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Investeren 
in kansengroepen 

(deel 5):
huisvesting

In onze vorige bijdragen over sociale investeringen passeerden na het Europese beleids-

kader al de voorschoolse educatie, het onderwijs en jeugdgaranties de revue. Dit artikel 

focust op het (sociale) huisvestingsbeleid. Zoals zal blijken, is in deze sector heel wat 

scheefgegroeid. Zowel sociale als economische argumenten pleiten voor een omslag van 

het overheidsbeleid inzake huisvesting. 
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T
och zou je de vraag kunnen stellen: waar-

om overheidsmiddelen investeren in huis-

vesting? Corrigeert die sector zichzelf niet? Uit 

diverse studies blijkt dat er enorme (economi-

sche) kosten verbonden zijn aan gebrekkige 

huisvesting. Naast directe gevolgen zoals long-

aandoeningen door vocht is er ook een duidelijk 

verband tussen de woonkwaliteit en de mentale 

gezondheid van de inwoners (WHO, Wereldge-

zondheidsorganisatie, 2011). Inadequate huis-

vesting leidt tot een verhoogd stressniveau op 

verschillende domeinen: bewoners hebben zor-

gen over de veiligheid, of financiële zorgen over 

de huur, energieverbruik en extra (herstel)kos-

ten. De WHO benadrukt bijgevolg dat investeren 

in een gezonde, veilige, betaalbare en kwali-

teitsvolle woonomgeving niet alleen enorme 

voordelen voor de volksgezondheid met zich 

meebrengt, maar ook vanuit een economisch 

perspectief efficiënt is, omdat belangrijke kos-

ten vermeden kunnen worden. 

LAAGSTE INKOMENSGROEPEN, MEEST VOORDEEL

De Europese Stichting in Dublin schat de jaar-

lijkse kost van inadequate huisvesting binnen 

de EU op ongeveer 194 miljard euro. Investerin-

gen ter verbetering van de woonomstandighe-

den tot een aanvaardbaar niveau zouden al na 

18 maanden worden terugverdiend door bespa-

ringen in de gezondheidssector en betere soci-

aaleconomische resultaten (Eurofound, 2016). 

Het hoeft ook niet te verwonderen dat het de 

laagste inkomensgroepen zijn die het meest 

schade ondervinden van slechte huisvesting, en 

waar overheidsinvesteringen bijgevolg het meest 

zouden renderen.

Naast het eerder beschreven verband tussen de 

kwaliteit van huisvesting enerzijds en de ge-

zondheid en kansarmoede anderzijds blijkt uit 

de European Quality of Life Survey (EQLS) dat 

inwoners een kwaliteitsvolle woning als enorm 

belangrijk beschouwen. Onderzoek in de 28 

EU-landen heeft namelijk aangetoond dat een 

bevredigende huisvesting zich bovenaan de hië-

rarchie van menselijke behoeften bevindt: naast 

een goede job wordt een adequate huisvesting 

gemiddeld genomen beschouwd als de belang-

rijkste voorwaarde voor een kwaliteitsvol leven 

(Eurofound, 2006).

ONGELIJKE VERDELING VAN WOONKWALITEIT IN 

VLAANDEREN

In het Grote Woononderzoek (2015) werden 

5000 woningen grondig gescreend. De verschil-

lende gebreken en de ernst ervan werden in de-

tail beschreven en de verschillen tussen groe-

pen en gebieden systematisch geanalyseerd. 

Uit de cijfers bleek dat 37% van de woningen, 

ongeveer 1 miljoen Vlaamse woningen, van on-

toereikende kwaliteit is: 13% heeft daarbij 

structurele ingrepen nodig, al dan niet aange-

vuld met beperkte herstellingen. Opvallend is 

dat het aandeel private en sociale huurwonin-

gen in de structureel ontoereikende woningen 

ongeveer gelijk is. 

Het is bekend dat er een sterke samenhang is 

tussen woningtype, deelmarkt en socio-econo-

misch profiel van de bewoners. De drie hoogste 

inkomensquintielen hebben woningen van een 
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De Wereldgezondheidsorganisatie 

benadrukt dat investeren in een gezonde, 

veilige, betaalbare en kwaliteitsvolle 

woonomgeving niet alleen enorme 

voordelen voor de volksgezondheid met 

zich meebrengt, maar ook economisch 

efficiënt is, omdat belangrijke kosten 

vermeden kunnen worden. 
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Eén van de belangrijkste subsidies voor eigen-

domsverwerving is de zogenaamde woonbonus.  

De woonbonus is een eenvoudig systeem waarbij 

men jaarlijks de kapitaalaflossingen en intrestaf-

betalingen fiscaal mag aftrekken voor de enige 

en eigen woning. Uit een studie van het Steun-

punt Wonen (Goeyvaerts et al., 2014) bleek dat 

de woonbonus allerminst het gewenste effect 

heeft. In plaats van woningen betaalbaar te ma-

ken, drijft de woonbonus de prijzen van gezins-

woningen omhoog. Bovendien heeft de woonbo-

nus nog andere nadelige gevolgen. Doordat 

huizen niet betaalbaarder werden, richt een aan-

tal mensen zich nog steeds noodgedwongen tot 

de private huurmarkt waar de overheidstege-

moetkomingen veel kleiner zijn. Anderzijds komt 

72% van het voordeel van de woonbonus terecht 

bij de hoogste 40% inkomens en versterkt het 

dus de inkomensongelijkheid. Naast het regres-

sieve herverdelingseffect bleek de woonbonus 

een enorme budgettaire impact te hebben. In 

het Vlaamse regeerakkoord werd daarom (meer 

dan terecht) een gedeeltelijke afbouw van de 

woonbonus vooropgesteld. Het fiscaal voordeel 

werd al terug  geschroefd waardoor hoge inko-

mensgroepen minder voordeel zullen genieten 

op hun hypothecaire lening.  

ONGELIJKE BETAALBAARHEID VAN WONEN 

Uit het Grote Woononderzoek (Winters et al., 

2015) blijkt dat er een sterke oververtegenwoor-

diging van groepen met een zwak profiel op de 

beduidend betere kwaliteit en van een recenter 

bouwjaar dan de twee laagste quintielen. Zoals 

verwacht constateerden de onderzoekers een 

duidelijke samenhang tussen de bouwperiode 

en de energiezuinigheid. Zo komen muur-, vloer- 

en leidingisolatie maar beperkt voor bij wonin-

gen gebouwd voor 1970 (Winters et al., 2015). 

MATTHEÜS-EFFECT IN WOONSUBSIDIES 

Vanuit de sociale investeringsoptiek is het be-

langrijk om bij de raming van het rendement 

van maatregelen rekening te houden met de 

verdeling van de middelen: meer begoede huis-

houdens zouden vaak ook zonder overheidssub-

sidies investeren in kwaliteitsvol wonen, terwijl 

de minder begoeden dit zonder hulp niet zou-

den doen. Met andere woorden, subsidies heb-

ben een groter effect naarmate ze beter gericht 

zijn op de lagere inkomensgroepen. In een re-

cente studie van Haffner & Heylen (2014) werd 

de verdeling van woonsubsidies in Vlaanderen 

en Nederland onder de loep genomen. Een 

woonsubsidie definiëren we daarbij als een ver-

laging van de kostprijs van de woonconsumptie 

als gevolg van een directe of indirecte over-

heidstegemoetkoming. Uit een vergelijking van 

de verdeling van deze subsidies blijkt dat deze 

in Vlaanderen meer toevloeien naar de hogere 

inkomens dan in Nederland. Het leeuwenaan-

deel van de toelagen is bestemd voor eigenaars: 

hypotheekaftrek, verlaagd btw-tarief, verminde-

ring onroerende voorheffing en verlaagde regis-

tratierechten, maar ook renovatiepremies, 

sociale leningen en sociale koopwoningen. Als 

alle subsidies voor eigenaars worden samenge-

teld, ontvangen in Vlaanderen de twee hoogste 

quintielen elk circa 30% van het totaalbedrag. 

Dit is dus de helft meer dan hun aandeel in de 

bevolking. Verder gaat circa 20% naar het mid-

delste quintiel, terwijl de twee laagste quintie-

len - en voornamelijk quintiel 1 - een kleiner 

dan evenredig aandeel ontvangen (Haffner & 

Heylen, 2014).  
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Uit de cijfers bleek dat 37% van de 

woningen, ongeveer 1 miljoen Vlaamse 

woningen, van ontoereikende kwaliteit is: 

13% heeft daarbij structurele ingrepen 

nodig, al dan niet aangevuld met beperkte 

herstellingen.



DE GIDS | OKTOBER 201614

huurmarkt is. Een op de vier private huurders is 

te vinden in het laagste inkomensquintiel. Ne-

gen procent van de private huurders is werkloos 

(tegenover 2% van de eigenaars) en nog eens 

9% is ziek of arbeidsongeschikt (3% bij de ei-

genaars). Vreemde nationaliteiten maken 13% 

uit van de private huurders, tegenover 3% bij de 

eigenaars. Tot slot blijkt een op twee private 

huurders alleenstaand (tegenover 23% van de 

eigenaars). 

Om de betaalbaarheid van wonen te meten 

wordt de woonquote gebruikt. Dit is is de ver-

houding van de woonuitgaven (de huur of afbe-

taling van de woonlening) tot het beschikbaar 

huishoudinkomen. In 2013 bedroeg de gemid-

delde woonquote van Vlaamse huishoudens 

15%. Voor huurders ligt deze woonquote meer 

dan dubbel zo hoog: 34% voor private huurders, 

32% voor sociale huurders. Er dreigt vooral een 

probleem met de betaalbaarheid als de woon-

quote van een huishouden te hoog uitvalt. De 

momenteel meest gehanteerde drempel daar-

voor is 30%. Op die manier beoordeeld, heeft 

20% van de Vlaamse huishoudens een pro-

bleem met de betaalbaarheid van wonen, met 

een oververtegenwoordiging van private huur-

ders. Op de private huurmarkt betaalt meer dan 

een op twee huishoudens (52%) meer dan 30% 

van het inkomen aan huur in 2013. 

Daarom is (blijvende) aandacht voor de woon-

kwaliteit en betaalzekerheid op de huurmarkt in 

het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 

(VAPA) relevant en noodzakelijk. De focus op de 

zwaksten met het huurgarantiefonds, de huur-

subsidie, de huurpremie en het stelsel van soci-

ale leningen is bijgevolg positief. Er is vooral 

behoefte aan een integratie en sterke uitbrei-

ding van de Vlaamse stelsels van huurpremies 

en huursubsidie. De impact van deze stelsels is 

tot op vandaag marginaal gebleven door hun 

zeer restrictieve voorwaarden. Bovendien wijst 

de ervaring uit dat de non-take-up van sociale 

rechten evenredig is met de voorwaardelijkheid 

ervan: hoe complexer de regels, hoe minder de 

effectief gerechtigden gebruik maken van hun 

rechten. 

SOCIALE HUISVESTING 

In vergelijking met vele andere Europese lan-

den is de sociale huisvesting in Vlaanderen 

van beperkte omvang. Ongeveer 6% van de 

woningen zijn sociale woningen. Het feit dat 

buurlanden Nederland, Frankrijk en het VK 

over respectievelijk 32%, 17% en 18% sociale 

woningen beschikken is in dit opzicht veelzeg-

gend (Pittini & Laino, 2011).  

Gemiddeld ligt de huurprijs van sociale wonin-

gen de helft lager dan op de private huur-

markt. Ondanks deze lage prijs kampt een 

aanzienlijk deel van de sociale huurders (om-

wille van hun zeer laag inkomen) nog met be-

taalbaarheidsproblemen. Bij de huishoudens 

uit het laagste inkomensquintiel in de private 

huurmarkt heeft (bij een woonquote-drempel 

van 30%) 78% een betaalbaarheidsprobleem. 

Bij sociale huurders met eenzelfde inkomen 

(eerste quintiel) is dit 36%.

Eén van de voornaamste bevindingen bleef de 

zwakke prestatie van de sociale huisvesting 

Als alle subsidies voor eigenaars 

– hypotheekaftrek, verlaagde btw, 

renovatiepremies,… - worden 

samengeteld, ontvangen in Vlaanderen de 

twee hoogste quintielen elk circa 30% van 

het totaalbedrag: de helft meer dan hun 

aandeel in de bevolking.
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bare groepen - wijzen op de dringende noodzaak 

om krachtig in te grijpen in de private huur-

markt. Dit kan volgens ons best gebeuren door 

een behoeftedekkend stelsel van (inkomensge-

toetste) huurtoelagen. In het verleden heeft 

men daar van afgezien met het argument dat 

huurtoelagen mogelijk eerder ten goede komen 

aan eigenaars dan aan huurders. Hoe stevig is 

dit argument? Het wordt nu in omgekeerde zin 

gebruikt, wanneer vastgesteld wordt dat eige-

naars onvoldoende investeren in kwaliteitsvolle 

huurwoningen omdat het private rendement 

van huurwoningen te laag is. Dit zou impliceren 

dat een (beperkte) verhoging van de huurprij-

zen zelfs wenselijk wordt geacht om het verhu-

ren van kwaliteitsvolle woningen aantrekkelijker 

te maken. Anders uitgedrukt, kunnen huurtoe-

lagen een dubbele rol vervullen: het gedeelte 

dat ten goede komt aan de huurder verhoogt de 

betaalbaarheid, en het gedeelte dat terecht-

komt bij de verhuurder kan de kwaliteit verho-

gen – kwaliteit die op haar beurt ook ten goede 

komt aan de huurder. Vanuit deze filosofie kan 

een (beperkte) versoepeling van de prijsvoor-

waarden voor betoelaagde huurwoningen afge-

wogen worden tegen noodzakelijke kwaliteits-

verbeteringen. Vanuit sociaal investerings  oog- 

punt is m.a.w. het huurprijsverhogend effect 

van huurtoelagen niet noodzakelijk een verloren 

investering.

inzake woningkwaliteit. De afgelopen jaren zijn 

in de sociale huisvesting veel investeringen ge-

beurd in nieuwbouw. Op het vlak van kwali-

teitsverbetering lag veel nadruk op het verbe-

teren van de energiezuinigheid. Uit het 

bovenstaande is gebleken dat dit absoluut 

noodzakelijk is. Dergelijke investeringen dra-

gen namelijk bij tot een betere betaalbaarheid 

voor de betrokkenen. Daarnaast hebben ze 

een positieve impact op de gezondheid en de 

sociale mobiliteit. De verwijzing naar het Ac-

tieplan Energiearmoede in het VAPA is in dat 

opzicht een belangrijke stap in de goede rich-

ting.  

BESLUIT: SOCIAAL WOONBELEID OP KRUISPUNT 

Dat het Vlaamse woonbeleid op een kruispunt 

staat heeft niet alleen te maken met de over-

dracht van bevoegdheden en budgetten vanuit 

het federale naar het regionale beleidsniveau. 

Belangrijker is wellicht de wetenschappelijke 

bevestiging van een oud vermoeden, dat de 

overheid jarenlang een averechts herverdelend 

effect heeft gevoerd door de oversubsidiëring 

van private eigendom en onderinvestering in 

sociale huisvesting en in de private huurmarkt. 

De gevolgen zijn een (bijna letterlijk) ongezon-

de private huurmarkt, een structureel tekort 

aan sociale woningen en een moeilijk te verant-

woorden discriminatie tussen private en socia-

le huurders onder de laagste inkomensgroe-

pen. Die analyse van de scheefgegroeide 

situatie wordt deels, maar nog niet voldoende, 

geïmplementeerd in het beleid. Dat wordt dui-

delijk wanneer men kijkt naar de budgetten en 

hun verdeling: de overheidsinvestering in de 

woonbonus blijft een veelvoud van de uitgaven 

aan sociale huisvesting, huurtoelagen, premies 

allerhande en sociale verhuurkantoren samen. 

De beschikbare studies – en vooral de alarme-

rende cijfers over de toenemende onbetaal-

baarheid van private huurwoningen voor kwets-

De ervaring wijst uit dat de non-take-up 

van sociale rechten evenredig is met de 

voorwaardelijkheid ervan: hoe complexer 

de regels, hoe minder de effectief 

gerechtigden gebruik maken van hun 

rechten.
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Uiteraard is ons voorstel rond huurtoelagen niet 

strijdig met de andere maatregelen die in het 

Vlaams Regeerakkoord en in het VAPA worden 

vooropgesteld. Belangrijk is dat men alle maat-

regelen evalueert vanuit een sociaal investe-

ringsperspectief. Dit laatste werpt een nieuw 

licht op de zinvolheid van een aantal instrumen-

ten. Het pleit in elk geval voor een goede targe-

ting: want het sociaal rendement is het hoogst 

bij de meest kwetsbare groepen. 

De alarmerende cijfers over de 

toenemende onbetaalbaarheid van private 

huurwoningen voor kwetsbare groepen, 

wijzen op de dringende noodzaak om 

krachtig in te grijpen in de private 

huurmarkt. Dit kan volgens ons best 

gebeuren door een behoeftedekkend 

stelsel van (inkomensgetoetste) 

huurtoelagen.
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