganisaties,
onderzoek en dataverzameling, …
Er wordt evenmin ingegaan op instrumenten die niet onder de bevoegdheid van de minister van wonen vallen,
zoals de vermindering onroerende voorheffing of registratierechten, premies voor energiebesparende
investeringen of die buiten de Vlaamse bevoegdheden vallen, vb. de fiscale instrumenten.
De huidige beleidsinstrumenten werden, met het oog op de overzichtelijkheid en de leesbaarheid, gegroepeerd
in drie rudimentaire categorieën: ondersteuning van huishoudens m.b.t. woningverwerving en –behoud,
ondersteuning van huishoudens m.b.t. woningkwaliteit en –verbetering en ondersteuning van huishoudens
m.b.t. het huren van een woning. Er wordt per instrument summier ingegaan op de doelstelling en aard van de
ondersteuning, de doelgroep, de voorwaarden en de gerealiseerde of toegekende ondersteuning in 2012 (of
meeste recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn). De vermelde voorwaarden gelden telkens voor 2014.
Een overzicht van de beleidsactoren is reeds aan bod gekomen onder punt 2.3.2.1. Deze actoren worden door
de Vlaamse overheid aangestuurd - in de meeste gevallen via erkenning en subsidiëring - en staan in voor de
uitvoering van bepaalde opdrachten en taken in het kader van het woonbeleid, Dit zijn in eerste instantie de
sociale woonorganisaties (Vlaams Maatschappij voor Sociaal Wonen, sociale huisvestingsmaatschappijen, het
Vlaams Woningfonds, de sociale verhuurkantoren en de huurdersbonden) en daarnaast de erkende
kredietmaatschappijen, de woonwinkels, de ondersteuningsstructuur huurdersinitiatieven en het
investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest).

4.1

Decreet grond- en pandenbeleid – bindend sociaal objectief
132

Een belangrijk decreet in het huidige woonbeleid is het Decreet grond- en pandenbeleid , in het bijzonder de
bepalingen betreffende de uitbreiding van het sociaal woonaanbod. We gaan eerst in op deze maatregelen, die
zowel betrekking hebben op woningverwerving als op het huren van woningen. Andere instrumenten van het
decreet grond- en pandenbeleid komen hierna aan bod, volgens de drie categorieën zoals hierboven
beschreven.
Het bindend sociaal objectief is een gemeentelijke omschrijving van het sociaal woonaanbod dat moet worden
verwezenlijkt tegen: 31 december 2020 voor het deel sociaal koopaanbod en 31 december 2023 voor het
sociaal huuraanbod. Dit bindend sociaal objectief is samengesteld uit drie delen: een objectief voor sociale
huurwoningen (=43.440) , een objectief voor sociale koopwoningen (=21.170) en een objectief voor sociale
kavels (=1000).
Volgende woningen komen in aanmerking voor de realisatie van het bindend sociaal objectief: woningen in
eigendom van SHM's, VMSW, SVK's (maximaal 6000 bijkomende woningen) alsook sociale huurwoningen van
OCMW's, gemeenten, Vlaams Woningfonds en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Het decreet grond- en pandenbeleid heeft provinciale objectieven opgesteld. Voor de sociale huurwoningen
bepaalt het decreet vervolgens de wijze waarop het gemeentelijk objectief voor sociale huurwoningen wordt
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Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid
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vastgesteld. Daarbij geldt dat gemeenten die bij de nulmeting (2007) over een sociaal huuraanbod kleiner dan
3% beschikken, een bijkomende inhaalbeweging dienen te realiseren in de periode 2013-2025.
Wat betreft de sociale koopwoningen en kavels is het de taak van de deputaties om het provinciaal objectief
uit te splitsen over de diverse gemeenten binnen de provincie. Met dat doel dient elke gemeente een
gemotiveerd voorstel te formuleren, rekening houdend met de sociale woonbehoefte, sociale contextfactoren
en de bestaande en geplande ruimtelijke structuur, en op grond van een advies van het lokaal woonoverleg dat
naar aanleiding daarvan georganiseerd moet worden. Op basis van die gemeentelijke voorstellen zal de
deputatie de beide provinciale objectieven verdelen onder de gemeenten.
Het decreet Grond- en Pandenbeleid bevat een aantal nieuwe instrumenten om een sociaal woonaanbod te
realiseren. Een van die instrumenten, de sociale last, zorgde ervoor dat bij private bouw- en
verkavelingsprojecten een aandeel sociaal woonaanbod diende te worden gerealiseerd i.f.v. het aantal te
verwezenlijken woningen en/of kavels en de eigenaar van de gronden: min. 20% en max. 40% indien de
gronden eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen, en min. 10% en max.
20% indien de gronden eigendom zijn van overige rechtspersonen. Onder bepaalde voorwaarden konden ook
procentuele objectieven worden vastgesteld in ruimtelijke uitvoeringsplannen die een bestemmingswijziging
naar woongebied doorvoeren. Dit objectief betrof 40 tot 50% voor gronden van Vlaamse besturen of
semipublieke rechtspersonen en 20 tot 25% voor de andere gronden.
In zijn arrest nr. 145/2013 van 7 november 2013 vernietigde het Grondwettelijk Hof de regeling inzake de
sociale lasten. Bij beschikking van 18 december 2013 heeft het Hof de vernietiging uitgebreid tot onder meer
de vaststelling van procentuele objectieven sociaal woonaanbod in ruimtelijke uitvoeringsplannen. De beide
instrumenten zijn dus weggevallen.
De Vlaamse Wooncode bepaalt dat de Vlaamse Regering voor het eerst in 2012, en daarna periodiek om de
twee jaar, een voortgangstoets over de implementatie van het bindend sociaal objectief uitvoert. Als de
Vlaamse Regering vaststelt dat een gemeente kennelijk onvoldoende inspanningen levert om het bindend
sociaal objectief tijdig te bereiken, sluit zij een overeenkomst met sociale woonorganisaties die bereid worden
gevonden om het vereiste sociaal woonaanbod op het grondgebied van de gemeente te verwezenlijken.
De methodologie en de criteria voor de uitvoering van de tweejaarlijkse voortgangstoets zijn opgenomen in
een besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011. In het voorjaar van 2012 werden alle
cijfergegevens omtrent het sociaal woonaanbod dat gerealiseerd en vergund werd tussen 1 januari 2008 en 31
december 2011 verzameld. Op basis van die meting van het sociaal woonaanbod heeft Wonen-Vlaanderen de
gemeenten ondergebracht in een categorie 1 en een categorie 2 (zie Figuur 4. 1). De onderverdeling gebeurde
op basis van het gerealiseerde, en indien nodig ook het vergunde sociaal woonaanbod binnen de gemeente
over voorgenoemde periode. De gemeenten dienden zowel het groeiritme sociale huur als sociale koop te
volgen om in categorie 1 terecht te komen. Gemeenten in categorie 1 volgen het door de Vlaamse regering
vooropgestelde groeiritme en leveren dus voldoende inspanningen om hun bindend sociaal objectief te
bereiken. Gemeenten in categorie 2 volgen het groeiritme niet; hen werd gevraagd een motiveringsnota op te
maken waaruit blijkt dat zij voldoende inspanningen leveren om hun bindend sociaal objectief te bereiken.
Wonen-Vlaanderen heeft de motiveringsnota’s beoordeeld conform de vastgestelde voorwaarden en criteria.
Op basis daarvan werden de gemeenten ondergebracht in een categorie 2a en in een categorie 2b. Gemeenten
in categorie 2a leveren voldoende inspanningen om hun bindend sociaal objectief te bereiken. Gezien de
gemeenteraadsverkiezingen die plaatsvonden in oktober 2012 en de daarmee gepaard gaande nieuwe lokale
bestuursploegen die van start gingen in januari 2013, was het niet opportuun om voor de gemeenten van
categorie 2b onmiddellijk een overeenkomst te sluiten met een sociale woonorganisatie. Er werd hen
bijkomend gevraagd om aan te geven welke initiatieven ze zullen nemen om naar hun bindend sociaal objectief
toe te werken. De gemeenten konden hiervoor kiezen uit drie mogelijkheden:
1.

Actualiseren van de gegevens voer de vergunningen die uiterlijk op 31 december 2011 afgeleverd zijn
voor projecten waarbij een sociale last werd opgelegd, voor sociale woonprojecten en voor
woonprojecten met sociaal karakter, en actualiseren van de gegevens over het gerealiseerde sociaal
huur- en koopaanbod;
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2.
3.

Actualiseren van de motiveringsnota;
Het opmaken van een plan van aanpak dat een overzicht bevat van de geplande sociale
woonprojecten in de gemeente en van andere geplande maatregelen die een bijkomend sociaal
woonaanbod in de gemeente opleveren.

Op basis van bovenstaande gegevens beoordeelde het agentschap Wonen-Vlaanderen om de gemeenten
definitief onder te brengen in categorie 1, 2a en 2b.
Een gemeente die definitief wordt ondergebracht in categorie 2b kan een overeenkomst afsluiten met een of
meer sociale woonorganisaties of openbare besturen. In die overeenkomst gaan de partijen het engagement
aan om in de periode 2014-2016 de maatregelen voor een bijkomend sociaal woonaanbod in de gemeente op
te starten. De minister kan zich als derde partij aansluiten bij die overeenkomst.
Een gemeente die definitief is ondergebracht in categorie 2b en geen plan van aanpak heeft opgemaakt dat
positief werd beoordeeld door het agentschap en zelf geen overeenkomst heeft afgesloten met een of meer
sociale woonorganisaties of openbare besturen, wordt geacht kennelijk onvoldoende inspanningen te leveren
om het bindend sociaal objectief te bereiken.

De volgende voortgangstoets is voorzien in 2014.

Figuur 4. 1: Voortgangstoets 2012, categorisering gemeenten

Bron: Agentschap Wonen-Vlaanderen
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4.2
4.2.1

Ondersteuning van woningverwerving en –behoud
Aanbod kavels en koopwoningen

De sociale huisvestingsmaatschappijen bieden sociale kavels en koopwoningen en middelgrote koopwoningen
en kavels aan. Dit aanbod is gericht op huishoudens met een ‘bescheiden’ inkomen (33.450 euro voor
alleenstaande, 50.170 euro voor koppel of alleenstaande met personen ten laste, te verhogen met 3.340 euro
per persoon ten laste – bedragen 2013) met het oog op het verwerven of bouwen van een betaalbare,
kwaliteitsvolle eigen woning. Naast de inkomensvoorwaarde, dient de kandidaat-koper meerderjarig te zijn,
ingeschreven zijn in het inschrijvingsregister en in principe geen andere woning of bouwkavel bestemd voor
woningbouw volledig in eigendom of vruchtgebruik hebben. De prijs van de kavel of koopwoning is afhankelijk
van de ligging, oppervlakte, grootte van de woning, … In 2012 bedroeg de gemiddelde prijs van een sociale
koopwoning 168.945 euro (grond en btw inbegrepen). Voor een sociale kavel betaalde men gemiddeld 130.000
euro per m² in 2012 (maximumoppervlakte vijf are). De koper dient de sociale koopwoning 20 jaar te bewonen,
de sociale kavel dient binnen een termijn van 4 jaar bebouwd te worden en de gebouwde woning 10 jaar
bewoond. Het aanbod aan sociale kavels en koopwoningen heeft eveneens een verruimend effect op de
woningmarkt.
Het Decreet grond- en pandenbeleid heeft vastgesteld dat tegen 2020 het aanbod verruimd dient te zijn met
21.000 sociale koopwoningen en 1.000 sociale kavels.
In 2012 werden 456 sociale koopwoningen verkocht en 78 sociale kavels.
4.2.2

Aanbod bescheiden wonen

Een andere maatregel betreffende betaalbaar wonen in het decreet grond- en pandenbeleid is de
verwezenlijking van een bescheiden woonaanbod.
Het bescheiden woonaanbod bestaat uit kavels met een oppervlakte van ten hoogste 500 m², woonhuizen met
een bouwvolume van ten hoogste 550 m³ en overige woongelegenheden met een bouwvolume van ten
hoogste 240 m³.
Net als bij het bindend sociaal objectief dienen bepaalde percentages aan bescheiden woningen te worden
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gerealiseerd: bij bouw- en verkavelingsprojecten 40% voor gronden van Vlaamse besturen of semipublieke
rechtspersonen en 20% voor de andere gronden.
4.2.3

Kooprecht sociale huurder

Een sociale huurder heeft, onder bepaalde voorwaarden, het recht om de gehuurde woning te kopen van de
sociale huisvestingsmaatschappij. Deze mogelijkheid verlaagt de drempel naar eigendomsverwerving voor deze
doelgroep enigszins. De sociale huurder dient de betreffende woning 5 jaar onafgebroken bewoond te hebben,
hij mag geen andere woning in volledige eigendom of vruchtgebruik hebben, de woning dient minimum 15 jaar
als sociale huurwoning ter beschikking gesteld te zijn en na aankoop dient de koper 20 jaar in de woning te
blijven wonen. Er gelden geen inkomensvoorwaarden.
Het opmaken van schattingsverslagen voor onroerende transacties sinds 21 juli 2013 is toegelaten aan: 1° de
ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniale Documentatie van de Federale
Overheidsdienst Financiën die bevoegd is voor schattingen; 2° een comité voor aankoop van onroerende
goederen, overeenkomstig artikel 3, 7°, van het protocol van 5 maart 1985 tussen de Regering en de Vlaamse
Executieve, de Franse Gemeenschapsexecutieve, de Waalse Gewestexecutieve en de Executieve van de
Duitstalige Gemeenschap, betreffende de bevoegdheid van de comités tot aankoop van onroerende goederen
en van de kantoren der domeinen van de Staat; 3° een notaris; 4° een landmeter-expert, na gezamenlijk
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verkavelingen van ten minste tien loten bestemd voor woningbouw of met een grondoppervlakte groter dan een halve ha;

groepswoningbouwprojecten met ten minste 10 woongelegenheden; bouw of heropbouw van appartementsgebouwen waarbij ten minste
50 appartementen worden gecreëerd.
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akkoord over de schatter; 5° een door de VMSW gemachtigde ambtenaar, als de VMSW zelf geen partij is bij de
onroerende transactie waarvoor het schattingsverslag wordt opgemaakt.
In 2012 werden 88 sociale huurwoningen verkocht.
4.2.4

Verzekering gewaarborgd wonen

Deze verzekering voorziet gedurende een periode van 10 jaar in een dekking voor wie zijn hypothecaire lening
niet meer kan afbetalen omwille van onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering is
gratis, maar verbonden aan een aantal voorwaarden m.b.t. tewerkstelling, woning, lening. Er gelden geen
inkomensgrenzen, behalve in geval men leent voor nieuwbouw waarvan de bouwvergunning vóór 1 januari
2012 werd aangevraagd. Enkel wanneer het peil van het primair energieverbruik van de woning in dat geval
hoger is dan E70, gelden nog inkomensgrenzen. (40.600 euro voor alleenstaande, 57.990 euro voor koppel of
alleenstaande met personen ten laste te verhogen met 3.250 euro per persoon ten laste). De verzekeraar zal in
het geval van onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid van de verzekeringnemer maandelijks een
bepaalde tegemoetkoming uitkeren aan de kredietinstelling. Het bedrag van de tegemoetkoming is afhankelijk
van het geleden inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur van de periode dat men beroep heeft
gedaan op de tegemoetkoming (degressief).
In 2012 werden 6259 verzekeringspolissen afgesloten.
4.2.5

Sociale leningen via Vlaams Woningfonds, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en erkende
kredietmaatschappijen

Er zijn verschillende stelsels van leningen die tegen aantrekkelijke voorwaarden (m.b.t. intrestvoet, leenbedrag,
bijkomende kosten) verstrekt worden aan huishoudens voor de verwerving of bouw van een eigen
(bescheiden) woning (al dan niet sociale koopwoning of kavel). De stelsels van het Vlaams Woningfonds (VWF)
en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werden in 2013 geharmoniseerd: de voorwaarden
voor beide leningen zijn nu gelijkgesteld. Men kan een lening aangaan voor de aankoop of het behoud van een
woning, de renovatie, verbetering of aanpassing van de woning, het bouwen van een eigen woning, de
aankoop van een bouwgrond of (sociale) kavel en de terugbetaling van aangegane schulden voor de renovatie,
aankoop of bouw van een woning, wanneer voor de afbetaling ervan minstens de helft van het maandelijks
netto-inkomen nodig is.
Om voor een lening in aanmerking te komen moet men voldoen aan een aantal voorwaarden met betrekking
tot het inkomen, leeftijd, eigendom en solvabiliteit. Het maximum toegelaten inkomen wordt bepaald op basis
van de gezinssamenstelling en de ligging van de woning of de bouwgrond:
Kernstad of Vlaamse rand

Elders In Vlaanderen

Alleenstaande zonder persoon ten
laste
Alleenstaande gehandicapte zonder

37.417

35.717

41.153

39.283

persoon
tengevallen
laste
Alle andere

56.120

53.569

Verhoging per persoon ten laste bij
"Alle andere gevallen"

3.737

3.567

De verkoopwaarde van de woning is begrensd en de rentevoet wordt bepaald in functie van het inkomen, het
aantal personen ten laste en de ligging van de woning.
In 2012 werden door het VWF 2.300 leenakten afgesloten, waarvan 1507 voor de woningaankoop, 507 voor
woningaankoop en werken, 180 voor werken, 63 voor nieuwbouw en 33 voor terugvordering van schulden.
In 2012 werden door de VMSW 1.1913 leenakten afgesloten, waarvan 511 voor aankoop sociale woning, 1186
aankoop met renovatie, 150 renovatie eigen woning,30 nieuwbouw en 36 overname (uitkoop partner).
De erkende kredietmaatschappijen (EKM’s) verstrekken leningen voor de verwerving van een eigen bescheiden
woning. Om voor een lening in aanmerking te komen mag men geen andere woning volledig in eigendom of
121

vruchtgebruik hebben. Er is geen maximum inkomensgrens en er worden enkel leningen met een vaste
rentevoet verstrekt. In 2012 werden door de EKM’s 1.040 leenakten afgesloten.

4.3
4.3.1

Ondersteuning van de woningkwaliteit en –verbetering
Renovatiepremie

De renovatiepremie wordt toegekend om huishoudens financieel te ondersteunen bij het uitvoeren van
omvangrijke renovatiewerken aan de eigen woning. In principe is deze premie gericht op structurele
renovatiewerkzaamheden aan een woning van minstens 25 jaar oud en dient een minimale investering van
10.000 euro te worden verricht. Deze premie richt zich op de middeninkomens (40.600 euro voor
alleenstaande, 57.990 voor alle anderen met verhoging van 3.250 euro per persoon ten laste, bedragen 2014),
die over de nodige middelen kunnen beschikken om omvangrijke werken ter waarde van meer dan 10.000 euro
voor te financieren. De premie bedraagt 30 % of 20% van de aanvaarde kosten en maximaal 10.000 euro.
In 2012 werden ruim 19.963 renovatiepremies toegekend.
4.3.2

Verbeterings- en aanpassingspremie

Een verbeteringspremie wordt toegekend om huishoudens en SVK-verhuurders financieel te ondersteunen bij
het uitvoeren van verbeteringswerkzaamheden of het verbouwen van een woning om overbewoning te
verhelpen. In principe is deze premie gericht op kleinere werken ter verbetering van de woning die minstens 25
jaar oud is. De premie richt zich op huishoudens met een gering inkomen (29.000 euro met verhoging van
1.510 euro per persoon ten laste – bedragen 2014) en verhuurders met een maximaal inkomen van 57.990
euro. Per bouwonderdeel waarop de verbeteringswerkzaamheden betrekking hebben, is een vast
premiebedrag voorzien. Men moet facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens
het dubbele is van de premie. De mogelijkheid bestaat om binnen een periode van 10 jaar drie aanvragen te
doen, waardoor de uitvoering van de werken gespreid kan worden.
Een aanpassingspremie voor ouderen wordt toegekend om een huishouden te ondersteunen bij het aanpassen
van de woning aan de lichamelijke gesteldheid van een inwonende bejaarde (65-plusser) en kan aangevraagd
worden door de bewoner of de SVK-verhuurder van een woningDe aanpassingswerken moeten betrekking
hebben op de technische installaties of hulpmiddelen, of op verbouwingen om de toegankelijkheid te
bevorderen. De minimuminvestering bedraagt 1.200 euro. De inkomensgrens bedraagt eveneens 29.000 euro
te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste.
In 2012 werden 11.143 verbeterings- en aanpassingspremies toegekend.
4.3.3

Sociale leningen

Zowel het Vlaams Woningfonds, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen als de erkende
kredietmaatschappijen verstrekken leningen tegen aantrekkelijke voorwaarden voor het uitvoeren van werken
aan de eigen woning. Meer uitleg onder punt 4.2.5.
4.3.4

Handhaving minimum kwaliteitsnormen woningen

De actieve handhaving van de minimum kwaliteitsnormen voor woningen richt zich op de huurwoningmarkt,
met het oog op de bescherming van de huurder tegen veiligheids- en gezondheidsrisico’s en praktijken van
huisjesmelkerij. De bewaking van de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten
(minimum kwaliteitsnormen) gebeurt enerzijds via administratieve handhaving door onderzoekers van het
agentschap Wonen-Vlaanderen en de gemeentelijke maatregelen tegen leegstand, verkrotting en
verwaarlozing, anderzijds via strafrechtelijke handhaving door de Vlaamse Wooninspectie.
Het agentschap Wonen-Vlaanderen staat in voor de uitvoering van de administratieve procedure. WonenVlaanderen is belast met het technische onderzoek van de woning en adviseert de burgemeester over
ongeschiktheid of onbewoonbaarheid ervan. De burgemeester hoort de betrokken partijen (verhuurder en
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bewoners) en neemt een eindbeslissing. Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of
onbewoonbaar verklaren. In dat geval kan de woning worden opgenomen op de inventaris van leegstand en
verkrotting. De inventaris vormt het uitgangspunt voor andere maatregelen. In beginsel moet de verhuurder
het pand in orde brengen. Als hij dat nalaat voor langere tijd (meer dan één jaar), moet hij een heffing betalen.
Verder is de opname van de woning op de inventaris de grondslag om het recht van voorkoop en sociaal
beheersrecht uit te oefenen. Als een eigenaar een ongeschikte of onbewoonbare woning verder verhuurt, ter
beschikking stelt of te huur stelt, ondanks het besluit van de burgemeester, kan hij strafrechtelijk vervolgd
worden.
De Wooninspectie staat in voor de strafrechtelijke opsporing en vaststelling van inbreuken tegen de Vlaamse
Wooncode (artikel 20) en het Kamerdecreet (artikel 17 en 21) en gaat na of verhuurde woongelegenheden
voldoen aan de minimum kwaliteitsnormen. De Wooninspectie richt haar optreden tegen de meest schrijnende
en ernstige vormen van krotverhuur, door eigenaars en verhuurders die vanuit geldgewin de bewoners bloot
stellen aan ongezonde leefomstandigheden of zelfs onmiddellijke ernstige veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
Daarbij wordt een verklaring afgenomen van huurder en verhuurder en wordt proces-verbaal opgemaakt ,
waarna het dossier overgemaakt wordt aan het bevoegde parket. De sancties kunnen zijn: geldboete,
gevangenisstraf, verbeurdverklaring van de huurgelden, herstel van de gebreken op kosten van de
eigenaar/verhuurder.
De Wooninspectie heeft in 2012 1.849 woonentiteiten (kamer, studio, appartement, eengezinswoning, niet
reguliere woonvorm) geverbaliseerd.
4.3.5

Conformiteitsattest

De eigenaar-verhuurder kan de conformiteit van een huurwoning aan de minimum kwaliteitsnormen laten
nagaan en vastleggen in een officiële verklaring van de gemeentelijke overheid: hiermee wordt bevestigd dat
de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is. Op het attest wordt ook de maximale woningbezetting
vermeld. Dit attest vormt geen huurvergunning en dient dan ook niet verplicht aangevraagd te worden. Het
attest blijft in principe 10 jaar geldig. De verhuurder kan een attest aanvragen bij het college van burgemeester
en schepenen, dat zich binnen de 60 dagen dient uit te spreken aan de hand van een technisch verslag. Na
vaststelling van ongeschiktheid, onbewoonbaarheid, onaangepaste bewoning of overbewoning, vervalt het
attest echter van rechtswege zodra de burgemeester het besluit hiertoe genomen heeft.

4.4
4.4.1

Ondersteuning van huren van een woning
Aanbod kwaliteitsvolle en betaalbare sociale huurwoningen

Door het bouwen, beheren en verhuren van sociale huurwoningen wil men woonbehoeftige huishoudens
toegang verschaffen tot een betaalbare, kwaliteitsvolle woning met (relatieve) woonzekerheid. Er zijn
verschillende sociale verhuurders die instaan voor het aanbod sociale huurwoningen.
De sociale huisvestingsmaatschappijen staan in voor de bouw en het beheer van sociale huurwoningen. Zij
beheren eind 2012 een totaal patrimonium van ruim 146.000 sociale huurwoningen, bestaande uit
appartementen en woningen van verschillende grootte. Een huishouden kan in aanmerking komen voor een
sociale huurwoning, indien het voldoet aan een aantal voorwaarden: meerderjarig zijn, voldoen aan de
inkomensvoorwaarde (23.269 euro voor alleenstaande, 25.219 voor alleenstaande gehandicapte, 34.902 euro
vermeerderd met 1.951 euro per persoon ten laste in de andere gevallen) en eigendomsvoorwaarde, voldoen
aan de taal- of inburgeringsbereidheid en ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. De
huurprijs van de sociale huurwoning wordt berekend in functie van de marktwaarde van de woning, het
inkomen en de gezinssamenstelling. Het aantal ingeschreven kandidaat-huurders bedroeg eind 2011 ruim
91.926 huishoudens en de wachttijd voor een sociale huurwoning vaak verschillende jaren. De afgelopen jaren
werden jaarlijks tussen 1.500 en 2.000 bijkomende sociale huurwoningen gerealiseerd. In 2012 verhoogde dit
aantal tot ruim 2.200.
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De sociale verhuurkantoren (SVK’s) huren woningen op de private huurwoningmarkt om deze op hun beurt te
verhuren aan woonbehoeftige huishoudens. Zij ‘socialiseren’ een beperkt deel van de private
huurwoningmarkt en hebben een woningaanbod voor huishoudens die niet instaat zijn om zelf een
kwaliteitsvolle woning te huren. De SVK’s besteden bijzondere aandacht aan de begeleiding en ondersteuning
van de huurders en richten zich op de meest kwetsbare huishoudens. De inschrijvingsvoorwaarden voor een
huurwoning van een SVK zijn dezelfde als bij een SHM, evenwel verloopt de toewijzing verschillend. Het SVK
hanteert een puntensysteem met het oog op het toewijzen van de woning aan het huishouden dat in de meest
acute en precaire woonsituatie verblijft. Hiertoe wordt rekening gehouden met volgende verplichte gewogen
prioriteiten: de woonnood, de kinderlast, het actueel besteedbaar inkomen en de mutatievraag. Daarnaast kan
een SVK rekening houden met twee optionele prioriteiten: het aantal jaren dat de kandidaat-huurder in het
inschrijvingsregister is ingeschreven en het aantal jaren dat de kandidaat-huurder in de gemeente of het
werkingsgebied verblijft. De huurprijs van een SVK-woning wordt bepaald in onderhandeling tussen de
eigenaar-verhuurder en het SVK en ligt gemiddeld lager dan op de private huurwoningmarkt. De SVK’s beheren
eind 2012 een totaal patrimonium van 6.401 woningen. Het verhuren van een woning aan een sociaal
verhuurkantoor heeft eveneens voor de eigenaar-verhuurder interessante voordelen. Een SVK neemt een groot
deel van de administratieve last uit handen van de eigenaar-verhuurder, garandeert een stipte huurbetaling en
een degelijke opvolging van de huurder en van het onderhoud van de woning. Daarnaast kunnen eigenaarverhuurders die aan een SVK verhuren een beroep doen op diverse ondersteuningsmaatregelen met het oog
op de kwaliteitsverbetering van en energiebesparende investeringen in de woning.
Tenslotte staat eveneens het Vlaams Woningfonds (VWF) in voor een beperkt bijkomend aanbod van sociale
huurwoningen. Het VWF bouwt zelf geen woningen, maar koopt bestaande woningen. De woningen worden
indien nodig gerenoveerd. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een huurwoning zijn dezelfde als
bij de SHM’s en SVK’s, met evenwel de bijkomende voorwaarde dat het een huishouden met minstens 1 kind
moet betreffen. Het VWF had eind 2012 961 woningen in beheer, waarvan 745 verhuurd waren.
Het bindend sociaal objectief van het decreet grond- en pandenbeleid voorziet dat tegen 2023 een bijkomend
aanbod van 43.000 sociale huurwoningen wordt gerealiseerd.
4.4.2

Tegemoetkoming in de huurprijs

De huursubsidie beoogt de verbetering van de individuele woonsituatie voor huurders met een laag inkomen,
door de keuzemogelijkheden te verruimen. Het huursubsidiestelsel kent subsidies toe aan huurders op de
private huurmarkt met een laag inkomen en is gericht op een aantal specifieke doelgroepen: huishoudens die
verhuizen van een slechte of onaangepaste woning naar een goede of aangepaste woning, daklozen en
campingbewoners die een goede woning betrekken en de nieuwe huurders van een SVK-woning. De
inkomensgrens om in aanmerking te komen bedraagt 16.880 euro met een verhoging van 1.510 euro per
persoon ten laste. De maximale huurprijs bedraagt 570 euro te verhogen met 39,90 euro per persoon ten laste
(beperkt tot maximaal 4).
De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen: enerzijds de periodieke huursubsidie, anderzijds
een eenmalige installatiepremie.
Het bedrag van de huursubsidie varieert naargelang het inkomen en de periode waarin de subsidie wordt
uitgekeerd. Ze wordt maximaal gedurende 9 jaar uitbetaald en neemt af in de loop van de periode. In de eerste
2 jaar bedraagt de subsidie 230, 172,50 of 115 euro naargelang het inkomen. In het derde en vierde jaar
bedraagt dit 184, 138 of 92 euro naargelang het inkomen en in het vijfde en zesde jaar 138, 103,50 of 69 euro.
Het bedrag van de huursubsidie is degressief, vermindert 2-jaarlijks, zodat mensen aangezet worden om hun
inkomenssituatie te verbeteren. Na 6 jaar is er een inkomenscontrole voorzien: personen van wie het inkomen
gestegen is en die niet meer in aanmerking komen voor een huursubsidie, krijgen toch nog gedurende 3 jaar
een ‘jaarlijkse bonus’ van 414 euro. Huurders die zich niet verbeterd hebben krijgen gedurende 3 jaar de
laagste huursubsidie van 69 euro per maand. Voor bejaarden en gehandicapten is de tegemoetkoming niet
degressief en evenmin beperkt tot 9 jaar omdat men ervan uitgaat dat deze doelgroep de inkomenssituatie
niet zal kunnen verbeteren.
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Aansluitend bij de huursubsidie, met het oog op het verlichten van de verhuiskosten, wordt een eenmalige
installatiepremie uitgekeerd van drie keer de maandelijkse huursubsidie tijdens de eerste twee jaren.
In 2012 werden 2.741 nieuwe huursubsidies toegekend.
4.4.3

Huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning

Sedert 2012 kunnen gezinnen met een laag inkomen die al vijf jaar of langer wachten op een sociale woning en
in een private huurwoning wonen, in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie. De regelgeving
stelt dat kandidaat-huurders vijf jaar ononderbroken ingeschreven moeten zijn bij een
“domiciliemaatschappij”, werkzaam in de gemeente waarin de kandidaat huurder is gedomicilieerd. De
kandidaat-huurder moet een woning huren in het Vlaams Gewest als hoofdverblijfplaats. Er geldt een
maximale maandelijkse huurprijs van 570 euro, vermeerderd met 39,90euro per persoon ten laste (tot en met
de vierde). In het Vlabinvestgebied en de 13 centrumsteden mag de huurprijs 10% hoger liggen. Het inkomen
mag maximaal 16.880 euro bedragen, vermeerderd met 1.510 euro per persoon ten laste.
Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 wordt deze periode verminderd tot 4 jaar. Dit besluit
treedt in werking op 1 mei 2014.
In 2012 werd in 2.912 dossiers een huurpremie toegekend. De gemiddelde huurpremie in 2012 bedraagt 132
euro per maand.
4.4.4

Huurgarantiefonds

Het huurgarantiefonds heeft tot doel om de verhuurders van woningen aan private huurders te beschermen
tegen verlies aan huurinkomsten ingevolge niet betaling van de verschuldigde huur. Het Vlaams
huurgarantiefonds is op 1 januari 2014 in werking getreden.
Om zich aan te sluiten bij het huurgarantiefonds moet de verhuurder over een overeenkomst voor woninghuur
beschikken, in het bijzonder een nieuw huurcontract (aanvraag tot aansluiting dient te gebeuren binnen twee
maanden na de ondertekening van het huurcontract), en dient hij per contract eenmalig een
aansluitingsvergoeding van 75 euro te betalen.
In geval de huurder een huurachterstal heeft opgebouwd van 3 maanden huur, de verhuurder bij de
vrederechter een vordering heeft ingesteld tot ontbinding en uithuiszetting , de vrederechter een
aanzuiveringsregeling van maximaal 12 maanden heeft opgelegd en de huurder de verschuldigde
huurachterstal niet of slechts gedeeltelijk betaalt, kan de verhuurder een tegemoetkoming door het
huurgarantiefonds verkrijgen. Het huurgarantiefonds betaalt maximaal 3 maanden huur uit met een plafond
van 2.700 euro.
4.4.5

Informatie en advies door huurdersorganisaties of huurdersbonden

De huurdersorganisaties verstrekken op individuele en/of collectieve basis informatie en advies met betrekking
tot alle aangelegenheden betreffende het wonen in huurwoningen aan huurders en kandidaat-huurders in het
algemeen en aan kwetsbare en kansarme huurders in het bijzonder. Deze dienstverlening wil de huurders en
kandidaat-huurders ondersteunen om hun rechten en plichten als huurder te kennen en deze op te nemen.
Om gebruik te maken van de dienstverlening dient de huurder of kandidaat-huurder in principe een beperkt
lidgeld (12 tot 15 euro) te betalen. Daarnaast werken de huurdersorganisaties met een systeem van collectief
lidmaatschap, waardoor aangesloten organisaties of diensten een bepaald aantal huurders of kandidaathuurders kosteloos gebruik kunnen laten maken van de diensten van de huurdersorganisaties. Diegenen die
het lidmaatschap vanuit financiële overwegingen niet kunnen betalen, kunnen kosteloos gebruik maken van de
dienstverlening.
In 2012 hadden de huurdersorganisaties bijna 24.000 individuele leden en 530 collectieve leden en werden
18.032 dossiers behandeld.
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5

Beleidsevaluatie

5.1

Inleiding

In deze algemene beleidsevaluatie worden de bestaande instrumenten en beleidslijnen, met hun
oorspronkelijke doelstellingen en de actuele resultaten geëvalueerd. Dit vormt een eerste stap in de
beleidsevaluatie en zal later worden aangevuld met een meer gedetailleerde evaluatie per instrument in het
licht van de doelstellingen van de langetermijnvisie die uitgewerkt zal worden in het Woonbeleidsplan
Vlaanderen.
Paragraaf 5.2 bespreekt het evaluatiekader: het theoretische kader van waaruit de evaluatie vertrekt, de
strategische doelstellingen afgeleid uit de Vlaamse Wooncode en het beleidsmodel dat de vooronderstellingen
achter het woonbeleid uiteenzet. Het hoofdstuk baseert zich op een studie van het Steunpunt Ruimte en
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Wonen. Zoals hoger aangehaald, vormt dit slechts een onderdeel van de gehele beleidsevaluatie. Wat in
deze evaluatie wel en wat niet aan bod komt, is het voorwerp van de derde paragraaf. Paragraaf 5.4 omvat de
eigenlijke evaluatie. Deze evaluatie is opgebouwd volgens de componenten van het open systeemmodel (zie
5.2.1) en omvat een analyse van de noden (5.4.1), de input (5.4.2), de output (5.4.3) en de effecten (5.4.4). De
vijfde en laatste paragraaf concludeert en geeft aanbevelingen voor de verdere stappen in de evaluatie en voor
de opmaak van het Woonbeleidsplan Vlaanderen.
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5.2
5.2.1

Uitgangspunten
Theoretisch kader: open systeemmodel

Zoals bij elke evaluatie binnen woonbeleid wordt ook hier vertrokken van het open systeemmodel als
theoretisch kader. Het open systeemmodel plaatst de beleids- en beheerscyclus van de overheid in een
maatschappelijke context. Binnen de samenleving zijn er bepaalde noden die om een beleidsinterventie
vragen. Deze interventies (maatregelen of beleidsinitiatieven) hebben zowel strategische als operationele
doelstellingen. Om deze doelen te bereiken, worden er middelen ingezet vanuit de overheid. Deze middelen
vormen de ‘input’ in het open systeemmodel. Via bepaalde processen worden deze middelen omgezet in
producten of diensten (beleidsacties), die de output worden genoemd. Deze output heeft de bedoeling om een
bepaalde verandering in de samenleving te bewerkstelligen. Deze veranderingen worden aangeduid als de
‘geobserveerde effecten’. De operationele doelstellingen van een beleidsinitiatief staan in relatie tot de output,
terwijl de strategische doelstellingen betrekking hebben op de effecten.
Onderstaande figuur toont de samenhang tussen de verschillende componenten van het model.

Figuur 5.1: Evaluatiecriteria afgeleid uit het open systeemmodel van de beleids- en beheerscyclus

Bron: Heylen, K. e.a. (2010); eigen nummering die verwijst naar de betreffende paragrafen in dit rapport

Het meest cruciaal in het plaatje van de evaluatie en de ex ante evaluatie in het bijzonder zijn de
doelstellingen. Elke maatregel dient duidelijk geëxpliciteerde doelstellingen voorop te stellen, die getoetst
worden op hun interne coherentie –de mate waarin de strategische en operationele doelstellingen een
samenhangend geheel vormen- en externe consistentie –de mate waarin de doelstellingen compatibel zijn met
andere doelstellingen binnen het beleidsveld en binnen andere beleidsvelden. Om relevant te zijn, worden
deze doelstellingen bepaald in functie van de vastgestelde noden in de samenleving op basis van een
omgevingsanalyse. Enkel aan de hand van duidelijke doelstellingen kan in een latere fase het doelbereik –de
mate waarin de doelstellingen en eventueel de ambitieniveaus of normen worden gehaald- van een maatregel
worden nagegaan.
Om de efficiëntie of doelmatigheid van een instrument na te gaan of in te schatten dient de output bekeken te
worden in relatie met de input. Hierbij wordt wel enkel gekeken naar de werking van het instrument op zich,
los van de effecten en/of doelstellingen. Het verband tussen de input en de verwachte geobserveerde effecten
laat toe de kosteneffectiviteit na te gaan. Op die manier kan men op voorhand afwegen of het beleidsinitiatief
de investering waard is en kan ook de keuze tussen verschillende scenario’s of opties worden afgewogen.
Tot slot is bij een evaluatie ook de interne logica, of de achterliggende theorie van de potentiële maatregel van
belang. Aan de hand van een ‘veranderingsmodel’ wordt een beeld geschetst van de relatie tussen de
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beleidsacties en de maatschappelijke resultaten van de maatregel. In onderstaande figuur wordt het model,
bestaande uit een causale keten met drie componenten, weergegeven.

Figuur 5.2: Veranderingsmodel

Beleidsacties

Determinanten

(output)

Beleidsresultaten
(effecten)

Bron: Heylen, K. e.a. (2010).

De determinanten zijn de elementen die veranderd dienen te worden door de beleidsacties om tot een
verandering in de samenleving te komen (het beleidsresultaat). Het zijn de hefbomen waar de beleidsacties
dienen op in te spelen. Indien men op voorhand niet kan aantonen dat er een causaal verband zal bestaan
tussen de output en de effecten van een potentiële maatregel –op basis van andere voorbeelden of empirische
studies- heeft het weinig zin om deze maatregel in te voeren. De causale keten kan soms slechts van kracht zijn
indien er aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan. In dit geval is het dan ook nuttig om de
randvoorwaarden –ook de modererende variabelen genoemd- in kaart te brengen.

5.2.2

Beleidsmodel en strategische doelstellingen woonbeleid

De Vlaamse Wooncode vat de algemene beleidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid op lange termijn
samen. Cruciaal is artikel 3: “Iedereen heeft recht op wonen. Daartoe moet de beschikking over een
aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met
woonzekerheid worden bevorderd.”
Artikel 4 van de Vlaamse Wooncode definieert de bijzondere doelstellingen van het Vlaamse woonbeleid. In §1
vinden we een algemene opsomming van de methodes en wegen om het recht op wonen te bevorderen.
Strategisch gezien belangrijk in dit artikel is dat het Vlaamse woonbeleid in het bijzonder aandacht heeft voor
de ‘meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden’, wat een logisch uitvloeisel is van het recht op wonen
(Toelichting bij de Vlaamse Wooncode).
Ook §2 van artikel 4, dat werd ingevoegd op 15 december 2008, is van strategische aard. Deze paragraaf stelt
dat “het woonbeleid is gericht op:
1° de realisatie van optimale ontwikkelingskansen voor iedereen;
2° een optimale leefbaarheid van de wijken;
3° het bevorderen van de integratie van bewoners in de samenleving;
4° het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen.”
De bedoeling van de decreetgever is met deze doelstellingen een kader te scheppen waarbinnen het
woonbeleid ook kan bijdragen tot ruimere maatschappelijke doelstellingen. Daarom worden deze
doelstellingen gegroepeerd onder één strategische doelstelling: ‘integratie en gelijke kansen van bewoners’.
Uit de Vlaamse Wooncode kunnen bijgevolg volgende strategische doelstellingen worden afgeleid:
1. beschikbaarheid
2. woonkwaliteit
3. betaalbaarheid
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4. woonzekerheid
5. integratie en gelijke kansen van bewoners

In onderstaande figuur wordt het beleidsmodel schematisch weergegeven. Naast de strategische doelstellingen
bevat dit het geheel van veronderstellingen dat aan het beleid ten grondslag ligt, de belangrijkste variabelen en
de te verwachten causale verbanden tussen de verschillende beleidseffecten.

Figuur 5.3: Beleidsmodel wonen

5.3

Beschrijving evaluatie

Deze evaluatie kadert in de opmaak van het Woonbeleidsplan Vlaanderen. Het betreft een algemene
beschrijvende evaluatie van het beleidsinstrumentarium, i.e. over alle bestaande maatregelen heen, met als
doel “beleidsleren”: de conclusies dienen als input voor de verdere opmaak van het Woonbeleidsplan
Vlaanderen.
Vermits het een brede evaluatie betreft, over alle beleidsmaatregelen heen, gaat dit rapport niet sterk in de
diepte en blijft het niveau van detail beperkt. Enkel de huidige strategische doelstellingen (in afwachting van de
nieuwe doelstellingen o.b.v. de langetermijnvisie) van het gehele Vlaamse woonbeleid komen aan bod en niet
de operationele doelstellingen eigen aan de specifieke beleidsmaatregelen. Bovendien zijn enkel bestaande
maatregelen (in afwachting van evt. nieuwe beleidsmaatregelen o.b.v. de langetermijnvisie) in de evaluatie
betrokken en geen beleidsvoorstellen of aflopende stelsels. De evaluatie is tevens louter beschrijvend.

129

In een volgende stap zal een meer gedetailleerde evaluatie van de afzonderlijke maatregelen worden
doorgevoerd, waarbij ook de processen (beleidsuitvoering), de technische efficiëntie en de kosteneffectiviteit
worden behandeld. Causale verbanden en effecten, zoals gevat in een veranderingsmodel, zijn eveneens enkel
mogelijk voor afzonderlijke maatregelen en behoren tot de detailanalyse.
Hoofdstuk 4 van deze voorstudie geeft een algemeen overzicht van de bestaande instrumenten in uitvoering
van het woonbeleid in Vlaanderen. Het overzicht, en ook deze evaluatie, zijn beperkt tot de maatregelen die
rechtstreeks trachten bij te dragen tot de realisatie van het recht op wonen en dus de strategische
doelstellingen uit voorgaande paragraaf.
Er wordt niet ingegaan op instrumenten of maatregelen die eerder op indirecte wijze effecten beogen en
gericht zijn op het creëren van randvoorwaarden of de werkingsmogelijkheden voor de sociale
woonorganisaties en lokale besturen, zoals de verspreiding van informatie via folders en brochures, de
ondersteuning van het lokale of intergemeentelijke woonbeleid, de erkenning en subsidiëring van
woonorganisaties, onderzoek en monitoring, … Er wordt evenmin ingegaan op instrumenten die niet onder de
bevoegdheid van de minister van wonen vallen, zoals de vermindering van de onroerende voorheffing of
registratierechten, premies voor energiebesparende maatregelen, …
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bestaande instrumenten, gelinkt aan de strategische
doelstellingen (zie ook 5.2.2). In de eerste plaats wordt voor elke maatregel een hoofddoelstelling aangegeven
(*). Daarnaast geeft de tabel aan of de maatregel ook direct of indirect bijdraagt tot andere strategische
doelstellingen (+). Het opgegeven aanvangsjaar laat toe de verdere analyses, meer bepaald de evoluties over
de tijd, in de juiste context te plaatsen.
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Tabel 5.1: Overzicht instrumenten en doelstellingen: *: hoofddoelstelling; +: (indirecte) bijdrage tot doelstelling
instrumenten

aanvangsdatum

strategische doelstellingen
1. beschikbaarheid

2. betaalbaarheid

3. kwaliteit

4. woonzekerheid

5. integratie /
gelijke kansen

1. sociale koop (woningen en
kavels)

1999

2. kooprecht sociale huurder

2006

3. verzekering gewaarborgd
wonen

2003-2007

+ (nieuwbouw)

5. renovatiepremie

2007

(centrumsteden)

(2001-2002)
en

*

+

2009

4. sociale leningen

6.
verbeteringsaanpassingspremie

+

1992

*

*

+

*

+

*

7. woonkwaliteitsbewaking

1998

+

8. sociale huur

1994

+

*

9. sociale verhuurkantoren

1997

*

+

+

*

+

10.
huursubsidie
installatiepremie

en

1991

+

*
+

+

+

+
+
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aangepaste huursubsidie en
installatiepremie

(2007)

huurpremie
(2011)
11. huurdersorganisaties
huurdersbonden

/

1997

+

*

12 grondbeleid
Vlabinvest

+

Rollend Grondfonds

(2012)

13. huurgarantiefonds

(2012)

*

+

+

*
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Naast een analyse van de input (beleidsmiddelen) naar instrumenten en doelstellingen, omvat deze evaluatie
ook een analyse naar woningmarktsegmenten. Een analyse naar marktsegmenten is verantwoord vanuit de
vaststelling dat elk segment zijn eigenheid heeft en verschillende instrumenten worden ingezet in verschillende
segmenten. Bij de analyse van output en effecten, gaan we na hoeveel huishoudens genieten van de Vlaamse
overheidsmiddelen voor wonen. We gaan ook na bij welke maatschappelijke groepen de woonsubsidies, i.e. de
Vlaamse budgettaire uitgaven, terechtkomen. In de eerste plaats kijken we hoe de overheidsmiddelen verdeeld
zijn over de verschillende inkomensgroepen, aanvullend worden er analyses gemaakt naar leeftijdsgroepen,
gezinstypen en nationaliteit. Maar de evaluatie start met een overzicht van de woonsituatie in Vlaanderen
vanuit de strategische doelstellingen van het woonbeleid. De verdere opbouw van deze evaluatie is
schematisch weergegeven in Figuur 5.1, waarbij de nummers verwijzen naar de betreffende paragrafen in het
rapport.

5.4
5.4.1

Vaststellingen en resultaten
Noden

Hieronder wordt een zeer beknopt overzicht gegeven van de evolutie van de woonsituatie in Vlaanderen. De
invalshoeken zijn de grote strategische doelstellingen: woonkwaliteit, betaalbaarheid, beschikbaarheid,
woonzekerheid en integratie/gelijke kansen van bewoners. Voor meer cijfermateriaal, bronvermeldingen en
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achtergrondinformatie wordt verwezen naar de ‘Toekomstverkenning’ en de voorgaande hoofdstukken in
deze Voorstudie waarop dit overzicht is gebaseerd. De meeste gegevens zijn afkomstig van de Woonsurvey
2005 en de Woningschouwing 2005. Dit betekent dat de afgelopen 5 jaar grotendeels buiten beeld blijven.
5.4.1.1

Algemeen beeld

Globaal genomen is de woonkwaliteit in Vlaanderen goed. Bovendien is het aandeel domiciliewoningen van
goede kwaliteit, ongeacht of men kijkt naar de uitwendige kwaliteit, de inwendige kwaliteit volgens de
bewoners of het comfortniveau, toegenomen.
Deze bevindingen sluiten aan bij de verwachtingen en vermoedens en bij de vastgestelde verschuiving van
nieuwbouw naar aankoop en renovatie van woningen. Verder blijkt er een sterke samenhang te zijn tussen de
woningkwaliteit en de kwaliteit van de woonomgeving: hoe slechter de uitwendige kwaliteit van de woning,
hoe meer kans op het voorkomen van verwaarloosde panden, vervuiling, vernieling en onvoldoende verlichting
in de woonomgeving. Niet onverwacht zijn deze fenomenen meer aanwezig in stedelijke gebieden dan in
buitengebieden.
Ondanks de sterke prijsstijgingen op de vastgoedmarkt, kent een behoorlijk grote meerderheid van de Vlaamse
huishoudens, gemeten volgens de gangbare indicatoren, geen betaalbaarheidsproblemen. Een stijging van de
prijzen impliceert niet noodzakelijkerwijze het ontstaan van betaalbaarheidsproblemen. Dit is pas het geval
wanneer de woonuitgaven een ‘onredelijke’ belasting leggen op het huishoudbudget. De woonuitgaven
worden niet enkel bepaald door de aankoopprijs. Lage renetvoeten, lange afbetalingstermijnen, verlaagde
registratierechten, de fiscaliteit en meer inbreng van eigen middelen/erfenissen/schenkingen, in combinatie
met een stijging van het gemiddelde inkomen, maken dat de stijgende vastgoedprijzen zich niet onmiddellijk
vertalen in betaalbaarheidsproblemen. De situatie voor starters blijkt ook niet echt slechter dan voor wie al
langer op de woningmarkt aanwezig is. Dat komt omdat starters zich op de markt aanbieden met een hoger
inkomen dan de gemiddelde Vlaming, maar ook omdat ze hun gedrag aanpassen met meer vraag naar
koopwoningen in plaats van nieuwbouw en naar kleinere en minder comfortabele woningen.
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Vaak worden prijsstijgingen in verband gebracht met een aanbodtekort, een gebrek aan beschikbaarheid op de
woningmarkt. Uit onderzoek blijkt dat globaal gezien de aangroei van het woningpark de evolutie van het
aantal huishoudens volgt en er vooralsnog geen sprake is van een algemeen aanbodtekort. Op korte en
middellange termijn dreigt evenmin een algemeen aanbodtekort. Zelfs de bouwgrondreserve volstaat om de
toekomstige vraag naar woningen op te vangen.
De tevredenheid van de Vlaamse huishoudens met hun woonsituatie is dan ook behoorlijk groot: meer dan 9
op 10 gezinnen zeggen tevreden of zeer tevreden te zijn over hun woning en woonomgeving. Bijna evenveel
gezinnen zijn van mening dat de algemene leefbaarheid in de buurt niet is veranderd of is verbeterd.
De woonzekerheid vormt qua omvang geen ernstig maatschappelijk probleem in de sociale huursector en de
eigendomssector. Bijgevolg is de woonzekerheid vooral problematisch op de private huurmarkt. Uit onderzoek
is gebleken dat kortlopende contracten de sector blijven domineren. Toch blijkt dat ook het merendeel (70%)
van de private huurders in Vlaanderen vrij zeker is in de huidige woning te kunnen blijven.
Voor de meerderheid van de Vlaamse huishoudens is het recht op menswaardig wonen dus effectief
gerealiseerd. Achter deze globale positieve situatie en evolutie, gaat een sterke concentratie van problemen
schuil bij specifieke groepen en in specifieke marktsegmenten. Vermits de indicatoren om ‘integratie/gelijke
kansen van bewoners’ te meten binnen het woonbeleid zeer recent werden ontwikkeld en nog niet verder
geanalyseerd, wordt hieronder bij wijze van indicatie ingegaan op de specifieke probleemgroepen wat wonen
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in Vlaanderen betreft.

5.4.1.2

Specifieke noden

Een eerste belangrijke vaststelling is dat de kans om eigenaar te zijn groter is voor de hogere inkomens, voor
gezinnen met een tewerkgestelde en met een hoog opgeleide referentiepersoon (en vooral
tweeverdienersgezinnen), voor koppels en dan vooral koppels met kinderen en voor huishoudens met de
Belgische nationaliteit. Uit het profiel van de huishoudens die in een periode van 10 jaar zijn verhuisd, blijkt
tewerkstelling een belangrijke voorwaarde voor eigendomsverwerving, terwijl echtscheiding en verweduwing
vaak aan de basis liggen voor de transitie naar een huurwoning. Gezinnen die over de financiële middelen
beschikken, treden toe tot de eigendomsmarkt. In de huursector blijven de minder kapitaalkrachtige gezinnen
achter.
Vervolgens vinden we een sterke concentratie van kwaliteitsproblemen op de private huurmarkt en bij de
sociaaleconomisch zwakste gezinnen (werklozen, de laagste inkomensgroepen, eenoudergezinnen,
alleenstaanden en bejaarden). Eigenaars die hun woning bouwden, bewonen van alle groepen de beste
woningen. Dit is niet vreemd, aangezien deze woningen ook recenter zijn en er een verband is tussen de
ouderdom en de kwaliteit van woningen. In de sociale huursector zijn de effecten van de sterke renovatietrend
van de laatste jaren duidelijk merkbaar.
De resultaten tonen verder aan dat wonen in Vlaanderen een pak beter betaalbaar is voor afbetalende
eigenaars dan voor huurders, ook naar de mening van de gezinnen zelf. De betaalbaarheid is vooral sterk
afgenomen op de private huurmarkt en in veel mindere mate voor de sociale huurders en de afbetalende
eigenaars. Deze toenemende kloof wordt vooral verklaard door de evolutie van het gemiddelde inkomen. Bijna
1 op 10 huishoudens op de private huurmarkt houdt maandelijks minder dan 250€ over na betaling van de
naakte huur.
In alle bovenstaande thema’s komt de aberratie van de private huursector naar voor. Dit slinkende
marktsegment, waar kwaliteits- en betaalbaarheidsproblemen zich concentreren, wordt meer en meer
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Haffner, M. en S. Winters (2013), Woonindicatoren voor leefbaarheid, integratie en gelijke kansen. Verkenning van de mogelijkheden

met de EU-SILC data; Haffner, M. en S. Winters (2013), Armoederisico na woonuitgaven. Verkenning van de mogelijkheden met het oog op
het bepalen van de positie van Vlaanderen in de Europese Unie; Winters, S. e.a. (2013), Voorstel tot indicatoren voor het Vlaamse
Woonbeleid.
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bewoond door de zwakste socio-economische gezinnen (alleenstaande jongeren en jonge gezinnen met slechts
1 inkomen, bejaarden, lage inkomensgroepen). Private huurders zijn ook het meest ontevreden over hun
woning en woonomgeving. Bovendien blijkt er nog weinig rendement te halen uit de verhuring van woningen.
De stimulans tot investeringen (ook in kwaliteitsverbetering) is dan ook beperkt en verhuurders geven vaak aan
dat ze –om de risico’s op wanbetaling te beperken- niet wensen te verhuren aan financieel zwakke huurders.
Van de huurders zelf meent 4% ooit al eens te zijn afgewimpeld of geweigerd bij de kandidaatstelling voor een
woning om een niet terzake doende reden. De ‘financiële’ situatie wordt het meest genoemd als ervaren reden
voor discriminatie.
Niet de private huurmarkt in zijn geheel ondervindt problemen. Zo bestaat er een grote groep jongeren die een
woning huurt, vaak als logische tussenstap voor de aankoop of bouw van een eigen woning en in afwachting
van een vaste partnerrelatie en/of voldoende startkapitaal. Zij ondervinden algemeen minder
betaalbaarheidsproblemen dan de gemiddelde huurder en wonen in kwalitatief betere woningen. De
problemen zijn geconcentreerd bij de sociaaleconomisch zwakke huurders die wel een steeds grotere groep
vormen: werklozen, de laagste inkomensgroepen, eenoudergezinnen, alleenstaanden en bejaarden.
Figuur 5.4 geeft een overzicht van de onderscheiden woningmarktsegmenten. Daaruit blijkt dat het in meer
dan de helft (55,2%) van de Vlaamse woningmarkt goed wonen is (groen). De eigendomsmarkt neemt
de
de
ongeveer 4/5 van dit goede segment in, de private en sociale huur elk ongeveer 10%. Vooral het 3 segment
van de eigendomsmarkt (eigendom 3) is een segment dat, hoewel beperkt in omvang, zowel socio-economisch
als qua woningkwaliteit heel sterk staat. Het bestaat vooral uit hoog opgeleide tweeverdienersgezinnen met
kinderen en met een hoog inkomen die dure, recente en kwaliteitsvolle woningen bewonen. De
de
woontevredenheid is er dan ook groot. Het 2 segment van de eigendomsmarkt (eigendom 2) kenmerkt zich
eveneens door een sterk socio-economisch profiel en goede woonkwaliteit, maar bevat vooral starters op de
de
eigendomsmarkt en dus jonge gezinnen. De verhuisintensiteit ligt er bijgevolg relatief hoog. Het 5 segment
(eigendom 5) is het grootste segment en scoort eerder gemiddeld op de meeste kenmerken. Het gaat vooral
om oudere eigenaars, koppels zonder kinderen en alleenstaanden, met een gemiddeld inkomen die redelijk
recente en kwaliteitsvolle woningen bewonen. Ze hebben een relatief lage woonkost en daardoor ook
praktisch geen betaalbaarheidsproblemen. Op de private huur vinden we eveneens een segment waar het
de
goed is om wonen. Dit 2 segment (private huur 2) bestaat vooral uit hoog opgeleide, jonge starters met een
hoog inkomen. Voor hun eerste woning richten zij zich tot de private huurmarkt, waar ze de grotere, duurdere
en meer kwalitatieve woningen betrekken. Hoewel de woontevredenheid groot is, is dit voor de meesten niet
hun definitieve keuze: ze koesteren een wens tot eigendomsverwerving. Tot slot is het ook in de sociale
huursector het recht op wonen –woonkwaliteit, betaalbaarheid en woonzekerheid- grotendeels gewaarborgd.
In 38,7% van de woningmarkt komt het recht op behoorlijk wonen in het gedrang door een of enkele
ste
de
ste
problemen (oranje). Dit is het geval voor het 1 en 4 segment van de eigendomsmarkt en het 1 segment
ste
van de private huurmarkt. Binnen het 1 segment van de eigendomsmarkt (eigendom 1) kunnen twee
groepen onderscheiden worden. De eerste groep zijn jonge gezinnen met kinderen die oudere, minder
kwalitatieve woningen betrekken. Ze lijken na aankoop niet meer te beschikken over voldoende middelen om
hun woning te renoveren. Daarnaast omvat dit segment een groep eigenaars die deze minder kwalitatieve
de
woningen hebben aangekocht met plannen (en middelen) om ze op korte termijn op te knappen. Het 4
segment van de eigendomsmarkt (eigendom 4) bestaat vooral uit gepensioneerden met een relatief lage
ste
opleiding en laag inkomen die landelijke, minder kwalitatieve woningen bewonen. Het 1 segment van de
private huurmarkt (private huur 1) bestaat eveneens uit twee deelgroepen. Beide groepen bewonen redelijk
recente woningen van behoorlijke kwaliteit. De eerste groep bestaat uit oudere, vaak gepensioneerde gezinnen
die een aangepaste huurwoning bewonen. De tweede groep zijn wat jongere huishoudens die in iets minder
kwalitatieve woningen wonen. Zij komen daar vaak terecht na opzeg van een huurcontract of echtscheiding. De
woontevredenheid is bij deze groep relatief laag en ze beschouwen de woning niet als definitieve keuze.
In 6,6% van de woningmarkt is het recht op wonen volledig geschonden (rood). Dit is het segment van de
private huurmarkt (private huur 3), dat ongeveer 142.000 private huurwoningen telt, waar sociaaleconomisch
zwakkere gezinnen in oude woningen van ondermaatse kwaliteit wonen. Deze huishoudens leven in slechte
omstandigheden, zijn weinig tevreden en koesteren een grote verhuiswens, vaak zelfs om eigenaar te worden.
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Hun zwakke socio-economische positie maakt echter dat slechts weinigen deze wens zullen kunnen
waarmaken.
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Figuur 5.4: Overzicht woningmarktsegmenten
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Bron: Le Roy, M., e.a. (2008), Onderzoek naar woningmarktsegmenten, Steunpunt Ruimte en Wonen, Leuven en Le Roy, M., e.a. (2011), Verder onderzoek naar de
woningmarktsegmenten: woonmobiliteit, Steunpunt Ruimte en Wonen, Leuven; eigen verwerking.
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5.4.2

Input

‘Wonen’ is een dure aangelegenheid. Dit is niet alleen voor de Vlaamse gezinnen zo, maar ook voor de
overheid die positief wil optreden om het recht op wonen te verzekeren. Figuur 5.5 geeft de evolutie van de
uitgaven voor wonen weer in de periode 2004-2013, zowel in nominale termen, als in reële termen, dus
gecorrigeerd voor inflatie. De reële termen worden getoond met twee basisjaren, namelijk 2004 en 2013. Uit
137
de grafiek blijkt dat het Vlaamse beleidsbudget voor wonen tussen 2004 en 2012 jaar na jaar is toegenomen.
In vergelijking met 2004 zijn in 2012 in nominale termen 307 miljoen euro meer beleidsmiddelen voorzien, wat
neerkomt op bijna een verdubbeling. In reële termen in prijzen van 2013 betekent dit in 2012 een meeruitgave
van 244 miljoen euro ten opzichte van 2004, of een reële groei van 64%. Tussen 2009 en 2013 zijn de reële
uitgaven echter gedaald, wat enerzijds samenhangt met de inflatie (vooral 2008 en 2011 kenden een hoge
inflatie) en anderzijds een gevolg is van de algemene besparingsoperatie van 2% tot 5% die in alle
beleidsdomeinen werd doorgevoerd. Hoewel de nominale uitgaven tussen 2009 en 2013 nog met ruim 37
miljoen euro toenamen, zien we in reële prijzen van 2013 een daling met bijna 19 miljoen euro. In 2013
bedragen de reële uitgaven bijna 602 miljoen euro.

Figuur 5.5: Evolutie Vlaamse beleidsmiddelen voor wonen in euro
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Bron: Afdeling Woonbeleid 2014.
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Alle vermelde bedragen hebben betrekking op de vastleggingskredieten (VAK) in een bepaald jaar. Deze geven immers de

engagementen weer die in een bepaald jaar worden genomen en sluiten het best aan bij het concept ‘beleidsbudget’. De uitbetaling van de
kredieten kan wel over verschillende jaren gespreid worden. De bedragen van de betalingen in een bepaald jaar worden in de begroting
apart weergegeven als vereffeningskredieten (de vroegere ordonancerings- of betalingskredieten).
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In 2013 bedroeg het totale budget van de Vlaamse overheid 28 miljard euro. Daarvan wordt dus ongeveer
139
2% aan wonen besteed. Huishoudens spenderen doorgaans meer dan 20% van hun budget aan wonen.
140

De meeste middelen gaan naar de sociale huur. In de periode 2004-2006 nam het budget in reële termen af
om daarna opnieuw te stijgen tot boven het niveau van 2004, tot ruim 280 miljoen euro in 2009. Daarna blijft
het budget rond dit bedrag schommelen.
de

Het budget voor de renovatiepremie gaat sinds de invoering in 2007 in stijgende lijn en is sinds 2008 de 2
grootste uitgavenpost, met ruim 137 miljoen euro in 2009. Op Figuur 5.6 is te zien dat de doorgevoerde
141
wijziging in 2009 de stijging in het budget heeft afgeremd en vanaf 2011 merken we zelfs een daling tot 102
miljoen euro in 2013.
de

De 3 grootste uitgavenpost binnen het beleidsbudget wonen wordt ingenomen door de bijzondere sociale
leningen. Sinds 2004 neemt het budget gestaag toe tot ruim 93 miljoen euro in 2012. In 2013 bedraagt het
budget voor de bijzondere sociale leningen nog 70 miljoen euro.
Alle overige beleidsinstrumenten wegen veel minder op de begroting: ze blijven beperkt tot 30 miljoen euro of
minder op jaarbasis. Daarnaast bestaan nog een aantal beleidsmaatregelen waar geen beleidsbudget
tegenover staat, zoals woonkwaliteitsbewaking en kooprecht sociale huurder, en die niet in de grafieken
verschijnen.
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Departement Financiën en Begroting (2012), De Vlaamse Begroting 2014, te consulteren op: http://fin.vlaanderen.be
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Naast deze Vlaamse subsidies zijn er een aantal fiscale maatregelen op zowel federaal als Vlaams niveau die tussenkomen in de

financiering van het wonen en die als een subsidie beschouwd kunnen worden, zoals de woonbonus (vroegere hypotheekaftrek), de BTWverlaging voor renovatie, de vermindering van de onroerende voorheffing en de verlaagde registratierechten. Deze zgn. fiscale uitgaven
behoren niet tot de bevoegdheid noch tot de begroting van het beleidsveld wonen en blijven bijgevolg buiten de scope van deze evaluatie.
140

De toewijzing van de verschillende begrotingsallocaties aan de verschillende instrumenten, doelstellingen en marktsegmenten is

opgenomen in bijlage 1. De optelsom van de verschillende deelaspecten komt niet overeen met het totale budget aangezien een aantal
allocaties niet zijn toegewezen (bv. communicatie, onderzoek, …). Ook de kostprijs van personeel, werkingsmiddelen, … zijn niet in de
analyses verwerkt. Sommige instrumenten komen daarom niet voor in de analyses (vb. wooninspectie).
141

Op 23 oktober 2009 werd het renovatiepremiestelsel aangepast. Concreet werd een nieuwe lijst met werken, beperkt tot de structurele

renovatiewerkzaamheden, goedgekeurd. Verfraaiingswerken werden uitgesloten, alsook verschillende isolatiewerkzaamheden waarvoor al
andere subsidiekanalen bestaan. Daarnaast werd voor elke categorie van werken een maximale kostprijs ingevoerd, waardoor de subsidie
beperkt wordt tot de basiswerkzaamheden. Tot slot werd het premiepercentage voor de hoogste inkomenscategorie verlaagd van 30%
naar 20%.
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Figuur 5.6: Reële evolutie beleidsmiddelen voor wonen in euro (basisjaar 2013), per instrument
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Bron: Afdeling Woonbeleid 2014.

De toename van het totale beleidsbudget de afgelopen jaren is vooral toe te schrijven aan de invoering van de
renovatiepremie en in mindere mate aan het toegenomen budget voor sociale huur en sociale leningen. In
relatieve termen nam de renovatiepremie bij invoering ongeveer 8% van het totale budget in; vanaf 2009 bijna
een kwart van de middelen. Dit gaat relatief gezien grotendeels ten koste van de sociale huur die, ondanks een
stijging van het budget in absolute termen, haar relatieve aandeel in de begroting ziet dalen van meer dan drie
kwart naar de helft of minder vanaf 2009. Andere maatregelen die aan belang afnemen zijn de sociale koop
(van 6% naar 3%) en de verbeterings- en aanpassingspremie (van 4% naar 2%). Het aandeel voor de sociale
leningen blijft schommelen rond 16%. De verzekering gewaarborgd wonen, de huursubsidie en de sociale
verhuurkantoren winnen licht aan belang, maar blijven uiteindelijk beperkt tot (minder dan) 5%. Het aandeel
142
voor het grondbeleid is gestegen tot 1,6% vanaf 2012.
Wanneer we de evolutie van de budgetten naar doelstelling bekijken valt eveneens de impact van de
renovatiepremie op: het budget dat wordt besteed aan ‘woonkwaliteit’ is meer dan vertienvoudigd tussen
2006 en 2011, maar neemt licht af vanaf 2012. Toch worden de meeste middelen ingezet voor de
‘betaalbaarheid’: meer dan 420 miljoen euro in 2013, tegenover ca. 115 miljoen voor ‘woonkwaliteit’. Vooral
de sociale huur draagt bij aan dit relatief grote budget. In relatieve aandelen binnen het totale budget zien we
dat in 2004 95% van het budget naar ‘betaalbaarheid’ ging; in 2013 is dat 75%. Het belang van woonkwaliteit
nam toe van 4% tot 30% van het totale budget in 2011, om nadien opnieuw te dalen tot 20%.
De budgetten voor ‘beschikbaarheid’, ‘woonzekerheid’ en ‘integratie/gelijke kansen’ blijven beperkt tot 12
miljoen euro per jaar en vertonen relatief gezien weinig of geen evolutie in de tijd.
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Het gaat om bijkomende middelen voor het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest).
141

Figuur 5.7: Reële evolutie beleidsmiddelen voor wonen in euro (basisjaar 2013), per doelstelling
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Bron: Afdeling Woonbeleid 2014

Uit onderstaande grafiek blijkt dat het grootste budget gaat naar de sociale huursector. Tussen 2004 en 2006
daalde dit budget in reële termen van 253 miljoen tot 223 miljoen, om nadien te stijgen tot 284 miljoen in
2009. Na een daling tot 269 miljoen euro in 2011, is het budget vanaf 2012 opnieuw toegenomen tot meer dan
280 miljoen euro. Het budget dat naar de eigendomssector gaat nam spectaculair toe van 55 miljoen2004 tot
bijna 260 miljoen in 2009, om nadien terug af te nemen tot 227 miljoen euro in 2013. In aandeel van het totale
budget zien we dat in 2004 ruim drie vierde van het budget werd besteed aan de sociale huursector en bijna
een vijfde aan de eigendomssector; in 2013 amper de helft aan de sociale huursector en 41% aan de
eigendomssector.
Het budget voor de private huursector is over de jaren heen gestaag gestegen, maar blijft desondanks beperkt
tot bijna 52 miljoen euro in 2013. De private huur blijkt dus ook in de begroting een residuele sector: de input
in de private huursector is wel meer dan verdrievoudigd ten opzichte van 2004, maar blijft desondanks beperkt
tot amper 9%, terwijl dit marktsegment toch ruim 18% van de markt inneemt. De eigendomssector is goed
voor ruim 74% van de markt en de sociale huursector voor ongeveer 6%.
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Figuur 5.8: Reële evolutie beleidsmiddelen voor wonen in euro (basisjaar 2013), per marktsegment
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5.4.3

Output

De Vlaamse subsidies op vlak van wonen bereiken op jaarbasis in totaal ruim 211.000 Vlaamse huishoudens
143
(8,6% in 2008). De instrumenten met het grootste bereik zijn de sociale huur (141.000) en de sociale leningen
(51.000). Ruim 14.000 huishoudens ontvangen een renovatiepremie.
Van alle huishoudens die een huursubsidie ontvangen, behoort meer dan 9 op 10 tot het laagste
inkomensquintiel. Bij de sociale huurders is dit nog ruim de helft en ook bij sociale koopwoningen bedraagt dit
nog 47%. Alle andere instrumenten zijn minder gericht op de laagste inkomens en bij zowel de sociale leningen
van het VWF als bij de renovatiepremie is het laagste inkomensquintiel zelfs ondervertegenwoordigd. Bijgevolg
ontvangen in het laagste inkomensquintiel bijna evenveel huishoudens een huursubsidie (ca. 8.400) als een
renovatiepremie (ca. 9.800), ondanks het grote verschil in totale bereik.

Tabel 5.2: Overzicht aantal en profiel van de begunstigden van het Vlaams woonbeleid, 2008.
voordeel

143

bereik

profiel begunstigden: aandeel (in %) begunstigden behorend tot

De resultaten in deze en volgende paragraaf zijn gebaseerd op Heylen e.a. (2012), De verdeling van de subsidies op vlak van wonen in

Vlaanderen, Steunpunt Ruimte en Wonen, Leuven.
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laagste
inkomens
-quintiel

alleenstaanden

eenoudergezinnen

-35jarigen

65+-ers

niet-EU

sociale huur

141.000

51,8

42,2

17,7

10,7

31,0

9,6

huursubsidie

9.210

90,8

45,7

33,9

23,9

27,5

n.b.

renovatiepremie

14.686

13,1

16,8

3,5

29,3

14,7

n.b.

verbeteringspremie

4.309

31,6

37,9

5,7

11,0

49,1

n.b.

aanpassingspremie

740

41,1

29,7

5,0

0,0

94,9

n.b.

sociale lening VMSW

22.958

28,4

58,2

0,2

2,8

sociale lening VWF

28.451

16,5

-

31,3

39,1

0,1

17,3

sociale koop

429

46,9

27,5

2,7

54,7

0,3

n.b.

Vlaanderen*

2.576.974

20,0

25,8

7,2

14,2

27,8

0,9

41,3

*aantal huishoudens ADSEI 2008, profiel Woonsurvey 2005

Bron: Heylen e.a. (2012), De verdeling van de subsidies op vlak van wonen in Vlaanderen en Heylen e.a. (2013),
Subsidies bij sociale koopwoningen in Vlaanderen; eigen bewerking.

Een gelijkaardig patroon tekent zich af bij het bereik van alleenstaanden. Deze groep is per definitie uitgesloten
van een sociale lening bij het VWF gezien de kindvoorwaarde, maar blijkt ook bij de begunstigden van een
renovatiepremie ondervertegenwoordigd. Eenoudergezinnen zijn wel sterk vertegenwoordigd bij de sociale
leningen van het VWF.
Naar leeftijd is geen eenduidig verband vast te stellen. Dit is enerzijds eigen aan het soort maatregel: sociale
leningen en sociale koop zijn doorgaans voor jonge gezinnen, de VAP richt zich meer specifiek naar ouderen. In
de sociale huur blijken ouderen wel relatief sterk vertegenwoordigd; de huursubsidie en renovatiepremie
komen eerder bij jonge gezinnen terecht.
Hieronder volgt een analyse van de voordelen of ‘subsidies’ die huishoudens ontvangen. Een subsidie is
berekend als het verschil tussen de werkelijke en theoretische gebruikskost van wonen, i.e. het verschil tussen
de werkelijke kost van wonen en de kost onder de hypothese dat er niet genoten wordt van de betreffende
144
maatregel.
Tabel 5.3 toont dat de gemiddelde jaarlijkse subsidie met 6.300 euro per begunstigde het hoogst ligt voor de
renovatiepremie, gevolgd door de sociale huisvesting met bijna 2.800 euro. De subsidies van de overige
maatregelen liggen gemiddeld rond 1.000 euro op jaarbasis.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de renovatiepremie en de VAP eenmalige uitkeringen betreffen. In
deze berekeningen worden de premies uitgereikt in 2008 aanzien als subsidies voor 2008 en worden ze,
omwille van methodologische redenen waaronder het niet beschikbaar zijn van gegevens van alle uitgereikte
premies over de jaren heen, niet gespreid over de tijd. De gemiddelde bedragen liggen daarom relatief hoog,
terwijl het aantal begunstigden relatief laag uitvalt.
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Heylen e.a. (2012), De verdeling van de subsidies op vlak van wonen in Vlaanderen, Steunpunt Ruimte en Wonen, Leuven.
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Tabel 5.3: Gemiddeld bedrag (in euro) van de Vlaamse woonsubsidies per begunstigde in 2008.
gemiddelde subsidie
sociale huur

2.784

huursubsidie

1.212

renovatiepremie

*

6.300

verbeteringspremie
aanpassingspremie

*

*

sociale lening Vlaams Woningfonds

1.056
1.168
1.330

sociale lening VMSW

922

sociale koopwoningen

1.152

Bron: Heylen e.a. (2012), De verdeling van de subsidies op vlak van wonen in Vlaanderen en Heylen e.a. (2013),
Subsidies bij sociale koopwoningen in Vlaanderen.
*

: subsidies met een eenmalig karakter. Voor deze subsidies wordt eveneens gekeken naar het aantal en de bedragen in een
bepaald jaar. De begunstigden van de jaren voordien worden niet in rekening gebracht en de subsidies worden bij
de berekening niet gespreid over de tijd. De gemiddelde bedragen liggen daarom relatief hoog terwijl het aantal
begunstigden relatief laag uitvalt.

We kunnen besluiten dat de sociale huur, die het grootste bereik kent, in grote mate de sociaaleconomisch
zwakkere groepen in onze samenleving bereikt. De huursubsidie blijkt nog meer dan de sociale huur gericht op
de lage inkomensgroepen, maar kent een zeer beperkt bereik. De minst selectieve maatregel binnen het
woonbeleid blijkt de renovatiepremie te zijn, gevolgd door de sociale leningen van het VWF. Het gemiddelde
voordeel voor de betrokken huishoudens is het grootst bij de renovatiepremie, gevolgd door de sociale huur.

5.4.4

Effecten

Momenteel zijn onvoldoende gegevens voorhanden om de effecten van het recent gevoerde beleid volledig in
kaart te brengen; de meeste gegevens uit paragraaf 5.4.1(noden) zijn afkomstig van de Woonsurvey 2005 en
Woningschouwing 2005. Het Grote Woononderzoek 2013, incl. in- en uitwendige schouwing van
woningkwaliteit, kan hier in de nabije toekomst aan verhelpen. Maar dan nog zal het moeilijk blijven om de
‘effecten’ als dusdanig en de causaliteit in beeld te brengen. Zo zien we bv. op basis van de gegevens uit 2005
al een trend naar verhoogde renovatie-inspanningen en verbetering van de woonkwaliteit, dus nog vóór de
wooninspectie op volle kracht draaide en vóór de renovatiepremie werd ingevoerd. Ook omgevingsfactoren
(economisch klimaat, demografische evoluties, …) en maatregelen genomen in andere beleidsvelden (energie,
fiscaliteit, …) beïnvloeden immers de evolutie van de woonsituatie (zie Figuur 5.3). Bepaalde uitkomsten
toeschrijven aan specifieke maatregelen dient dus steeds met de nodige omzichtigheid te gebeuren, zeker met
betrekking tot de woningmarkt die toch sterk onderhevig is aan de vrije marktwerking.
Daarnaast dient ook steeds rekening te worden gehouden met mogelijke (negatieve) neveneffecten. Zo heeft
woonkwaliteitsbewaking bijvoorbeeld zowel negatieve als positieve gevolgen voor de beschikbaarheid van
woningen want zorgt enerzijds voor de beschikbaarheid van kwalitatief betere woningen, maar kan er in de
praktijk ook toe leiden dat woningen verdwijnen uit de huurmarkt en dus niet langer beschikbaar zijn. Een
onbewoonbaarverklaring kan in de praktijk aanleiding geven tot een “administratieve uithuiszetting” en
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bijgevolg een negatieve impact hebben op de woonzekerheid. Bij een volledige evaluatie dienen de resultaten,
incl. de neveneffecten, afgezet te worden tegen de beoogde doelstellingen.
Hoofdstuk 2.1 gaat in op de redenen waarom de overheid mag ingrijpen op de woningmarkt. In de eerste
plaats is overheidsoptreden gelegitimeerd vanuit een imperfecte marktwerking: waar de markt faalt, kan de
overheid ingrijpen om de marktwerking te verbeteren. Maar ook in een perfecte markt kan overheidsoptreden
nodig zijn. De perfecte markt houdt immers geen rekening met de verdeling van de welvaart. De totale
welvaart wordt weliswaar gemaximaliseerd, gegeven de initiële verdeling van inkomens, maar dit hoeft niet tot
een verdeling te leiden die door de samenleving als ideaal wordt beschouwd. De overheid kan in een perfecte
markt dus optreden om de welvaart te herverdelen. In de woningmarkt is dit motief zeer relevant, aangezien
armoede en huisvestingsproblemen hand in hand gaan. Bovendien sluit de bepaling “Het Vlaams woonbeleid
heeft in het bijzonder aandacht voor de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden” (art. 4 VWC) volledig
aan bij het herverdelingsmotief, dat zo vanaf het begin verankerd werd in de Vlaamse Wooncode. Ten slotte
kan de overheid optreden omwille van de onrechtstreekse consequenties van de werking van de woningmarkt
op andere maatschappelijke domeinen, zoals de tewerkstelling, het milieu, …, zogenaamde macroeconomische implicaties.
In deze evaluatie ligt de focus op herverdeling. Een van de doelstellingen van de welvaartsstaat is om de
gecreëerde welvaart te herverdelen en de ongelijkheid van de primaire inkomensverdeling te corrigeren. De
(her)verdelende effecten van de verschillende woonsubsidies worden in kaart gebracht met een analyse van de
impact van de subsidies op de woonkost. Daarbij gaan we na hoe de woonsubsidies verdeeld zijn over de
verschillende inkomensgroepen. Bij deze analyses worden vijf ‘quintielen’ gebruikt. Elk quintiel omvat 20% van
alle Vlaamse gezinnen, gerangschikt op basis van de hoogte van het inkomen. Het eerste quintiel bevat de 20%
laagste inkomens uit de samenleving; het vijfde quintiel de 20% hoogste inkomens. De quintielen zijn opgesteld
op basis van het belastbaar inkomen gecorrigeerd voor de huishoudsamenstelling, het zgn. ‘equivalent’
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belastbaar inkomen.
In Figuur 5.9 valt op dat bij de sociale huur en de huursubsidie het subsidiebedrag beduidend afneemt
naarmate het inkomen stijgt. Eenzelfde patroon, zij het minder uitgesproken, tekent zich af bij de sociale
leningen en de sociale koop. Bij de verbeterings- en aanpassingspremie is er weinig verschil in premie tussen de
verschillende inkomensquintielen. Wel zien we dat het hoogste inkomensquintiel, net als bij de sociale huur en
huursubsidie, is uitgesloten van de premies. Het bedrag van de renovatiepremie varieert evenmin sterk tussen
de inkomensgroepen. De hoogte van de premie was in 2008, jaar van analyse, (nog) niet inkomensafhankelijk,
maar enkel afhankelijk van de aanvaarde kosten van de renovatie.
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Voor een uitgebreide methodologische toelichting, meer cijfermateriaal en informatie wordt verwezen naar Heylen e.a. (2012), De

verdeling van de subsidies op vlak van wonen in Vlaanderen, Steunpunt Ruimte en Wonen, Leuven.
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Figuur 5.9: Gemiddeld maandelijks subsidiebedrag (in euro) per begunstigde, opgedeeld naar
146
inkomensquintielen, Vlaanderen 2008
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Bron: Heylen e.a. (2012), De verdeling van de subsidies op vlak van wonen in Vlaanderen en Heylen e.a. (te
verschijnen), Subsidies bij sociale koopwoningen in Vlaanderen, eigen verwerking.

Figuur 5.10 en Figuur 5.11 zijn, respectievelijk in absolute bedragen en in percentages, een synthese van Tabel
5.2 en Figuur 5.9 en combineren de verdeling van de begunstigden over inkomensquintielen en de gemiddelde
berekende subsidie per huishoudens in de verschillende quintielen (output). Het betreft dus geen verdeling van
de beleidsmiddelen (input) over de inkomensquintielen want daar zijn onvoldoende gegevens over.
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Noot: 1. Subsidies met een eenmalig karakter zijn bij de berekening niet verspreid over de tijd, wel gedeeld door 12 om een

maandelijks bedrag te bepalen. De gemiddelde bedragen liggen daarom relatief hoog terwijl het aantal begunstigden relatief laag uitvalt.
2. De berekening van de gemiddelde subsidie per inkomensquintiel is bij de sociale leningen van de VMSW gebaseerd op de
leningen waarvan de rentevoet in aanmerking kwam voor herziening in de periode 2003-2008 (56% van alle leningen) omdat
enkel voor deze groep inkomensgegevens beschikbaar zijn. De gemiddelde subsidie ligt voor deze groep lager (38 euro per
maand) als gevolg van de evolutie van de OLO op tien jaar die gebruikt wordt als theoretische rentevoet: in recentere jaren is
het verschil tussen deze OLO en de werkelijke rentevoet minder groot dan voorheen. Om de vergelijkbaarheid te behouden,
werd ook bij de leningen van het Vlaams Woningfonds bij de berekening van de gemiddelden per inkomensquintiel met
dezelfde groep gewerkt. Daardoor komen de gemiddelden voor het totaal hoger uit dan wat op basis van de gemiddelden per
inkomensquintiel zou worden verwacht.
3. In het huursubsidiebestand ontbreken een deel van de inkomensgegevens en is de berekening van de gemiddelden per
inkomensquintiel op slechts een deel van het bestand gebeurd. Daardoor liggen de gemiddelden per inkomensquintiel lager dan
wat op basis van het gemiddelde voor het totaal van de begunstigden zou worden verwacht.
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Figuur 5.10: Gemiddeld jaarlijks subsidiebedrag (in euro) voor de woonsubsidies (in euro), verdeeld over alle
huishoudens, opgedeeld naar inkomensquintielen, Vlaanderen 2008
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Bron: Heylen e.a. (2012), De verdeling van de subsidies op vlak van wonen in Vlaanderen en Heylen, K. (2013),
Subsidies bij sociale koopwoningen in Vlaanderen; eigen verwerking.

In Figuur 5.10 worden de gemiddelde subsidiebedragen per gezin getoond (voor 2008), naar
inkomensquintielen en voor alle maatregelen afzonderlijk. Gemiddeld ontvangt een Vlaams huishouden op
jaarbasis 208 euro subsidie voor wonen. De sociale huur maakt hiervan het grootste deel uit. De subsidies met
beperkt bereik –de VAP en de huursubsidie- kennen lage gemiddelde bedragen wanneer ze worden gespreid
over de hele bevolking. De renovatiepremie vertegenwoordigt een groter aandeel in de totale subsidie omwille
van het relatief grote jaarlijkse bereik en de betrekkelijk hoge premiebedragen.
ste

Het gemiddelde huishouden uit het 1 inkomensquintiel ontvangt bijna 550 euro, waarvan 488 euro via
sociale huur. In het tweede quintiel is dat nog bijna 300 euro, waarvan 230 euro via sociale huur. Het
de
gemiddelde huishouden uit het 3 inkomensquintiel ontvangt 130 euro aan subsidie, waarvan 67 euro via de
de
renovatiepremie. In het 4 inkomensquintiel is dat nog 65 euro, waarvan 52 euro via de renovatiepremie.
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Huishoudens uit het hoogste inkomensquintiel zijn zo goed als uitgesloten van de Vlaamse woonsubsidies.
Figuur 5.11Figuur 5.11 toont dat meer dan 90% van de huursubsidies terechtkomt bij de huishoudens uit het
de
laagste inkomensquintiel en de rest bij huishoudens uit het 2 inkomensquintiel. De middelen voor sociale
huur blijken eveneens vooral naar de lage inkomensgroepen te gaan: ruim 60% naar het laagste
inkomensquintiel en ruim een derde naar het tweede inkomensquintiel. Deze twee maatregelen kennen de
laagste inkomensgrenzen. Ook de verbeterings- en aanpassingspremie komt voor meer dan 80% terecht bij de
40% laagste inkomensgezinnen in Vlaanderen, maar wel grotendeels bij het tweede inkomensquintiel.
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Dat er, ondanks de geldende inkomensgrenzen, toch huishoudens uit het hoogste inkomensquintiel genieten van bepaalde maatregelen

kan enerzijds een gevolg zijn van een stijging van het inkomen na toekenning (vb. bij sociale huur en sociale leningen) en anderzijds van het
gebruik van gestandaardiseerde inkomensquintielen.
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Figuur 5.11: Totaal berekend subsidiebedrag naar inkomensquintielen (in %), Vlaanderen 2008.
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Bron: Heylen e.a. (2012), De verdeling van de subsidies op vlak van wonen in Vlaanderen en Heylen, K. (te
verschijnen), Subsidies bij sociale koopwoningen; eigen verwerking;

Verder valt in Figuur 5.11 op dat er een groot verschil bestaat tussen de sociale leningen van de VMSW, die
grotendeels bij de laagste twee inkomensquintielen terechtkomen, en de sociale leningen van het VWF, die
de
vooral bij het 3 inkomensquintiel terechtkomen. Dit is vooral het gevolg van een hoger aantal tweeverdieners
bij het VWF. De inkomensgrenzen zijn voor beide stelsels gelijklopend.
Het minst herverdelende instrument blijkt de renovatiepremie. Figuur 5.11 bevestigt dat de premie vooral bij
de middenklasse terechtkomt en dat gezinnen uit het hoogste inkomensquintiel bijna niet in aanmerking
komen. Het laagst inkomensquintiel krijgt 13% van het totale subsidiebedrag, wat minder is dan hun aandeel in
de populatie.
In totaal gaat meer dan de helft van de Vlaamse woonsubsidies naar het laagste inkomensquintiel en meer dan
de
1/4 naar het tweede inkomensquintiel. Dit is vooral toe te schrijven aan de grote impact van de sociale huur
op het geheel aan subsidies.
Figuur 5.12 geeft de berekende gemiddelde jaarlijkse subsidiebedragen per gezin weer, opgedeeld naar
inkomensquintiel en bewonersstatuut. Hieruit blijkt dat huurders in totaal meer subsidies ontvangen
(gemiddeld 155 euro) dan eigenaars (53 euro). Heel opvallend is wel de zeer lage gemiddelde subsidie voor de
private huurders (3,5 euro). Verder zien we dat bij huurders de gemiddelde subsidie daalt naarmate het
inkomen stijgt, terwijl dit bij de eigenaars niet zo is. De hoogste gemiddelde subsidies aan eigenaars vinden we
de
in het 3 quintiel.
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Figuur 5.12: Gemiddeld jaarlijks subsidiebedrag voor alle Vlaamse woonsubsidies (in euro), verdeeld over
alle huishoudens, naar inkomensquintielen en bewonersstatuut, Vlaanderen 2008
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Bron: Heylen e.a. (2012), De verdeling van de subsidies op vlak van wonen in Vlaanderen, eigen verwerking.

Figuur 5.13 drukt in percentages uit wat in Figuur 5.12 duidelijk werd op basis van absolute bedragen. De
populatieverdelingen van de huurders en eigenaars over de inkomensquintielen worden meegegeven als
vergelijkingsbasis. Wat de huurders betreft komt ongeveer 65% van het totale berekende subsidiebedrag
de
de
terecht bij het laagste quintiel, ongeveer 30% bij het 2 quintiel, 5% bij het 3 quintiel en niets bij de twee
hoogste quintielen. Als we de populatieverdeling van de huurders over de inkomensquintielen bekijken, blijkt
het eerste quintiel zeer sterk oververtegenwoordigd in de verdeling van de subsidies, terwijl het tweede
quintiel licht oververtegenwoordigd is. De huurders uit de drie hoogste quintielen blijken sterk
ondervertegenwoordigd in de subsidieverdeling.
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Figuur 5.13: Totaal berekend subsidiebedrag voor alle woonsubsidies en populatieverdeling naar
inkomensquintielen en bewonersstatuut (in %), Vlaanderen 2008
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Bron: Heylen e.a. (2012), De verdeling van de subsidies op vlak van wonen in Vlaanderen, eigen verwerking.

Wat de eigenaars betreft, komt meer dan 80% van de subsidies terecht bij de drie middelste
de
inkomensquintielen. In vergelijking met de populatieverdelingen zijn deze quintielen, en vooral het 3
inkomensquintiel, sterk oververtegenwoordigd in de subsidieverdeling. Het hoogste en laagste
inkomensquintiel zijn ondervertegenwoordigd.

5.5

Conclusies en aanbevelingen

De meerderheid van de Vlaamse gezinnen woont in goede omstandigheden (beschikbaarheid, kwaliteit,
betaalbaarheid en woonzekerheid) en is dan ook tevreden. Dit wijst er in eerste instantie op dat het Vlaamse
woonbeleid er behoorlijk in slaagt haar doelstellingen te realiseren.
Maar tegelijkertijd blijkt het recht op wonen niet voor iedereen gerealiseerd: een aantal groepen valt uit de
boot. Deze groepen zijn uiteraard niet eenduidig te benoemen, maar in het algemeen gaat het om huishoudens
met een laag inkomen die niet in een sociale woning terecht kunnen terwijl ze er wel voor in aanmerking
komen. Zij zijn aangewezen op de private huurmarkt en komen doorgaans terecht in de slechte en
ondermaatse woningen die Vlaanderen nog steeds telt. Nochtans stelt art. 4 van de Vlaamse Wooncode
uitdrukkelijk dat binnen het Vlaamse woonbeleid bijzondere aandacht moet gaan naar de meest behoeftige
gezinnen en alleenstaanden.
Doet het Vlaamse woonbeleid dan toch onvoldoende? Middelen zijn uiteraard beperkt. De Vlaamse overheid
spendeert jaarlijks ongeveer 2% van haar budget aan wonen. Hoewel het beleidsbudget, ondanks de algemene
besparingsoperatie, de laatste jaren in nominale termen is toegenomen, zien we in reële termen vanaf 2009
een daling tot ongeveer 602 miljoen euro in 2013. Maar ‘wonen’ is een dure aangelegenheid. Een algemene
verhoging van het beleidsbudget voor wonen is daarom geen overbodige luxe. In tijden van crisis en
besparingen ligt een budgetverhoging uiteraard niet voor de hand en zullen bijgevolg keuzes gemaakt moeten
worden. Zo zou Vlaanderen ervoor kunnen kiezen om meer aan wonen uit te geven en minder aan een ander
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beleidsdomein. Als zelfs maar 2% van het totale beschikbare Vlaamse beleidsbudget meer aan wonen zou
worden besteed, betekent dit al een verdubbeling van het huidige budget. In hoofdstuk 2 werd er reeds op
gewezen dat een groot deel van de overheidsuitgaven voor huisvesting terugvloeien naar de overheid. Naast
de rechtstreekse economische terugverdieneffecten via tewerkstelling en economie, zijn er immers ook talloze
onrechtstreekse en langetermijneffecten van een kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting, zoals betere
gezondheid, hoger opleidingsniveau, …, die eveneens belangrijke economische implicaties hebben voor de
overheid.
Maar ook binnen woonbeleid zelf, en het daarvoor beschikbare budget, dringen keuzes zich op. Hoe kan het
Vlaamse woonbeleid de beschikbare middelen doelgericht inzetten? Momenteel gaat meer dan de helft van de
de
Vlaamse woonsubsidies naar het laagste inkomensquintiel en ongeveer 1/4
naar het tweede
inkomensquintiel, wat vanuit hogervermelde doelstellingen verantwoord is. Anderzijds gaat bijna de helft van
de middelen naar de eigendomssector en amper 9% naar de private huursector. Bovendien gaan binnen de
eigendomssector meer dan 80% van de subsidies naar de drie middelste inkomensquintielen. Een aanzienlijk
deel van het budget gaat bijgevolg naar gezinnen en segmenten die het eigenlijk niet nodig hebben. Meer
inzetten op de meest kwetsbare gezinnen en groepen en hun noden is de boodschap. In Tabel 5.4 worden de
belangrijkste gegevens per beleidsinstrument samengevat.

Tabel 5.4: Samenvattende tabel evaluatie (2008)
voordeel

totaalbudget /
jaar

bereik

gemiddeld voordeel in € /
maand / begunstigde

herverdelingseffect

sociale huur

232.449.000

141.000

232

huursubsidie

15.411.000

9.000

101

++

renovatiepremie

83.221.000

15.000 / jaar

525*

-

VAP

9.418.000

5.000 / jaar

92*

+

sociale leningen
VWF

33.374.000

28.500

111

+

sociale leningen
VMSW

33.547.000

23.000

77

+

Sociale koop

13.605.000

550 / jaar

112

+

++

Bron: Heylen e.a. (2012), De verdeling van de subsidies op vlak van wonen in Vlaanderen; eigen bewerking
*

: subsidies met een eenmalig karakter en bij de berekening niet verspreid over de tijd. De gemiddelde bedragen liggen
daarom relatief hoog terwijl het aantal begunstigden relatief laag uitvalt.

De sociale huur blijkt in grote mate de sociaaleconomisch zwakkere groepen in onze samenleving te bereiken.
Het relatief grote bereik en budget maakt dat deze maatregel effectief impact heeft op de woningmarkt.
Bovendien lijkt het algemeen goed wonen in de sociale huursector. De kwaliteit van de sociale huur en de
goede betaalbaarheid ervan leiden tot een grote tevredenheid van de sociale huurder.
Het meest selectieve en herverdelende instrument binnen woonbeleid is de huursubsidie. Door het zeer
beperkte bereik en het beperkte budget is de impact ervan op de woningmarkt uitermate gering. De
uitbreiding naar huishoudens die al 5 jaar (binnenkort 4 jaar) op de wachtlijst voor een sociale huurwoning
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staan, kan een stap in de goede richting zijn. Om echt impact op de woningmarkt te hebben, is een verdere
uitbreiding van het huursubsidiestelsel echter onontbeerlijk.
De renovatiepremie komt vooral terecht bij de middenklasse en veel minder bij de twee laagste
inkomensquintielen. Daardoor heeft de renovatiepremie geen herverdelende werking, wel in tegendeel. De
de
vraag is dan ook of het te verantwoorden is dat dit de 2 grootste uitgavenpost is binnen het beleidsbudget
voor wonen. De in 2009 doorgevoerde wijziging in het renovatiepremiestelsel heeft de uitgaven sinds 2009
gestabiliseerd en zelfs gedaald, maar wel nog steeds op een relatief hoog niveau.
Wat de sociale leningen betreft, bleek er in 2008 een duidelijk verschil te bestaan tussen het VWF en de
VMSW, waarbij de laatste meer terechtkomt bij de lagere inkomensgroepen. De inkomensgrenzen waren bij
beide stelsels van eenzelfde grootteorde, maar de berekening van de rentevoet verschilde. Bovendien werden
van sociale leningen bij het VWF enkel toegekend aan gezinnen met minstens 1 kind. Deze verschillen zijn
ondertussen geremedieerd via het eengemaakte leningenstelsel. De gevolgen van de doorgevoerde wijzigingen
zijn echter nog niet onderzocht. De subsidie bij de sociale leningen kende, en kent ook na de doorgevoerde
wijzigingen, bovendien een correctie volgens inkomen en gezinslast, die ervoor zorgt dat er een aanzienlijke
sociale correctie is.
De subsidie sociale koop komt gemiddeld bijna 60% hoger uit, maar kent geen inkomenscorrectie. Het gevolg is
dat deze subsidie hoger uitvalt naargelang de overheidsinvestering hoger is. Door de procentuele
subsidiemechanismen (verlaagde bouwgrondprijs, verlaagd BTW-tarief en verlaagde registratierechten) is deze
overheidsinvestering en dus ook de subsidie sociale koop groter bij duurdere (grotere) woningen. Deze komen
eerder terecht bij jongere gezinnen en koppels. Deze vaststellingen roepen de vraag op of er ook een
subsidiedifferentiatie wenselijk is bij de sociale koop.
Van het totaal aan beleidsmiddelen gaat in 2013 ongeveer 41% naar de eigendomsmarkt. Dit aandeel is sterk
toegenomen tot 2009 en daarna gestabiliseerd. Amper 9% gaat naar de private huurmarkt en dit terwijl de
private huurmarkt uit de analyse in paragraaf 5.4.1 net als de meest problematische naar voor is gekomen. Ook
hier lijkt een heroriëntering van beleidsmiddelen onvermijdelijk. Tot op heden bestaat er in Vlaanderen weinig
actief overheidsbeleid ter bevordering van de private huurmarkt. Er bestaat dus nog heel wat ruimte om deze
markt nieuw leven in te blazen.
Voor het Vlaamse woonbeleid is de centrale doelstelling het realiseren van het recht op menswaadig wonen
(art. 3 VWC). Artikel 4 van de Vlaamse Wooncode stelt dat het Vlaamse woonbeleid daarbij bijzondere
aandacht heeft voor de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden. Het is alvast in lijn met die bijzondere
doelstelling dat de Vlaamse woonsubsidies meer terechtkomen bij de lagere inkomensgroepen dan bij de
hogere.
Van het totaal aan woonsubsidies gaat anno 2008 meer dan de helft naar het laagste inkomensquintiel. Dit
gaat echter enkel op voor de woonsubsidies in de huursector. Wat de eigenaars betreft, komen de subsidies
vooral bij de middengroepen terecht. Het hoogste en laagste inkomensquintiel blijken minder goed bedeeld te
worden. Een heroriëntering die meer in lijn is met artikel 4 van de Vlaamse Wooncode en de doelstellingen van
de welvaartsstaat en dus een sterker herverdelend effect inhoudt, lijkt hier op zijn plaats.
Het woonbeleid heeft echter ook andere doelstellingen dan de herverdeling van middelen van hoge naar lage
inkomensgroepen. Een analyse van deze doelstellingen en de rechtvaardigheid van het bestaande geheel van
woonsubsidies viel echter buiten de scope van dit eerste deel van de evaluatie. Een volledige evaluatie zou
inhouden na te gaan hoe de resultaten overeenstemmen met de beoogde doelstellingen. Een volgende stap zal
dan ook een grondige evaluatie per instrument zijn, waarbij ook de processen (beleidsuitvoering), de
technische efficiëntie en de kosteneffectiviteit worden behandeld. Causale verbanden en effecten, zoals gevat
in een veranderingsmodel, zijn eveneens enkel mogelijk voor afzonderlijke maatregelen en behoren tot de
detailanalyse. Het Grote Woononderzoek 2013 kan bovendien nieuwe inzichten in de effecten van het
woonbeleid in zijn geheel opleveren. Dit alles zal aan bod komen in een volgende deel van de beleidsevaluatie.
Daarnaast vormen ook de fiscale voordelen gerelateerd aan wonen, hoewel ze vaak ontworpen zijn buiten het
kader van (de doelstellingen van) het woonbeleid, een belangrijk onderdeel van de woonsubsidies. Deze
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maatregelen, zowel de Vlaamse als de federale, maken best deel uit van een grondige evaluatie van het
woonbeleid. Dit geldt des te meer indien de federale fiscale uitgaven voor de eigen woning worden
148
overgeheveld naar de gewesten zoals voorzien in het communautair akkoord van oktober 2011.

148

In Heylen e.a. (2012), De verdeling van de subsidies op vlak van wonen in Vlaanderen zijn deze fiscale voordelen reeds meegenomen.

De resultaten van dit onderzoek vormen bijgevolg een goede basis voor de verdere evaluatie.
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Bijlage 1: Inhoudelijke indeling basisallocaties
Basisallocatie

1.

Sociale huisvesting

1.1.

Huurwoningen
NFS2 (Investeringsprogramma VMSW)

SBR (Projectsubsidies huurwoningen)

1.2.

1.3.

(8101) 5111

Basisallocatie nieuwe code va
2010

NE011

6362,6363,6364,6365,6366,63 NE019 NE020 NE021 NE022 NE016

toewijzing instrumenten

toewijzing sectoren

toewijzing doelstellingen

8: sociale huur

1: sociale huur

2: betaalbaarheid

8: sociale huur

1: sociale huur

2: betaalbaarheid

68

NE018

Garantiefonds sociale huisvesting

(9933) 4105

NE009

8: sociale huur

1: sociale huur

2: betaalbaarheid

Taalcursussen sociaal huurstelsel

3308

NE206

8: sociale huur

1: sociale huur

2: betaalbaarheid

Rationeel energiegebruik

3368

NE007 NE029

8: sociale huur

1: sociale huur

3: kwaliteit

Proefprojecten energiezuinig bouwen

3369

NE008

8: sociale huur

1: sociale huur

3: kwaliteit

GSC SHM / verhuursubsidies SHM's

3366

NE005

8: sociale huur

1: sociale huur

2: betaalbaarheid

Huurvermindering

3404

NE214

8: sociale huur

1: sociale huur

2: betaalbaarheid

Koopwoningen bijzondere gebieden

6367

NE017 NE025

1: sociale koop

2: eigendom

2: betaalbaarheid

8: sociale huur (75%)

1: sociale huur (75%)

Infrastructuursubsidies UP-besluit

5107

NE010
1: sociale koop (25%)*

2: eigendom (25%)*

Koopwoningen

2: betaalbaarheid

1

1.4

Verwervingssubsidies UP besluit

Verwervingssubsidies SV-Besluit (1996)

8: sociale huur (75%)

1: sociale huur (75%)

1: sociale koop (25%)*

2: eigendom (25%)*

8: sociale huur (75%)

1: sociale huur (75%)

1: sociale koop (25%)*

2: eigendom (25%)*

NE014

5103

2: betaalbaarheid

NE013

2: betaalbaarheid

2

Basisallocatie

2.

2.1.

Basisallocatie nieuwe code va
2010

toewijzing instrumenten

toewijzing sectoren

toewijzing doelstellingen

2: eigendom

3: kwaliteit

Particuliere tegemoetkomingen eigenaarsbewoners
Premies nieuwbouw en renovatie

Verbeterings- en aanpassingspremie

(5304, 5305) 5308

NE222

5307

NE221

6: verbeterings- en
aanpassingspremie

2: eigendom (99,5%)
De Vlaamse Renovatiepremie

5: renovatiepremie

3: kwaliteit
3: private huur (0,5%)**

2.2

2.3

2.3.1

Verzekering

tegen

inkomensverlies

(verzekering gewaarborgd wonen)

1202

NE202

3101

NE001

2: eigendom

4: woonzekerheid

4: sociale leningen

2: eigendom

2: betaalbaarheid

4: sociale leningen

2: eigendom

2: betaalbaarheid

wonen

Bijzondere sociale leningen van VWF en
VMSW
Bijzondere sociale leningen VWF
Correctie VWF reserves (niet opgenomen
in begroting)

2.3.2

Bijzondere sociale leningen VMSW

3.

Private huur

3.1

3: verzekering gewaarborgd

Particuliere

tegemoetkomingen

(8102) 5112

NE012

4: sociale leningen

2: eigendom

2: betaalbaarheid

3403

NE213

10: huursubsidie en

3: private huur

2: betaalbaarheid

private

huurders
Huursubsidie en installatiepremie (1991)

3

installatiepremie

Huursubsidie en installatiepremie (2001)

3.2

NE217

10: huursubsidie en
installatiepremie
10 huursubsidie en

3: private huur

2: betaalbaarheid

3 private huur

2 betaalbaarheid

Huurpremie (2012)

NE 224

Fonds preventie uithuiszetting (2013)

NE 226

13. huurgarantiefonds

3 private huur

4 woonzekerheid

9: sociale verhuurkantoren

3: private huur

2: betaalbaarheid

11: huurdersorganisaties en

3: private huur (95%)

huurdersbonden

1 sociale huur (5%)***

11: huurdersorganisaties en

3: private huur (80%)

huurdersbonden

1 sociale huur (20%)***

installatiepremie

huurdiensten+ SVK's
Sociale verhuurkantoren

3362

NE209

(VOB en)huurdersbonden

3361

NE208

Overlegstructuur

huurdiensten

(Vlaams

Huurplatform)

4.

3405

3360

NE004

5: integratie / gelijke kansen

5: integratie / gelijke kansen

Grondbeleid
2: eigendom (50%)
Grond en Woonbeleid Vlaams-Brabant

6111

NE015

12: Grondbeleid

2 betaalbaarheid
3: private huur (50%)****
2 eigendom (50%)

Rollend Grondfonds

NE 251

12 Grondbeleid

2 betaalbaarheid
3 private huur (50%)****

Basisallocatie

Basisallocatie nieuwe code va
2010

toewijzing instrumenten

toewijzing sectoren

toewijzing doelstellingen

4

5.

Diversen
Communicatie

1220

NE204

(1204), 1205

NE232

Subsidie steunpunt Ruimte en Wonen

3350

NE234

Lotto-opbrengsten

3351

NE207

(3363) 3365

NE211

3364

NE210

wetenschappelijk onderzoek

experimentele voorbeeldprojecten
ondersteuning lokaal woonbeleid
opmaak en actualisatie leegstandregister
Aanvullende tewerkstelling wonen

3367

NE212

fonds voor de huisvesting

190

NE200

191

NE201

gemeenschappelijk

waarborgfonds

huisvesting

6.

NE223

Visitatiecommissie (va. 2011)

NE231

Inwinnen externe expertise (va. 2011)

NE233

Uitdovende stelsels
mijnwerkersleningen Limburgfonds

3122

NE205

huurcompensatie

3469

NE215

huurcompensatie alternatieve financiering

3470

NE216

Tegemoetkoming in de leninglast (TIL)

5306

NE220
5

Tegemoetkoming mbt Vlaamse rand rond
Brussel
Domus Flandria

3102

NE002

4110

NE218

* verdeling a rato van aandeel in productie
** verdeling a rato van aandeel premies uitbetaald aan SVK’s
*** verdeling a rato van personeelsinzet (raming obv jaarverslagen)
**** bij gebrek aan adequate indicator gelijkmatig verdeeld
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Bijlage 2: (Geen) Gegevens over de kwantitatieve woningvoorraad in Vlaanderen
De gegevens uit de Algemene Socio-Economische Enquête 2001 (ADSEI) geven, net als de vroegere Volks- en Woningtellingen,
enkel inzicht in de bewoonde woningen. In 1991 werd bovendien voor het eerst het rijksregister van de natuurlijke personen
gebruikt als vertrekpunt voor de telling. Dit heeft tot gevolg dat de Volkstelling zich vanaf 1991 bijna volledig richt naar de de
jure beschrijving van de bevolking en dus uitgaat van het principe van het wettelijke domicilie van persoon en huishouden. In de
vorige tellingen was de oriëntatie sterker gericht op de de facto toestand. Dit heeft ingrijpende gevolgen, onder meer omdat
bepaalde categorieën (bijvoorbeeld illegalen) en sociologische realiteiten (bijvoorbeeld cohabitatie) hiermee worden gemist of
vertekend. Het gevolg is een quasi perfecte overeenstemming tussen het aantal particuliere huishoudens en het aantal
(bewoonde) woningen. De leegstand wordt met andere woorden niet gevat, net als tweedeverblijven, studentenkoten en
verblijven van asielzoekers en illegalen.
Het Belgische kadaster is een federale instelling die behoort tot de Federale Overheidsdienst Financiën. In het verleden lag het
accent van deze instelling op de fiscale taak, namelijk het bepalen van het kadastrale inkomen van onroerende goederen. Sinds
de fusie met de sector Registratie en Domeinen en de Hypotheekbewaringen in 1998 tot AKRED (Administratie van het
Kadaster, de REgistratie en de Domeinen) groepeert ze de voornaamste houders en beheerders van patrimoniale informatie.
Sindsdien wordt ook veel meer nadruk gelegd op de patrimoniale opdracht. In dit kader werd AKRED in 2004 omgedoopt tot
FOD Financiën, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD). De AAPD wil de bestaande systemen van de
vroegere entiteiten integreren en optimaliseren in een enig informatiesysteem, dat bovendien zal worden gelinkt aan
gegevensbanken van buiten de AAPD (o.a. het Rijksregister), om zo een echte gegevensbank van de patrimoniumdocumentatie
in België op te richten. Deze opdracht is in de eerste plaats gericht op een efficiëntere werking van de AAPD zelf en een betere
dienstverlening aan haar klanten. Maar het belang van de gegevens overstijgt hun fiscale en administratieve roeping. Enkele
wetenschappelijke instellingen vragen geregeld beschikbare statistische gegevens op. De structuur van de gegevens van de
AAPD bemoeilijkt een rationele, volledige en doeltreffende exploitatie ervan door wetenschappelijke vorsers. Ook het gebrek
aan een inventaris ten behoeve van de academische wereld blijkt een belemmerende factor te zijn voor de uitvoering van
studies. Bovendien worden in de toekomst aanvragen van patrimoniumgegevens verwacht van een grootschalige omvang.
Immers, de verplichting om elke tien jaar een volks- en woningtelling te organiseren is weggevallen. Als alternatief om deze
belangrijke bron van sociaal-economische gegevens in België in stand te houden, wordt overwogen om de bestaande
databanken van de administraties te gebruiken. Voor gegevens over onroerende goederen en huisvesting kan men niet buiten
de AAPD als administratieve bron. Vandaar dat het project “OSIRIS”, Organisatie van de Statistische Informatie van de
Patrimoniumdocumentatie ten behoeve van het onderzoek, werd opgestart. Dit project wil werk maken van de verspreiding van
de informatie, die momenteel moeilijk exploiteerbaar is. Op termijn moet de oprichting van een interface voor informatieuitwisseling toelaten om op een geformaliseerde wijze geanonimiseerde statistische gegevens te verspreiden met het oog op
hun wetenschappelijke valorisatie. Dit platform OSIRIS zal aan de wetenschappelijke wereld nieuwe mogelijkheden bieden om
opzoekingen uit te voeren en de resultaten van studies op geregelde tijdstippen te publiceren. Het publiek zal kunnen
beschikken over statistische gegevens via de basistoepassingen op de website van de AAPD.
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