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Vertrekpunt

 Recht op wonen is voor grote groepen geschonden
 zie diverse hoofdstukken van “Wonen aan de 

onderkant” over…
 residualisering huursector (privé+sociaal) 
 huisvestingsval
 probleem van woningkwaliteit
 problemen van betaalbaarheid
 de “onderkant”: thuislozen, campingwoners, asielzoekers 

en mensen zonder papieren, uithuiszettingen
 Vragen

 Kan een woonbeleid daaraan verhelpen in de 
wetenschap dat de ‘markt’ dit niet kan? (Galbraith)

 Beschikt de bevoegde overheid Vlaanderen over de 
middelen, instrumenten en bevoegdheden om het 
grondwettelijk RoW te realiseren?
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Doel bijdrage

 De antwoorden zitten in de vragen vervat
 aantonen dat het huidige beleid behoorlijk 

fout zit
 aantonen dat het anders kan

 voorbij de vraag om meer geld voor wonen
 vooral een pleidooi om de bestaande middelen 

anders te gebruiken
 politieke keuzen en volgehouden beleid kunnen 

het verschil maken
 Waarschuwing

 Gemiddelden  ongenuanceerd
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Pad & tunnel
-over de titel-

 “Pad” (afhankelijkheid)
 begrip afkomstig uit de economie (intro technologie)
 doorgedrongen in de studie van het woonbeleid
 essentie: er wordt voortgeborduurd op oude 

beleidsopties niettegenstaande de samenleving 
verandert

 Versterkende trap: “tunnel”
 pad = hoe structurerend ook, er is zicht op zijwegen 

en andere paden  eventueel toch aanpassingen 
(bijv. svk)

 tunnel = overzicht is verdwenen; beleid is voortzetting 
van wat was – geen structurele ingrepen
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Wat volgt?

 Even over de problemen
 betaalbaarheid
 kwaliteit

 Woonbeleid
 Overzicht
 Doelstellingen
 De praktijk

 Woningkwaliteitsbeleid
 Private huursector
 Betaalbaarheid
 Budgetstromen
 Wie profieert

 Voorstellen voor een meer efficiënt woonbeleid
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Hoofdproblemen

 Twee essentiële
 betaalbaarheid
 woningkwaliteit



7

Woningkwaliteit

 Nieuwsberichten & 
t.v.-programma’s 
zoals ‘Inspecteurs’ 
(TV1) krijgt ‘inzicht’ 
in het ‘uitzicht’ van 
een slechte woning 

Uit: De Gentenaar
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Uit: De Morgen

Uit: De Standaard 
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Woningkwaliteit

 Huisvestingswereld: 200.000 slechte woningen , 
2005 (subjectieve maat)

 Oorzaken
 oude voorraad (vroege industrialisatie + late 

ontwikkeling platteland)
 ontbreken van een vernieuwingsbeleid
 !! lage na-oorlogse nieuwbouwactiviteit (weinig 

sociale wonigbouw)
 woningen verouderen/vervallen mee met de bewoners

 Sterke daling (komen van 300.000, 2001)
 renovatie sociale woningen
 renovatie particulieren (kopen & renoveren ipv 

bouwen)



10

Woningvoorraad per 1.000 volwassenen
Bron: Feddes
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Sociale huurwoningbouw
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Betaalbaarheid
-wonen is onbetaalbaar-

Uit: De Morgen
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Betaalbaarheid
-geobserveerde ontwikkeling voor B-

81.5€ 
per m²

26.9€ 
per m²

bouwgronden

143.591€72.508€Appartementen

158.162€72.167€Woonhuizen

20051995
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Betaalbaarheid
-wonen is zeer betaalbaar-

Uit: Het Laatste Nieuws

Uit: De Standaard

*”Nergens in Europa even ruim, even rijk en even goedkoop”

*
*
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Betaalbaarheid
-wat is het nu?-

 Bruggeman e.a. in Economisch Tijdschrift, 3 – 
2005, p. 83  ivm eigendomverwerving de voorbij 18 
jaar

“De betaalbaarheid van een doorsnee woning 
verbeterde echter omdat de stijging van de 
woningprijs meer dan gecompenseerd werd 
door de aanzienlijke daling van de 
hypothecaire rente tijdens de jaren negentig. 
Aan het einde van de jaren negentig was een 
doorsnee woning zelfs beter betaalbaar dan in 
de jaren zeventig en tachtig…” 
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Betaalbaarheid
-wat is het nu?-

 Cijfers:
 SEP-UFSIA (1997): afbetalingsquote is ongeveer 20% 

(eigenaars)
 NIS Gezinsbudgetenquête 2002: gemiddelde hypotheek is 

17,5% van de gezinsuitgaven
 Kenniscentrum (2005): afbetalingsquote is 21%
 Indien hoge(re) afbetalingslast: daalt snel met de leeftijd
 Conclusie: behoorlijk betaalbaar (verschillende bronnen)

 Maar
 Huur >< eigendom
 1-inkomens >< meer-inkomensgezinnen
 Relatiebreuk is belangrijkste risico
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Betaalbaarheid
-wat is het nu?-
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Betaalbaarheid
-hoe de mythe van de onbetaalbaarheid verklaren?-

 inflatie wordt niet verrekend
 effect van de stijging van de reële inkomens
 effect van de lage interest (Econ Tijdschrift) 
 nieuwe hypothecaire producten (looptijd tot 40 

jaar)
 effect van de fiscaliteit (woonbonus e a)
 vaststelling: nieuw=vastgoedbedrijven 

‘communiceren’ stijgende cijfers  versterkend 
beeld 
( Stadim  Century 21, ERA,…)
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Betaalbaarheid
-hoe de mythe verklaren?-
factor inflatie (1953=100)
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Betaalbaarheid
-hoe de mythe verklaren?-
factor inkomen

 Gemiddeld inkomen per aangifte (Vl)
 Inkomens 1995 22.501€
 Inkomens 2005 25.163€
 + 12%
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Betaalbaarheid
-hoe de mythe verklaren?-
factor rente

100235€10%
20 jaar vast

Ter vergelijking

68160€4.5%
20 jaar vast

AXA webstek
Medio okt. 2005

51121€1.5%
20 jaar vast

VWF 2005
Vanaf 1,4%

Mensualiteit
voor 

25.000€

Berekening 
voor
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Samenvattend

 Kwaliteitsprobleem reëel & structureel: 200.000 
slechte woningen (stad als A’pen)

 Polarisering inzake betaalbaarheid met als 
voorname differentiërende factor het aantal 
inkomens per huishouden
 eigenaars kennen nauwelijks betaalbaarheidsproblemen
 daartegenover staat combinatie van 1-inkomen/slechte 

huisvesting/onbetaalbeid/huren/concentratie 
 Structureel: lage nieuwbouw 

 In combi met stijgend aantal hh en stijgend % eigenaars  
eigendomsverwerving op bestaande voorraad  
verdringingsprocessen?
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Woonbeleid
-een overzicht van het “pad”-

 1889: 1ste huisvestingswet met nadruk op
 spaarzin (ASLK)  spaarboekje & woonsparen  

erfgenaam Fortis nog steeds martkleider
 eigen bezit o a met goedkope leningen, fiscale korting 

en extra stem bij verkiezingen
 stimuleren particuliere woningbouw

 1919: oprichting NMGWW  sociale huurwoningbouw 
 tuinwijken  beperkte impact/discussie

 1922: Wet Moyersoen  aanmoedigingspremie
 1928: Woningfonds  goedkope lening voor (toen) 

grote gezinnen
 1935: Kleine landeigendommen  sociale leningen & 

sociale koopwoningen & ‘groentetuin’
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Woonbeleid
-een overzicht van het “pad”-

 Erfenis/debat/krachtlijnen
1. Het niet toelaten/aanbieden van alternatieven 

(groepswoningbouw; geregelde private huur)
2. Stigmatiseren van die alternatieven (stigmatiseren 

van sociale hv)
3. Blijven steunen van een model (eengezinswoning  

ontbrekende r o tot jaren 1980)
4. Weigering om de private huurmarkt te regelen (vgl 

met buitenland)
5. Definiëren van brede (vage) doelgroep
 Essentie zou niet wijzingen na WO2!! 
 D.b. elke poging om meer collectief & geordend te 

werken is afgeblokt
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Woonbeleid
-een overzicht-

 1948: Wet de Taeye  bouwpremie
 1949: Wet Brunfaut  financiering sociale huisvesting
 1953: Krottenwet  wat sloop & vaak hoogbouw in de 

plaats
 1980: staatshervorming   ‘ontdubbelen’ van het 

woonbeleid
 Federaal: fiscaliteit + private huur
 Regionaal: woonbeleid (in volheid van bevoegdheid)

 1994: recht op wonen wordt grondwettelijk
 1995: decreet op de leegstand & verkrotting (nieuw 

pad)
 1997: 1ste Vlaamse woningwet: Vlaamse Wooncode 

 verankering van nieuwe instrumenten & 
instellingen: svk’s, sociaal beheersrecht, 
conformiteitsattest…
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Woonbeleid
-doelstellingen-

 Neutraal geformuleerd (Deleeck e.a., 1983)
 “De woningvoorraad in overeenstemming brengen met 

de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoeften 
door het stimuleren van eigendomsverwerving, door 
de bouw en het beheer van sociale huurwoningen en 
door de verbetering van de staat van ongezonde 
en/of onaangepaste woningen”

 Vlaamse Wooncode (1997)
 “Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. 

Daartoe met de beschikking over een aangepaste 
woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke 
woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met 
woonzekerheid worden bevorderd”
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Woonbeleid
-de praktijk-

 Topics
 Kwaliteitsbeleid
 Beleid tav private huursector
 Beleid inzake betaalbaarheid

 Onevenwichtige verdeling 1 
(beleidsniveaus)

 Onevenwichtige verdeling 2 (mensen)
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Woonbeleid
-woningkwaliteitbeleid-

 Taak: renovatie/vervanging van 
300.000 woningen (situatie 2001)

 Tot het midden van de jaren 1990, 
nooit 

 …gestructureerd
 …gekwantificeerde doelstellingen
 …toegewezen middelen
 marginaal “beleid”
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Woonbeleid
-woningkwaliteitbeleid-

 Recent 
 wat belastingsverlagingen  Federaal: 

verlaagde BTW (6%)
 Vlaanderen (uit VRIND 2004/2005)

 TIL & VAP 68.939 begunstigenden voor 150.000.000€
 1996-2003: gemiddeld 8.579 begunstigden per jaar
 1999-2003: gemiddeld 7.396 begunstigden per jaar
    (eerder dalend aantal)
 gemiddelde bedrag: 2.302€ of 92.080 BEF

 HS (HIP): max van 2.408 begunstigden per jaar
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Woonbeleid
-woningkwaliteitbeleid-

 Recent
 Wooninspectie & strijd tegen huisjesmelkerij

 1996-2002: Inventarisatie op basis van 
Leegstandsdecreet 1995: 4.919 panden

 Vlaamse wooninspectie
- 311 acties op 3 jaar
- Jaar 1: 59 panden met 189 woongelegenheden 
             geverbaliseerd
- Jaar 2: 129 panden met 361 woongelegenheden 

                 geverbaliseerd
- Jaar 3: 193 panden met 666 woongelegenheden 

                 geverbaliseerd
 samen: 1.216 woongelegenheden op 3 jaar

- Achilleshiel: herhuisvestingsproblematiek
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Woonbeleid
-woningkwaliteitbeleid-

 Conclusie: 
 ruimschoots onvoldoende om op korte 

termijn tot een substantiël verbetering van 
de woningkwaliteit te leiden  kader voor 
huisjesmelkerij

 Te verwachten 
 Vlaamse renovatiepremie 

 Prijsverhogend effect (?)
 Gevaar subsidiëring villa’s

 Strijd tegen huisjesmelkerij  blijft (?  volgt 
Justitie?)
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Woonbeleid
-private huurbeleid-

 Huurprijs= vrij (samengedrukte markt  vraaggarantie  
prijsstijgingen)
 huurprijs niet  langer gerelateerd met 

kwaliteitsverbetering!! (zie I Pannecoucke)
 Duur van de overeenkomt= geregeld, maar relatief 

wegens onder voorwaarden opzegbaar 
 Kwaliteit= geen “echte” voorwaarden

 Private huurwet (verantwoordelijk van huurder en 
verhuurder)

 Wel druk via (Vreemdelingenwet) strafwet
 Vlaamse wooninspectie  nobel maar beperkt (zie 

eerder)
 SVK: bescheiden poging  goede 3.000 woningen
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Woonbeleid
-private huurbeleid-

 Conclusie: kans is quasi onbestaande 
dat privaat huren op korte termijn een 
volwaardig alternatief wordt  
overheid voorziet daartoe geen kader 
en is niet geneigd er één te voorzien 
(vgl met Duitsland & Zwitserland)
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Woonbeleid
-beleid inzake betaalbaarheid-

 Verhogen van de toegang tot eigenwoningbezit: 
diverse soorten sociale leningen, sociale kavels, 
sociale koopwoningen, fiscale korting, verkoop 
sociale huurwoningen 

 in theorie positief effect op betaalbaarheid
 in de praktijk

 haalt slechts weinigen over de meet wegens nood 
voor startkapitaal (Deleeck, e.a., 1983; Van Damme & 
Winters in WaO)

 werkt in de praktijk inflatoir  wat dus het 
omgekeerde is van wat wordt beoogd
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Woonbeleid
-beleid inzake betaalbaarheid-

 Private huur: marginale & zeer 
voorwaardelijke HS (HIP)   geen 
pogingen om die betaalbaar te 
maken
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Woonbeleid
-beleid inzake betaalbaarheid-

 Sociale huur
 135.000 woningen
 Wachtlijst 54.000 – 76000
 HIVA: 320.000  tekort: 175.000
 1998-2004 : jaarlijks toename 1.219 verhuurde 

woningen (webstek VHM)
 54.000  45 jaar
 76.000  63 jaar
 175.000  144 jaar

 Tendensen tot marginalisering 
 Neiging tot belemmering instroom ‘arme’ 

bevolkingscategorieën (sociale & financiële 
leefbaarheid)
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Woonbeleid
- beleid inzake betaalbaarheid- -

 Conclusie
 Ondersteuning woningeigendom

 inflatoir
 weinigen geholpen

 Ondersteuning private huur: 
 prijs vrij
 svk: veel te weinig/ontstaan va wachtlijsten

 sociale huur: veel te weinig 
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Woonbeleid
-onevenwichtige verdeling 1-

 Uit voorgaande: woonbeleid is niet doelgericht noch 
doelmatig  nog versterkt door…

 … onderlinge gewichten
 minontvangsten door fiscale vrijstelling (HIVA)

 1999: 69 miljard BEF (1,7 miljard €), waarvan
 ong. 65 miljard BEF (1,6 miljard €) federaal
 ong. 4 miljard BEF (0,1 miljard €) Vlaams

 Hervormd op 1/1/2005 (woonbonus) maar budgettaire effecten 
blijven dezelfde

  vergelijk: vastleggingskredieten HV Vlaamse begroting
 1999: 13 miljard BEF (0,332 miljard €)
 2004: 13 miljard BEF (0,326 miljard €)

 1ste conclusie: 
 er is meer ‘huisvestingsgeld’ dan wordt aangenomen
 grootste deel is federaal !!
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Woonbeleid
-onevenwichtige verdeling 2-

 Wie profiteert? Of Matteüs blijft de scepter 
zwaaien
 Deleeck e.a., 1983; Deschamps, 1984…
 PDD 1995 Scheve verdeling

 40% gaat naar de 20% meest welvarende huishoudens
 10% gaat naar de 20% minst welvarende huishoudens

 Hoogste inkomens krijgen meest
 Effecten verschillen naargelang het type tussenkomst

 Fiskaliteit  hoogste inkomens (woonbonus zal dit 
afzwakken)

 Andere eigendomsondersteundende maatregelen  
middengroepen

 Sociale huur & HS  laagste inkomensgroepen
 2de conclusie: de middelen gaan naar wie het niet 

nodig heeft (cfr Deleeck e.a., 1983)
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Woonbeleid
-gebrek aan seletiviteit-

10
7
8
4
9

10
9
9

10
7

10
9
7

-Woonbonus (alle hypo)
-Sociale huur (basis niet alleenstaanden)
-Sociale huur indien leefbaarheidsplan
-Huur- en installatiepremie (basis)
-SHM sociale koop & kavel (basis niet alleen)
-SHM middelgrote koop & kavel (mix)(basis)
-SHM sociale lening (basis)
-VWF goedkope lening (start: 1 kind ten laste)
-EKV goedkope lening
-VAP
-Nieuw: renolvatiepremie (50.000€)
-Oost-Vlaamse aanvullende lening (basis)
-Gent, huur stadswoning (basis)

Deciel 
uitsluitingsgrens

tegemoetkoming
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Woonbeleid
-conclusie-

 er gaat veel meer overheidsgeld gaat naar 
wonen dan algemeen wordt aangenomen  
grootste pakket, nl. de fiscaliteit, doet op het 
constitutioneel bevoegde beleidsniveau niet 
mee

 veel gaat naar mensen die het niet nodig 
 weinig gaat naar mensen die het nodig hebben
 werkt inflatoir; het doet m.a.w. de prijzen stijgen
 kortom: het woonbeleid is grotendeels naast de 

kwestie ( huisvestingsval of wonen maakt 
inderdaad armer)
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Woonbeleid
-waarheen?-

 Doelstellingen
 Wie eigenaar wil worden moet dit 

kunnen volgens het principe van 
duurzaam eigen woningbezit

 Cruciaal=uitbouw van alternatieven
 voldoende woning van voldoende 

kwaliteit 
 wonen betaalbaar maken voor de 

‘onderkant’
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Woonbeleid
-waarheen?-
 Duurzaam eigen woningbezit

 Uit VK -- nadat veel eigenaars woning kwijt geraakten 
-- Right-to-buy

 Elementen
 zij die eigenaar worden, moeten dit kunnen blijven
 zij die geen eigenaar worden, hebben valabele 

alternatieven
 er is geen invloed van de economische cycli
 verlies van eigen woning is enkel het gevolg van 

gebeurtenissen om het niveau van het huishouden 
(scheiding bijv) en hangt niet af stijgende werkloosheid 
of wijzigende interestvoeten

 er zijn geen subsidies nodig om de betaalbaarheid en 
stabiliteit te garanderen

 Of: huishoudens worden eigenaar op basis van een 
realistische inschatting van de eigen loopbaan. Ze 
worden dus geen eigenaar omdat ze geen redelijk 
alternatief hebben (wat in Vl wel zo is)



48

Woonbeleid
-waarheen?-

 Logische consequentie: er worden geen subsidies verstrekt om 
de toegang tot eigendom te stimuleren 
 Afschaffen vanaf een bepaalde datum in de toekomst van alle fiskale 

aftrekken
 Gevolg: er komen heel veel middelen beschikbaar 
 Maatschappelijk/Politieke realiteit: niet verstandig  is 

“afpakken”  compensatie via BTW: 
 21% voor een basisbehoefte  melkkoe
 algemene verlaging van de btw (bijv. tot 6%) voor het niveau 

“basisbehoefte” (bijv. bij investering van 100.000€)
 terugverdieneffect is reëel  kost weinig & onmiddellijk effect

 Bovendien: 
 Cfr sociale zekerheid : verzekeringssysteem
 Grond- en pandenbeleid (RO)
 Te bekijken: ondersteuning van vernieuwbouw (via fiscaliteit of 

sociale leningen beperken tot vernieuwbouw)
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Woonbeleid
-waarheen?-

 Sociale huur
 Meer
 Anders

 wijze van bouwen  stigma
 samen met welzijn
 !!: oude tijden (“het middenklasse gezin in 

de sociale huursector”) komen niet terug, 
daarvoor is eigendom te betaalbaar
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Woonbeleid
-waarheen?-

 Private huur
 Sociale huur kan op korte termijn niet aan de 

behoeften voldoen
 Private huursector betrekken bij beleid

 Overheid met kader creëren 
 Fiscaal instrumentarium richten op investeringen 

 voor de bouw van woningen voor verhuur
 voor de vernieuwing van woningen voor verhuur
 het moet de moeite worden om private verhuurder te 

zijn
 Invoering van een algemene huursubsidie
 Om inflatoir effect te vermijden: instellen van 

referentiehuurprijs (cf VK, NL, Duitsland)
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Woonbeleid
-waarheen?-

 Een stok op mee te slaan…
 Wat “leeg” is aanpakken (speculatie)

 bouwgronden
 woningen

 Kwaliteitsbewaking
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Afsluitend

 Denkoefening/routeplan/nieuw pad
 substantieel herdenken van ons 

woonbeleid
 Heeft consequentie voor 

bevoegdheidsverdlingen en dus de 
staatsstructuren

 geleidelijk aan opgebouwd/niet klaar 
om het uit te voeren


