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Inleiding 

In het laatste nummer van Fundamenten, jaargang 29, nr.4, gingen we in op de financiering van de 
sociale huisvestingsmaatschappijen en de spreidstand die ontstaat tussen inkomsten en uitgaven. 
We gaven daar aan om een uitgebreide nota uit te werken met concrete voorstellen die op korte 
termijn binnen de sociale huurprijsberekening kunnen toegepast worden en voldoende financiële 
ademruimte creëren voor de SHM’s om de grote uitdagingen op vlak van nieuwbouw (het groeipad) 
en renovatie (onder meer ERP maar ook de meer globale uitdagingen in deze) vorm te geven. In 
combinatie met de gemiddelde lagere inkomensprofielen van onze huurders leidt deze enorme 
productie immers tot de spreidstand waarvan sprake.  

De noodzaak van de investeringen in sociaal wonen wordt door niemand betwist. We zijn ook 
verheugd dat minister Homans al meermaals bijkomende budgetten heeft vrijgemaakt (in totaal al 
voor 685 miljoen euro) om deze uitdagingen aan te gaan. Het is echter wel dringend tijd om het 
evenwicht te herstellen tussen inkomsten en uitgaven.  

Op lange termijn is een grondige herdenking van de financiering aan de orde – een zekerheid in 
bouwen op vlak van de gemaakte investeringen als basis van de sociale huurprijs zorgt voor een klimaat 
waarin de SHM’s hun taken op lange termijn kunnen opnemen zonder zich zorgen te hoeven maken 
over de korte termijn financiering. Dan kan vb. gekozen worden voor een vraagsubsidie om de 
betaalbaarheid te verankeren – de 1/55e van het inkomen als basis van de sociale huurprijs is overigens 
een uitgangspunt dat ook dan gehanteerd kan blijven. Misschien ook in combinatie met een 
solidartiteitsmechanisme binnen de individuele bijdragen. Zowel het herverdelende als het 
degressieve aspect van sociaal wonen in Vlaanderen zorgt er immers voor dat ons systeem 
internationaal bij de meest efficiënte en effectieve thuishoort. Daar mogen we terecht trots op zijn. 

Daarenboven financiert ons sociaal woonmodel een steeds groter worden directe sociale correctie 
voor onze huurders. Het afgelopen jaar bedroeg deze meer dan 550 miljoen euro. Dit wil zeggen dat 
de sociale huurder gemiddeld een korting krijgt van net geen 300 euro per maand. Dit met een grotere 
korting voor de lagere inkomensprofielen. Dat bedrag aan sociale correcties is ongeveer even groot als 
de totale inkomst uit sociale huur! Ook daar mogen we trots op zijn. 

Wel is op korte termijn een bijstelling nodig om de productie niet te laten stilvallen. De ‘window of 
opportunity’ om te investeren in sociaal wonen is door de lage rente enorm. De nood is groot, de kans 
is er om sterk te investeren. Deze investeringen worden direct in de economie – de private bouwsector, 
vaak de ‘motor’ van onze economie genoemd - gepompt, met veel directe werkgelegenheid als gevolg. 
De afgelopen jaren ging het over een jaarlijks volume van meer dan een miljard euro. Het zou spijtig 
zijn dat dit stokt door onzekerheid over de financiële situatie van de SHM’s.  

We starten deze nota met het artikel zoals verschenen in Fundamenten. Hierin vindt u een leesbare 
en onderbouwde schets van de situatie en een aanzet tot mogelijke maatregelen. 

In het tweede luik gaan we meer concreet in op diverse voorstellen. We focussen hier vooral op de 
parameters van de huurprijsberekening, maar zeker niet exclusief. Ook andere parameters hebben 
een invloed op de financiering van de sector zonder dat ze nopen tot een totaal nieuw 
financieringsmodel.  We hebben de voorgestelde aanpassingen aan de parameters gesimuleerd op 
basis van elke individuele huurprijsberekening (ongeveer 143.000). We hebben dus geen projectie, 
maar een effectief resultaat berekend. Ook de effecten op de verschillende inkomensprofielen zijn dus 
de vertaling van elke individuele stijging – of daling – van de sociale huurprijzen of de correcties die op 
de formule worden toegepast.  

Een van de operationele doelstellingen van het Vlaams Regeerakkoord is een ‘objectieve en betaalbare 
huurprijzen voor sociaal wonen (4.3)’. Dit is ook nodig zoals beschreven om ook de andere 
doelstellingen op vlak van sociaal wonen vorm te geven, want koken kost geld. Maar vooral de 
operationele doelstelling ‘het aanbod aan sociale woningen wordt fors uitgebreid (4.5)’.  
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De minister van Wonen schrijft over de doelstelling rond de huurprijs - naast de reeds lopende 
initiatieven rond onderbezetting, de huurschatter en energiecorrectie - in haar recentste beleidsbrief1 
het volgende: 

In de toekomstige huurprijsberekening van sociale huurwoningen wordt onder andere rekening 
gehouden met de energieprestatie en renovatie van de woning, het inkomen van de bewoner en wordt 
regionale differentiatie mogelijk. 

De concrete voorstellen die we in het tweede deel van deze nota uitwerken passen perfect binnen dit 
kader. Het principe van de 1/55e van het inkomen als basis van de sociale huurprijsberekening blijft in 
onze voorstellen op korte termijn immers het uitgangspunt. Wel hebben we bekeken op welke manier 
we binnen dat kader logische aanpassingen kunnen doen. Onder meer op vlak ven energie, 
uitgevoerde renovaties, regionale differentiatie,… maar we onderzoeken ook andere parameters. 

We zijn er van overtuigd dat mits een aantal evenwichtige aanpassingen in de parameters van de 
sociale huurprijsberekening, die uitgaan van de effectiviteit en efficiëntie van ons sociaal woonmodel, 
de nodige ruimte kunnen creëren om de grote uitdagingen in onze sector blijvend vorm te geven. 

We kijken dan ook uit naar een constructieve dialoog met de minister van Wonen, de Vlaamse Regering 
en het Vlaamse parlement om hier aan te werken. En natuurlijk ook met alle andere actoren. Een 
oplossing is zeker haalbaar die de betaalbaarheid voor de sociale huurder, sociale verhuurder en de 
lokale en Vlaamse overheid garandeert. 

Björn Mallants 

Antwerpen, 14 november 2017 

  

                                                           
1 Homans L., Beleidsbrief 2017-2018 Wonen, Brussel, 2017.  
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Artikel VVH 

FINANCIERING SOCIALE HUISVESTING 

Spreidstand – voor enkelen een handelsmerk, voor de meesten een marteling 

Na een intense werksessie in augustus stelt VVH concrete doelstellingen voor die de 
betaalbaarheid garanderen voor zowel de huurder als de verhuurder 

We bouwen, verbeteren, verhuren en beheren onze sociale woningen als goede huisvaders. Maar 
daar is duidelijkheid en zekerheid voor nodig. Zekerheid voor de kandidaten, huurders, SHM’s, lokale 
actoren en het Vlaams beleid. De berichten die binnensijpelen uit naburige landen over 
risicokapitalisme in sociaal wonen, zo’n risico’s willen we uiteraard vermijden. Maar ook de 
uitverkoop van het sociaal patrimonium omwille van nakende onoverbrugbare tekorten zoals in 
sommige andere landen strekken niet tot voorbeeld. Ook de overname van SHM’s door ‘vulture 
funds’ uit de private financieringswereld kunnen niet het doel zijn. 

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) 
Met de huidige verschijningsvorm van SHM’s is de juiste weg alvast geformuleerd: private 
vennootschappen met sociaal oogmerk met als doel het publieke sociale woonbeleid vorm te geven 
als bevoorrechte partner van de Vlaamse overheid. Die invulling – die trouwens ook aan de grondslag 
ligt van de vele positieve én negatieve ervaringen met sociaal wonen in de ons omringende landen – 
is cruciaal om de sector te begrijpen en wel om drie redenen. Ten eerste moeten we redeneren als 
een vennootschap als het gaat over balansen, rendabiliteit en organisatiebeheersing. Ten tweede 
moeten we hierbij rekening houden met het sociaal oogmerk en de winst niet louter zien in 
dividenden, maar ook als «social profit», dus ook als de betrokkenheid van burgers, het effect via de 
sociale correctie op de situatie van de gezinnen die bij ons wonen en onze rol in het ‘samen leven’ in 
buurten. En ten slotte moeten we als bevoorrechte partner het Vlaamse woonbeleid vorm geven, 
met als accent het oplossen van de woonbehoefte van vele gezinnen. Het samenspel van die drie is 
de eigenheid en sterkte van onze sector. 

Financiering sociale huisvesting in spreidstand 
Uiteraard leidt bovenstaande dualiteit soms tot een spagaat. Al hoeft een spagaat geen probleem te 
zijn voor geoefende turners of een tennisspeelster als Kim Clijsters die hier haar handelsmerk van 
gemaakt heeft… Als niet-getrainde ervaringsdeskundige doet een spreidstand meer denken aan 
Middeleeuwse martelmethodes. Vooral op het vlak van de financiering van onze sector blijkt die 
spreidstand. We hebben dit al vaak aangekaart. Zowel hier, maar ook bij diverse tussenkomsten in de 
media, aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement, in het Memorandum 2014 naar 
aanleiding van de vorige Vlaamse verkiezingen,… 
We kunnen de spreidstand – die overigens beetje bij beetje ruimer wordt, waardoor de metafoor van 
een Middeleeuws foltertuig nog wat meer wordt versterkt – duidelijk aantonen met een heel simpele 
grafiek: de huurinkomsten afgezet ten opzichte van de uitstaande schuld. 



4 
 

 

 

Schulden stijgen sneller dan de inkomsten 
Aan die schuld zijn annuïteiten verbonden en die zijn progressief. Dus niet enkel het volume groeit, 
maar ook de effectieve aflossing. En dus ook de spreidstand… Concreet stijgen de huurinkomsten een 
beetje, al is dat nauwelijks meer dan de inflatie wat zich ook vertaalt in hogere kosten voor 
onderhoud, lonen en ook grotendeels door een bijkomend of een verbeterd aanbod. Maar de 
engagementen die SHM’s financieel zijn aangegaan, stijgen véél sneller. En de daaraan verbonden 
aflossingen zijn ook nog eens progressief. Ze stijgen met 2% per jaar. Ook de opgedreven 
renovatieprojecten vergroten dit probleem. Enerzijds zorgen ze voor nauwelijks meer 
huurinkomsten, maar er staat wel een grote kost tegenover, waar deze historische buffer vroeger 
vaak – na afbetaling van de woning – louter inkomsten genereerde. 

Exploitatiedekkende financiering 
In het VVH-Memorandum 20142 hebben we gepleit voor een ‘paradigm shift’ in het 
financieringsmodel voor sociaal wonen, met een exploitatiedekkende financiering zonder 
overheidstussenkomst en een directe sociale correctie vanuit Vlaanderen voor de sociale huurder. 
Aan de ene kant is dat niet meer dan een variatie op het thema ‘hoe het verschil tussen haalbaar en 
betaalbaar voor woonbehoeftige gezinnen opvangen’. We hebben dit intussen vaak genoeg 
toegepast in sociaal wonen, met goede, maar ook met minder goede effecten. 

                                                           
2 VVH, Bouwen aan morgen… op weg naar een brede sociale woonmaatschappij (Memorandum VVH Vlaamse 
Verkiezingen 2014), Antwerpen, 2014.  

2012 2013 2014 2015 2016

Huurinkomsten €489 875 776 €495 884 314 €508 933 012 €526 477 683 €541 032 714

Uitstaande Schuld (/10) €560 137 953 €602 804 750 €661 289 439 €719 889 253 €771 111 090
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Evolutie huurinkomsten versus uitstaande 
schuld
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Toekomst? 
Die omslag kunnen we uiteraard niet op korte termijn teweeg brengen. Het vergt een zeer complexe 
oefening waar ook en vooral de historische huurinkomsten – en financieringen – mee in rekening 
moeten worden gebracht. Een ‘quick win’ kan dit dus zeker niet zijn, want dan zouden zonder twijfel 
op termijn perverse effecten ontstaan die niet of verkeerd ingeschat blijken. Maar als uitgangspunt 
blijft dit voor ons hét doel. De spreidstand die we aankaarten is echter zo acuut dat ook zonder deze 
‘paradigm shift’ een oplossing moet gezocht worden om het hellend vlak van onze financiering niet in 
een afgrond te doen verzanden. Een oplossing om het acuut probleem af te wenden is zeker mogelijk 
binnen de huidige krijtlijnen. 

Werksessie financiering 
Op 31 augustus organiseerde VVH een werksessie rond financiering. De deelnemende SHM’s, goed 
voor meer dan 30% van de sociale woningen, werd gevraagd om de effecten van een aantal 
paramaters in de huidige huurprijsberekening onder de loep te nemen. Op basis van concrete 
simulaties werd nagegaan wat eventuele effecten zouden zijn van bepaalde verschuivingen. Deze 
effecten spelen uiteraard niet enkel voor de SHM’s, maar ook voor de huurders, met bijzondere 
aandacht voor de lagere inkomens. 

Nota voor minister van Wonen: betaalbaarheid 
We verwerken momenteel de resultaten in een nota die we zullen bezorgen aan de minister van 
Wonen. Het uitgangspunt van betaalbaarheid is voor onze sector de voornaamste bestaansreden. 
Zonder alternatief – bijvoorbeeld een directe sociale correctie door de overheid – is het afstappen 
van de 1/55e van het inkomen als basis van de huurprijs dan ook geen realistische optie.  
Wel werden de diverse scenario’s bekeken van de diverse ‘kortingen’ die op dat 
betaalbaarheidsminimum worden toegepast. Daaruit bleek dat er sowieso, om ongewenste effecten 
te vermijden, een combinatie van maatregelen nodig zal zijn. Het effect van die maatregelen - in 
functie van inkomenscategorieën - zal in de loop van dit najaar door de sector becijferd worden.  

Alvast bleek dat er grote consensus was binnen de sector dat een combinatie van het verminderen, 
maar niet volledig loslaten, van de patrimoniumkorting en het meer differentiëren van de minimale 
huur of het aftoppen van de sociale correctie belangrijke pistes zijn. Dit is een scenario dat zowel de 
betaalbaarheid voor de huurder garandeert, als ook de financiële leefbaarheid van de sector. En met 
andere woorden de spreidstand wat minder pijnlijk maakt. 

Mogelijke pistes: patrimoniumkorting verminderen, minimale huur 
differentiëren of sociale correctie aftoppen  
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Concrete voorstellen op korte termijn om de spreidstand aan te pakken 

De tekst hierboven is als artikel verschenen in Fundamenten, jaargang 29, nr.4. Op basis van 
concrete simulaties is zoals beschreven een werksessie georganiseerd door VVH. Hieronder geven 
we een aantal concrete pistes die op korte termijn het hellend vlak kunnen vermijden, als ook een 
aantal meer structurele voorstellen. 

De vaststelling is sowieso dat een (korte termijn) oplossing rekening zal moeten houden met 
verschillende elementen. Een evenwicht tussen de betaalbaarheid voor de verhuurder (SHM), de 
huurder en de overheid is het uitgangspunt. Dit wil ook zeggen dat de concrete weerhouden 
voorstellen nog verder in detail zullen gesimuleerd worden door de SHM's op basis van hun concrete 
data. Belangrijk is dat we hier ook simulaties zullen vragen die de impact per inkomensquintiel 
meten. 

We hebben al deze simulaties uitgevoerd op de volledige dataset van de huurprijsberekening van 
2016. Het gaat dus niet om aannames of extrapolaties maar om effectieve simulaties op basis van 
meer dan 143.000 sets (inkomen, markthuur, basishuur, gezinssamenstelling, effectieve huurprijs,…). 
De resultaten geven dus effectief het resultaat weer. Wel zullen, zoals gezegd, de concrete 
voorstellen ook nog op het niveau van de individuele SHM’s bekeken worden. Zo kan er  rekening 
gehouden worden met lokale contextfactoren en het effectieve verwachte resultaat op de 
financiering van de SHM’s worden ingeschat. Dit kan in een tweede traject eventueel nog een reden 
zijn om een aantal verfijningen aan te brengen. 
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Betaalbaarheid voor de huurder 

We stellen in dit voorstel de 1/55e als uitgangspunt van de huurprijsberekening niet in vraag. Dit is 
een veel meer omvattende oefening die niet op korte termijn kan vorm gegeven worden en sowieso 
de komende twee jaren omwille van de politieke situatie niet haalbaar lijkt3.  

Overigens sluit de 1/55e ook goed aan bij de benadering van betaalbaarheid via een 'woonquote' 
zoals die internationaal wordt gehanteerd, hoewel ook met deze formule op basis van een deel van 
het inkomen van de sociale huurder - de 'resterend inkomen' benadering -  de armoede in sociaal 
wonen toch nog een groot probleem blijkt. Dit zegt echter meer over de vervangingsinkomens dan 
over de sociale huurprijs. 

De voorstellen die we verder uitwerken in functie van de betaalbaarheid voor de SHM's zullen 
evident wel effect kunnen hebben op de huurprijs van individuele huurders. De 1/55e blijft het 
uitgangspunt, maar mogelijk zullen voor bepaalde keuzes een iets hogere huurprijs betaald moeten 
worden. Dit hoeft overigens ook niet per definitie verkeerd te zijn, zoals het uitgebreide onderzoek 
van het Steunpunt Wonen rond de huursubsidie aantoont4.  

Dat onderzoek is overigens ook interessant om een andere reden. De onderzoekers tonen aan dat 
betaalbaarheid voor de sociale huurder en een meer gedifferentieerde huurprijs niet per definitie 
contradictorisch zijn. De bepaling van de sociale huurprijs vertrekt immers grotendeels niet vanuit 
'marktwerking', maar vanuit de 'betaalbaarheid' voor de gebruiker. Een individuele grote 'stijging' is 
dan ook niet zonder meer 'in de zakken van de mensen zitten', maar louter de vertaling van mogelijk 
gewijzigde omstandigheden op het vlak van betaalbaarheid. Dit gebeurt in de sociale 
huurprijsberekening sowieso nu ook al, vb. bij stijgende inkomens, nieuwe bewoners in de sociale 
huurwoning,… 

Het onderzoek waarvan sprake geeft ook een aantal zeer interessante gegevens over betaalbaarheid. 

Op basis van zeer diverse en uitgebreide modellen en simulaties heeft men berekend wat de 

'tegemoetkoming' in de huurprijs (huursubsidie) is die nodig is om betaalbaar tekunnen wonen op de 

private markt voor een woonbehoeftige doelgroep. Dit is ook de doelgroep van sociaal wonen. De 

huurprijzen die voor de studie gebruikt werden, liggen gemiddeld hoger dan de marktwaarde van de 

sociale woningen. Die bedroeg in 2013 gemiddeld 549,49 euro. In Tabel 16 hieronder ziet u dat op 

éénslaapkamerappartement in buitengebied na, elke huurprijs hoger ligt. 

Als we dan bekijken welke gemiddelde tegemoetkoming nodig is - dus beginnend van gemiddeld een 
hogere effectieve huurprijs - om de betaalbaarheid te garanderen, dan komen we in het 'maximale' 
scenario uit op 257 euro. Zelfs in dit 'maximale' scenario ligt de sociale correctie van sociaal wonen 
hoger, namelijk 266,61 euro. Het valt overigens op te merken dat dit 'maximale' scenario rekening 
houdt met het budget nodig na woonkosten. Hier spelen de (te) lage vervangingsinkomens een grote 
rol (zoals ook bij de armoede in sociale woningen hogervermeld) en is dit dus eerder het gevolg van 
een inkomensprobleem. Ook speelt de combinatie van lage inkomens en hogere huren (zelfs 
afgetopt) hier zeer sterk. Dit scenario houdt tevens geen rekening met een maximumhuur. 

Als we naar meer vergelijkbare scenario’s kijken, dan zien we dat zelfs zonder een maximumhuur toe 
te passen de gemiddelde tegemoetkoming 196 of 209 euro is. De sociale correctie in sociaal wonen 
van 266,61 euro per maand ligt maar liefst 55 tot 70 euro hoger ligtvoor dezelfde doelgroep en met 
dezelfde doelstelling! 

                                                           
3 Zo'n omvattende omslag zou bijvoorbeeld de subjectsubsidie (vraagsubsidie) kunnen zijn met 
kostendekkende huurvergoeding, zoals voorgesteld in ons Memorandum. 
4 Van den Broeck K., Haffner M., Winters S. & Heylen K. (2017). Naar een nieuw stelsel van huursubsidies, Steunpunt 

Wonen, Leuven, 147 p. De tabellen waarvan sprake vindt u achteraan in bijlage. 

https://steunpuntwonen.be/Documenten_2016-2020/Onderzoek_Ad_hoc_opdrachten/Ad_hoc_2_Huursubsidie/Ad_hoc_2_TOELICHTING
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In scenario's met een maximale huurprijs (aftoppen) komt de impact van de huursubsidie nog veel 
lager uit. Het zou logisch zijn om hier hoger te schrijven.  

Zelfs in het 'maximale' scenario - dat overigens de overheid jaarlijks ongeveer 430 miljoen euro kost - 
ligt de tegemoetkoming dus 9 euro lager dan wat sociale huisvestingsmaatschappijen zelf aan sociale 
correctie geven aan de huurders. Zelfs dit 'maximale' scenario voor de huursubsidie geeft voor de 
SHM's een jaarlijks verschil van 16 miljoen euro. Nog een vaststelling: in een scenario waar ook 
subsidies van 0 euro worden meegeteld (omdat de betaalde huurprijs reeds 'betaalbaar' is, wat zeker 
ook voor kan komen in sociaal wonen), is de gemiddelde tegemoetkoming in dit scenario 191 euro. 
Maar liefst 75 per maand euro minder dan de sociale correctie.  

Afsluitend over dit onderzoek merken we nog op dat de sociale huisvestingsmaatschappijen jaarlijks 
voor meer dan 550 miljoen euro sociale correcties toestaan. Dit is dus meer dan de totale kost voor 
het 'maximale' scenario voor de huursubsidie die wordt gebruikt  en om de woonbehoeftige 
doelgroep op de private markt betaalbaar te laten wonen. Dit moeten we zeker in het achterhoofd 
houden. Het is mogelijk om aanpassingen door te voeren die de betaalbaarheid garanderen, maar 
wel de sociale correctie - dus de tegemoetkoming die verstrekt wordt door de SHM - een beetje te 
verminderen. En dus ook de spreidstand tussen aflossingen en inkomsten iets minder pijnlijk te 
maken, waardoor investeringen in nieuwe projecten en verbetering van bestaand patrimonium meer 
in evenwicht zullen zijn. Zoals gezegd zullen we alle voorstellen nog simuleren in functie van de 
effecten op de laagste inkomen5. 

Zoals eerder gezegd is de benadering van de sociale huurprijs geen ‘marktbenadering’, maar wel  een 
betaalbaarheidsbenadering, concreet dus 1/55e van het inkomen. De diverse, negatieve correcties 
hierop zullen we later uitgebreid bespreken en een heel aantal kanttekeningen plaatsen bij sommige 
element. We zullen ook de impact op diverse profielen uitsplitsen. 

Hier willen we wel aangeven dat de huurprijsberekening vertrekt van het inkomen van de ‘sociale 
huurder’ – dit zijn alle ‘gebruikers’ van de ‘sociale huurwoning’. Deze dragen vanuit 
betaalbaarheidsoogpunt bij in functie van hun draagkracht. Wel stellen we vast dat niet elke 
gebruiker van een ‘sociale huurwoning’ op eenzelfde manier behandeld wordt. Dit wil dus zeggen dat 
sommige ‘gebruikers’ minder of niet bijdragen aan het huisvestingssysteem. We denken dan aan 
kinderen jonger dan 25 jaar, ascendenten, … Dit staat haaks op de betaalbaarheidsbenadering. Het 
lijkt dan ook logisch dat de inkomens van iedereen die gebruik maakt van de sociale huurwoning 
worden meegenomen in de betaalbaarheidsbenadering en dus vertaald worden in de sociale 
huurprijs om de solidariteit en de draagkracht van ons sociaal woonmodel te garanderen. 

Het huidige systeem kent overigens – onder meer door de complexiteit - een heel aantal ongelijke 
behandelingen. Denken we bijvoorbeeld aan ascendenten tot 65 en na 65 jaar. Denken we aan 
kinderen tot 25 en na 25 jaar6. Denken we aan kinderen die ‘onafgebroken’ in het gezin hebben 
gewoon en anderen.  

Het lijkt evident dat wie een inkomen verwerft en gebruik maakt van de sociale woning ook bijdraagt 
en het inkomen dus wordt meegenomen in de formule die louter op basis van betaalbaarheid de 
sociale huurprijs berekent. 

Het is op basis van de huidige data niet mogelijk om de effecten hiervan te simuleren. In een 
onderzoek van het Steunpunt Wonen rond het ‘inkomensbegrip in het woonbeleid’ wordt 
aangehaald dat – onder meer hierdoor – de huurprijsberekening complex wordt en dat dit tot 

                                                           
5 Eventueel kan ook de gehanteerde methodiek uit het onderzoek rond de huursubsidie en de verschillende 
scenario's, berekend worden voor sociaal wonen. 
6 Waar het gebruikelijk is in vele Vlaamse gezinnen dat de werkende kinderen wel een bijdrage betalen aan het 
gezin voor ‘kost en inwoonst’, maar het inkomen dus niet wordt meegenomen in de sociale 
huurprijsberekening. 
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ongewenste effecten leidt7. Ook in de vereenvoudigingsoperatie van het KSH naar aanleiding van een 
ander onderzoek van het Steunpunt Wonen8 werd dit besproken. Dat het inkomen van alle 
‘gebruikers9’ – dus bewoners - wordt meegenomen in de huurprijsberekening werd als evident 
beschouwd. Over de huidige uitzonderingen werd geen voorstel gedaan. 

Gezien echter de ongelijke – of toch op zijn minst weinig eenduidige - behandeling die heden bestaat 
en het feit dat in de betaalbaarheids- en solidariteitsbenadering van de sociale huurprijs ieder bijdraagt 
in functie van zijn draagkracht, lijkt het niet of maar gedeeltelijk meetellen van het inkomen van 
bepaalde bewoners niet te verdedigen. 

Concreet stellen we voor om op korte termijn het inkomen van alle gebruikers van de sociale 
huurwoning mee te nemen voor de betaalbaarheidsbenadering van 1/55e als basis voor de sociale 
huurprijs. 

  

                                                           
7 Heylen K. & Winters S. (2017), Inkomensvoorwaarde bij de instrumenten van het Vlaamse woonbeleid, Steunpunt 

Wonen, Leuven, 93 p. 
8 Winters S., Vermeir D., Van Dooren W. & Hubeau B. (2017). Vereenvoudiging van het sociaal huurstelsel. Van het 

regelen van details naar regelen volgens principes, Leuven, Steunpunt Wonen, p. 178. 
9 In het grondige vereenvoudigingvoorstel in het onderzoek – en ook in de vertaling hiervan door de 
expertengroep – wordt het begrip huurder beperkt tot de bewoners met ‘woonrecht’. 

https://steunpuntwonen.be/Documenten_2016-2020/Onderzoek_Werkpakketten/WP_7_Beleidsevaluerend_onderzoek/WP7_TOELICHTING
https://steunpuntwonen.be/Documenten_2016-2020/Onderzoek_Ad_hoc_opdrachten/Ad_hoc_1_Vereenvoudiging_sociale_huurreglementering/Ad_hoc_1_TOELICHTING
https://steunpuntwonen.be/Documenten_2016-2020/Onderzoek_Ad_hoc_opdrachten/Ad_hoc_1_Vereenvoudiging_sociale_huurreglementering/Ad_hoc_1_TOELICHTING
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Betaalbaarheid voor de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) 
 

Zoals duidelijk geschetst in het artikel aan het begin van deze nota is de spreidstand tussen de 
(stagnerende) inkomsten en de (groeiende) schuld vooral het gevolg van grote investeringen in 
sociaal wonen. Daarbij gaat het zowel om nieuwe woningen als om renovatie van het bestaande 
patrimonium. Als we deze oefening overigens vertalen naar een effectieve in- en uitgavenbalans, dan 
zien we dat in de vrij nabije toekomst een kantelmoment aanbreekt. De inkomsten na aftrek van 
werkingskosten en belastingen zullen op dat moment op sectorniveau niet langer de uitgaven dekken 
(tabel 1). Op dat ogenblik wordt met andere woorden geknabbeld aan de reserves. 

 

Tabel 1. Inkomsten na werking en belasting en jaarlijkse aflossingen (bij ongewijzigde investering) 

Bron: data VMSW en eigen berekeningen. 

 

Dit probleem stelt zich op het niveau van individuele SHM's nog veel acuter. Vandaar dat we 
concrete simulaties gemaakt hebben (en nog zullen maken) op het niveau van elke SHM afzonderlijk. 
We zullen dit ook  en vooral doen om te tonen dat eenzelfde aanpassing aan parameters een ander 
effect heeft afhankelijk van vele factoren. Het beperken van de patrimoniumkorting heeft 
bijvoorbeeld nauwelijks effect als de marktwaarden gemiddeld zeer hoog zijn. Daar heeft het 
'aftoppen' van de sociale correctie dan weer wel een groot effect. 
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Tabel 2. Kwartielverdeling van de liquide middelen van de SHM’s. 

Bron: VMSW. 

We moeten (tabel 2) ook in het achterhoofd houden dat de reserves in de sector zeer ongelijk 
verdeeld zijn. Dat blijkt als we een kwartielverdeling van de beschikbare reserves maken. Je ziet heel 
duidelijk de ongelijke verdeling. Zo heeft het kwart van de sector met de laagste reserves 
bijvoorbeeld slechts 2% van alle liquide middelen. De helft van de SHM's heeft samen nauwelijks 12% 
van de beschikbare reserves.  

Toch zien we een stijging van de totale liquide middelen op de Rekening-Courant van de SHM's (tabel 
3). Dit is echter een tijdelijk gegeven. Vanaf 2021 begint op sectorniveau angstvallig snel geknabbeld 
te worden aan die liquide reserves (tabel 4). Die zijn overigens ook niet uitzonderlijk 'groot' als we ze 
afzetten tegenover de uitstaande schuld. In 2016 bedraagt die ratio 7,5%. Als we zien dat vanaf 2021 
de liquide middelen beginnen te slinken, omdat de aflossingen hoger liggen dan de inkomsten na 
belastingen en werkingskosten, terwijl de schuld blijft stijgen (zelfs na het verlaten van het groeipad 
is het 'regulier' programma een significante investering met als gevolg schuldaangroei,) dan dreigt 
het 'hellend vlak te ontaarden in een afgrond.  

 

 

Tabel 3. Aangroei liquide middelen op korte termijn (in relatie tot stagnatie inkomsten en sterke 
aangroei uitstaande schuld) 

Bron: VMSW. 
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We mogen niet vergeten dat de schuldaangroei de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Het gaat 
dus over 'recente' kredieten die nog vele jaren zullen moeten opgehoest worden. Dus ook als plots 
gestopt zou worden met investeren zal deze evolutie - het knabbelen aan de liquide middelen om de 
tekorten uit de reguliere werking te compenseren - aanhouden, zij het iets trager. Tel daar ook nog 
bij dat de aflossingen in FS3 progressief zijn. Elk jaar stijgen ze met 2%. Dit was in 2012 de verwachte 
inflatie van de huurinkomsten. Die is zoals iedereen weet natuurlijk geen realiteit gebleken. 
Daarnaast blijkt de instroom van nieuwe huurders te bestaan uit 'zwakkere' inkomensprofielen. De 
gemiddelde inkomens en gemiddelde huur stijgen licht, maar niet structureel en ook niet in lijn met 
de inflatie (en dus de werkingskosten), laat staan de progressieve aflossingen. Ook is een groot stuk 
van de lichte stijging in de huurprijs het gevolg van gestegen marktwaardes - vaak het gevolg van 
nieuwe projecten of renovaties van het bestaande patrimonium. 

Natuurlijk is ook het patrimonium zelf een behoorlijk actief van de SHM's. De grond, maar ook de 
woning zelf - ook na boekhoudkundig afschrijven - vertegenwoordigen een groot te activeren 
kapitaal bij verkoop. Het is echter nooit het uitgangspunt geweest van het Vlaamse sociale 
woonmodel om op grote schaal patrimonium te verkopen, zeker niet om de financiering structureel 
te stutten. Dat patrimonium verdwijnt dan immers definitief uit het publiek domein en kan niet meer 
herontwikkeld worden. Het leidt ook tot een verlies aan het aantal sociale woningen, terwijl er nog 
altijd een groot tekort is aan sociale woningen, zo getuigen de wachtlijsten. 

Zoals eerder gezegd is op individueel niveau de geschetste problematiek nog veel acuter. Het 
knabbelen aan reserves of de verkoop van patrimonium is voor vele SHM's reeds realiteit. 

 

 

Tabel 4. Evolutie liquide middelen. 

Bron: data VMSW en eigen berekeningen. 
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Parameters in de huurprijsberekening als mogelijk oplossing10 

De vraag stelt zich natuurlijk op welke manier dit kan opgevangen worden, ook binnen de krijtlijnen 
die we geschetst hebben in het luikje 'betaalbaarheid voor de huurder'. Het uitgangspunt blijft dus 
de huurprijsberekening met als basis 1/55e van het inkomen als garantie voor betaalbaarheid. Dat is 
een woonquote van 22%11, maar die wordt in de feiten niet bereikt. 

Hierop worden een aantal parameters geënt. Enerzijds is er een minimum en een maximum 
huurprijs, bepaald door de 'marktwaarde' van de woning. De marktwaarde is de maximale huurprijs, 
de minimale huurprijs varieert in functie van de 'marktwaarde' - hoe hoger deze is, hoe hoger de 
minimale huurprijs wordt. 

Deze minimale en maximale huurprijs garanderen een kader om ongewenste effecten tegen te gaan. 
Zo kan de betaalbaarheidsbenadering (solidariteitsbijdrage in functie van draagkracht) toch op een 
aantal vlakken waar nodig meer in evenwicht gebracht worden. 

Daarnaast zijn er diverse 'kortingen' voorzien. Deze worden  dus in mindering gebracht van de 1/55e 
van het inkomen. Dit zijn de patrimoniumkorting en de gezinskorting.  

Het verschil tussen de 'marktwaarde' en de betaalde huurprijs is de sociale correctie. Die is echter 
louter het 'gevolg' van de formule en kent dan ook geen enkele parameter of beperking. Dit is 
bijvoorbeeld sterk verschillend van de huurpremie of huursubsidie in Vlaanderen. 

Een aantal zaken zijn overigens opvallend als we de totale sociale huurprijsberekening bekijken. Zo 
zijn de effecten van alle kortingen veel minder groot dan eigenlijk gedacht. Ze spelen dus niet voor 
een heel aantal huurders. In totaal zijn de patrimonium- en gezinskorting bijvoorbeeld maar goed – 
als we ze zonder meer zouden afschaffen  voor ongeveer 70 miljoen euro. Dit op een sociale 
huurinkomst van ongeveer 550 miljoen euro. Dit wil dus zeggen dat veel van de mechanismes die 
voorzien zijn eigenlijk niet spelen, of vaak voor groepen waar dit misschien minder nodig is.  

Dat zien we aan de ene kant bij huurders die de maximale huurprijs (marktwaarde) betalen. Vaak is 
die significant lager dan 1/55e van het inkomen. En zullen de correcties nauwelijks spelen. Dit 
natuurlijk vooral Wel is de groep die deze maximale huurprijs betaalt eerder beperkt, ongeveer 
10.000 huurders, dus 7.5 %. 

Het is vooral aan de andere kant van de inkomensgroep dat we een zeer groot effect zien van de 
minimale huurprijs. Maar liefst 40.000 huurders betalen de minimale huurprijs, dat is 30%! Er kan 
moeilijk gezegd worden dat dit een maatregel voor de ‘zwakste’ groep binnen sociaal wonen is. Wat 
opvalt is dat hier de kortingen voor de laagste inkomens – leeflonen bijvoorbeeld – nauwelijks effect 
hebben. Het zijn dus vooral ‘iets hogere inkomens’ die door de kortingen op de minimale huurprijs 
terecht komen. 

Deze globale illustratie van het mechanisme van de sociale huurprijsberekening geeft alvast aan dat 
er zeker een evenwichtige oefening mogelijk is om een aantal meer wenselijke scenario’s op vlak van 
efficiëntie en effectiviteit uit te werken. We gaan hier in diverse delen verder op in. 

 

 

                                                           
10 Voor een synthese van de sociale huurprijsberekening, zie Mallants B. (2013), Leidraad voor de bestuurders 
van een sociale huisvestingsmaatschappij, Brussel Politeia, 4de editie. 
11 De effectieve woonquote is overigens nog een stuklager, namelijk 18%, dit als gevolg van diverse correcties. 
Het valt overigens op dat deze lager ligt voor de ‘hogere’ inkomens. Maar ook de laagste inkomens komen niet 
aan 22% woonquote (de basis voor de sociale huurprijs). 
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Patrimoniumkorting 

De vraag kan gesteld worden waarom op de 1/55e van het inkomen, de garantie voor 
betaalbaarheid, nog kortingen worden voorzien in functie van het 'patrimonium' - zeker omdat door 
de minimale en maximale huurprijs ongewenste effecten in functie van het 'patrimonium' reeds 
worden weggewerkt.  

Als je de redenering omdraait en je stelt dat iemand op de private markt maximaal 300 euro kan 
betalen in functie van de betaalbaarheid en je geeft 200 euro toelage (huur van 500 euro), dan is het 
toch absurd om in functie van de 'waarde' van de woning nog meer korting te geven12. 

Ons voorstel is dan ook om de patrimoniumkorting sterk te beperken en om een aantal vreemde 
zaken in de huidige toepassingen weg te werken. 

Wel stellen we niet voor om de patrimoniumkorting volledig te laten varen, vooral omdat dit enkel 
mogelijk lijkt in een volledig nieuw systeem van financiering en huurprijsberekening.  

De patrimoniumkorting is immers (uitgezonderd voor de minimale of maximale huurprijs) de enige 
afspiegeling voor het gros van de huurders van de 'staat van de woning', concreet dus ouderdom, 
energetische performantie, wooncomfort, ... 

Aangezien - zoals eerder gezegd - de sociale correctie louter het gevolg is van een formule en heden 
geen maximum kent, dreigt het risico van 'overconsumptie' - zij het door de aard van ons model op 
een heel eigen wijze. 

Concreet: als we de patrimoniumkorting volledig laten vallen in het huidige systeem, dan zal een 
woning ongeacht ouderdom, comfort, energetische performantie ,... evenveel kosten voor het gros 
van de huurders. Het zal dan veel moeilijker blijken om oudere woningen te verhuren, aangezien 
kandidaten weten dat ze voor hetzelfde budget een 'betere' woning kunnen huren (iets wat nu ook al 
speelt).  

Ook is een beperkte afspiegeling van de staat van de woning in de huurprijs zeker te verantwoorden, 
aangezien hier ook kosten aan vast hangen. Denk vooral aan de energiekost. Sowieso kan dit ook via 
de voorziene, maar nog niet geactiveerde, energiecorrectie worden opgelost. Hier kan een toeslag 
worden gevraagd in functie van de besparing in energiefactuur (zie verder). 

Wat ook absurd is, is dat voor nieuwe projecten toch patrimoniumkorting toegekend moet worden 
als de 'marktwaarde' te laag uitvalt. 

Om de beschreven 'overconsumptie' (eigenlijk het feit dat woonkeuzes weinig of geen effect hebben 
in functie van de betaalde huurprijs) tegen te gaan zijn er ook andere mogelijkheden, zoals 
bijvoorbeeld het plafonneren van de sociale correctie (zie verder).  

We moeten sowieso durven stellen dat bepaalde woonkeuzes ook een effect kunnen hebben op de 
effectieve huurprijs. Een beperkte patrimoniumkorting is, zoals gesteld, ook nodig om te zorgen dat 
als 'minderwaardig' gepercipieerde woningen toch nog makkelijk verhuurd raken.  Anders gaat dit de 
leegstand in de hand werken. Daarnaast kan hier ook mogelijk een systeem van sociale verdringing 
uit voort komen, waarbij deze woningen 'sneller' kunnen toegewezen worden aan mensen met een 
acute nood en zo 'residualisering' in de hand gewerkt wordt. Ten slotte moeten we wel zorgen dat 
deze effecten niet te groot zijn, zodat het merendeel van de kandidaten het merendeel van de 
woningen kan blijven betalen. Natuurlijk garandeert de 1/55e dit grotendeels.  

                                                           
12 Van den Broeck K., Haffner M., Winters S. & Heylen K. (2017). Naar een nieuw stelsel van huursubsidies, Steunpunt 

Wonen, Leuven, 147 p. Herin vindt u een overzicht van dergelijke effecten. 

https://steunpuntwonen.be/Documenten_2016-2020/Onderzoek_Ad_hoc_opdrachten/Ad_hoc_2_Huursubsidie/Ad_hoc_2_TOELICHTING
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Als we het effect van de patrimoniumkorting berekenen op data van 2016 dan blijkt het afschaffen 
van de korting voor woningen vanaf 2005 echt wel mee te vallen, ook voor de laagste inkomens.  

Er zijn iets meer dan 32.000 sociale huurwoningen die een eerste maal in gebruik genomen zijn sinds 
200513. Het gaat hierbij zowel om nieuwbouw als om grondige renovaties. Een korting toekennen 
voor de ‘staat’ van de woning in deze recente projecten is niet logisch.  

De effectieve gemiddelde huurprijsverhoging bedraagt, wanneer we voor woningen vanaf 2005 geen 
patrimoniumkorting toepassen, 21,5 euro per woning per jaar. In totaal zou dit een jaarlijkse stijging 
van de huurinkomsten opleveren van 8,3 miljoen euro. Voor ongeveer de helft van de huurders zou 
dit nauwelijks effect hebben. De anderen zouden voor een nieuwe, comfortabele en 
energievriendelijke woning slechts een beperkte extra vergoeding moeten betalen. 

Als we naar het effect van deze aanpassing kijken voor de laagste inkomens14 dan blijkt de maatregel 
voor deze groep slechts in gemiddeld net geen 10 euro meer huur te resulteren. Het gaat over net 
geen 5000 gezinnen in woningen een eerste maal verhuurd sinds 2005. Dit lijkt verre van 
onoverkomelijk voor een woning die nieuw is en dus comfortabel, goedkoper in het onderhoud, 
energievriendelijker, … De gemiddelde huurprijs voor deze laagste inkomensgroepen stijgt 
nauwelijks, van 205 tot 214 euro per maand. Dit is nog altijd in lijn met de eigen bijdragen uit het 
onderzoek van het Steunpunt Wonen rond de huursubsidie (zie hoger). Deze nieuwe – en dus 
‘duurdere’ woningen – worden hierdoor dus ook hoegenaamd niet onbereikbaar voor de financieel 
zwakste doelgroep.; Het is dus niet zo dat lagere inkomens naar goedkopere woningen geduwd 
zullen worden. Deze brede toegang tot het hele patrimonium is een sterkte van ons sociaal 
woonmodel en blijft dus gegarandeerd.  

 We kunnen in het kader van de patrimoniumkorting drie scenario’s uitwerken: de halvering van de 
korting, het verlagen van de maximale marktwaarde voor de vork tot 550 euro en ten slotte het 
annuleren van de patrimoniumkorting voor nieuwe woningen (zoals hoger in detail uitgewerkt).  

De halvering van de patrimoniumkorting zelf is een nogal lapidaire maatregel met natuurlijk een 
duidelijk aantoonbaar effect, namelijk een stijging van de inkomsten met ongeveer 25 miljoen euro. 

Als we de bovengrens voor de patrimoniumkorting verlagen, de vork dus tussen 250 en 550 euro15 
bepalen, dan heeft dit een financieel positief effect van net geen 20 miljoen euro. Dit ligt dus in 
dezelfde lijn als de loutere ‘halvering’, maar speelt dus enkel voor woningen die een marktwaarde 
hebben van meer dan 550 euro – dus sowieso ook het ‘betere’ segment. De gemiddelde stijging van 
de huurprijs bedraagt in dit scenario ongeveer 11 euro per maand. Iets minder dan 60% van de 
huurders zou een – vaak beperkte – huurverhoging krijgen in dit scenario. Voor de laagste 
inkomensgroepen – weer op basis van bedragen leefloon – houdt deze maatregel een stijging van 
gemiddeld nog geen 2 euro per maand in16. 

Algemeen valt overigens nog op te merken dat de patrimoniumkorting sowieso vaak wordt afgetopt 
door de minimale en de maximale marktwaardes. Ze speelt bij lagere inkomens beperkt (wat een 
interessant element is om de solidariteit en draagkracht te garanderen) en bij de hogere inkomens 
topt de maximale huurprijs ze af.  

                                                           
13 We hebben gekozen voor deze datum aangezien dit het jaar is dat de EPB-verslaggeving is ingevoerd. 
Eventueel zal in een mogelijke toepassing deze datum eerder vervangen worden door de leeftijd van de woning 
(heden dus 12 jaar – misschien tot 20 jaar). 
14 We hebben hier simulaties gedaan op basis van bedragen leefloon voor alleenstaanden en gezinnen met 
verschillende personen aangezien deze bedragen perfect uit de data kunnen gehaald worden. Het gaat hier 
over ongeveer 15.000 sociale huurders, iets meer dan 10% van het totaal. Gelijkaardige resultaten krijgen we 
als we met effectieve grenzen werken, maar dit is minder secuur. 
15 We indexeren alle bedragen naar 2016 in de simulaties. 
16 Overigens hoofdzakelijk door de typologie van de woning kennen deze lagere marktwaardes – zie ook verder. 
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Het valt in alle scenario’s op dat de stijging, wanneer we sleutelen aan de patrimoniumkorting, vooral 
zit bij de iets hogere inkomens, die dit, uitgaande van  de betaalbaarheidsbenadering kunnen 
bijdragen – zeker in functie van een nieuwe, comfortabele woning die goedkoper is in onderhoud en 
energievriendelijker. Voor de 60% ‘hoogste’ inkomens geeft bijvoorbeeld een verlaging van de vork 
tot 550 euro een stijging van de woonquote met nauwelijks 1 % - van ongeveer 18 % tot ongeveer 
19%. Dat is perfect verdedigbaar. 

 

Effecten van de voorgestelde scenario’s patrimoniumkorting17 

Schrappen patrimoniumkorting      + 50 miljoen euro 

Halveren patrimoniumkorting      + 25 miljoen euro 

Vork patrimoniumkorting met 550 euro als maximum   + 20 miljoen euro 

Afschaffen patrimoniumkorting woningen vanaf 2005   + 8,3 miljoen euro  

 

Concreet stellen we voor om op korte termijn de patrimoniumkorting te halveren. Ook stellen we 
voor om deze niet meer toe te passen voor woningen vanaf 2005. Ten slotte stellen we voor om 
vanaf een marktwaarde van 550 euro ipv 650 euro geen patrimoniumkorting meer toe te passen.  

 

Minimale huurprijs 

De minimale huurprijs evolueert van 100 tot 200 euro en dit afhankelijk van de marktwaarde van de 
woning. De hogere marktwaarde resulteert in een hogere minimale huurprijs en binnen een vork van 
250 tot 650 euro, net zoals bij de patrimoniumkorting.  

De indexatie gebeurt - door beleidskeuzes - niet simultaan. Concreet gaan de bedragen van de 
minimale huurprijzen in 2016 van 117 tot 234 euro en dit met een evoluerende vork van de 
marktwaarde tussen 263 en 684 euro. Dit wil zeggen dat voor de laagste marktwaardes ongeveer 
44% minimaal als huur wordt betaald terwijl dit  voor de hoogste marktwaardes ‘maar’ 34% is. Boven 
de vork neemt dit percentage nog verder af. Zowel de effectieve laagste minimumhuur, als het feit 
dat deze pro rata minder wordt bij hogere marktwaardes – waar vaak grote investeringen en 
afbetalingen aan gekoppeld zijn – is vreemd. 

Over de minimale huurprijs kan veel gezegd worden, maar natuurlijk is dit naast de 1/55e een 
belangrijke hefboom in het garanderen van betaalbaarheid, zowel voor de huurder wegens de 
evolutie in functie van de marktwaarde als voor de  en  SHM als zekerheid voor een minimale 
inkomst.  

In beperkte mate spelen hier ook de hoger beschreven minder wenselijke effecten van een evolutie 
in functie van het patrimonium18. Maar aangezien het hier een ondergrens betreft - en we al 
aangaven dat binnen duidelijke grenzen voorkeuren ook een effect kunnen hebben - lijkt dit wel 
verantwoordbaar. Overigens geeft net de evolutie van de minimale huurprijs duidelijk aan dat voor 

                                                           
17 Het betreft hier allemaal bedragen op jaarbasis, in verhouding tot een totale huurinkomst van ongeveer 500 
miljoen euro (het gaat dus over bedragen die nauwelijks 10% van de totale huurinkomst uitmaken) én een door 
de SHM’s gefinancierde sociale correctie van ook ongeveer 500 miljoen euro. Het gaat om een grootteorde van 
bedragen. 
18 Zeker voor de laagste inkomens is de vork van huur dus een mogelijke verdubbeling. Dit zou in theorie 
kunnen leiden tot residualisering en/of verdringing. 
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het beleid de idee van effecten gekoppeld aan voorkeuren op vlak van wooncomfort en energetische 
performantie verdedigbaar is, ook omwille van een omgekeerde meerkost. Hier lijkt dit echter veel 
beter gegarandeerd dan bij de patrimoniumkorting. We hebben deze lijn zoals hoger uitgewerkt en 
ook grotendeels trachten toe te passen op de patrimoniumkorting. Daar bleek ook zoals aangetoond 
uit dat het risico op ‘residualisering’ van bepaalde delen van het patrimonium, of het onbereikbaar 
maken van delen van het patrimonium, weinig realistisch is.  

Als we het reeds aangehaalde onderzoek rond de huursubsidie lezen, dan kiest men daar ook 
duidelijk voor een ondergrens van eigen bijdrage. De redenering is dat ook bijvoorbeeld in het 
leefloon een woonkost is opgenomen. De tabel met de gehanteerde eigen bijdrage vindt u achteraan 
deze nota. 

Hieruit blijkt dat voor een leefloon of gelijkaardige aangevulde inkomens van 9808,37 euro per jaar 
(2016), waarop evident geen belastingen geheven worden, men uitkomt op  817,3619 euro per 
maand. Volgens de onderzoekers van het Steunpunt Wonen komt dit op een eigen bijdrage van 200 
euro per maand. In 2016 gaat het hier over maar liefst 7943 huurders - hoofdzakelijk alleenstaanden. 
Dat is een staal waar toch wel een realistische simulatie mee mogelijk is. uit de cijfers blijkt dat er 
nauwelijks huurders zijn met lagere inkomens (een honderdtal en nog eens een honderdtal met 
onbekende inkomens), dus dit bedrag (leefloon of analoog voor alleenstaande) kan gesteld worden 
als de ondergrens20. Alle huurders met een inkomen lager dan 817,36 euro per maand betalen nu 
een gemiddelde huurprijs van iets meer dan 182 euro. Dat is 18 euro minder dan de door het 
Steunpunt Wonen voor deze groep21 berekende bijdrage van 200 euro . 

We kunnen ook de leefloonbedragen voor andere gezinssamenstellingen uit de data halen23. Het 
gaat dan over 9089 huurders die 13077 euro als inkomen hadden24. Samen met de alleenstaanden 
gaat het dus zoals eerder aangegeven over ongeveer 17000 huurders (ongeveer 12%). 

Als we van deze groep de gemiddelde huurprijs bekijken komen we uit op 205 euro. Dat ligt dan 
weer sterk in lijn met de eigen inbreng van 200 euro hierboven beschreven. Als we dit echter 
bekijken op basis van het besteedbaar inkomen van deze groep – iets meer dan 1080 euro per 
maand) dan komt het onderzoek van het Steunpunt Wonen al op een eigen inbreng van 300 euro, 
bijna 100 euro meer dan de effectief betaalde huurprijs.  

Zelfs als we naar de minimale eigen bijdrage (voor een besteedbaar inkomen van minder dan 800 
euro) kijken komt men in het onderzoek nog uit op 150 euro als eigen bijdrage. Zoals gezegd zijn er 
nauwelijks huurders met een inkomen onder de 9800 euro. Van de groep die het leefloon voor een 
alleenstaande als inkomen heeft, blijken toch nog ongeveer 1800 huurders minder te betalen dan 
een eigen bijdrage van 150 euro. Gemiddeld betalen zij ongeveer 133 euro. Als we dit op de hele 
huurderspopulatie bekijken, dan blijken net geen 8000 huurders minder dan 150 euro te betalen aan 
maandelijkse huur,  terwijl dit bedrag  als minimum wordt gesteld door het Steunpunt Wonen. De 
gemiddelde maandelijkse huur van deze groep is iets hoger dan 135 euro. Slechts een kwart blijken 
huurders met het leefloon van een alleenstaande. Overigens blijken het ook niet de gezinnen met 
een leefloon die in grote getalen minder dan 150 euro betalen. Slechts een 500 gezinnen zijn in dat 
geval, zo blijkt uit de simulaties. Concreet zijn er dus ongeveer 5700 huurders met ‘iets hogere 

                                                           
19 Voor het leefloon is het inkomen en het besteedbaar inkomen hetzelfde. Dit evolueert natuurlijk naar een 
steeds groter verschil bij effectieve inkomens uit arbeid (bruto/netto) waardoor dit moeilijker om te zetten is. 
20 Theoretisch, er wordt uitgegaan van het minimale leefloon omdat dit kan aangevraagd worden. Het is ook 
een manier om enerzijds de data aan te vullen van de FOD Economie - anders zijn die onbestaande voor deze 
groep - en een stimulans voor deze huurders om hun rechten - leefloon - maximaal aan te boren. 
21 De gezondheidsindex evolueerde relatief beperkt tussen 2013 en 2015, het effect van indexatie is 
verwaarloosbaar om deze oefening ook in dit voorbeeld te maken. 
23 Zoals hoger vermeld omdat dit bedrag tot op de eurocent bekend is. We gebruikten deze in het vorige deel 
om de effecten op de laagste inkomens te simuleren. 
24 Door afrondingsverschillen in de datasets komen verschillen van een eurocent voor.  
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inkomens’ die toch minder dan de minimale eigen bijdrage uit het onderzoek naar de huursubsidie 
betalen. Het gemiddelde inkomen van deze groep (dus zonder leeflonen voor alleenstaanden én 
gezinnen) is 13000 euro. De meerderheid daarvan zijn overigens alleenstaanden – 5200 van de 5050. 

Het optrekken van de minimale huurprijs tot 150 euro25 zou een eerder beperkt, maar toch 
significant effect hebben van 1,5 miljoen euro. Zoals aangetoond zijn het niet de zwakste inkomens 
die hier de dupe van zijn. Als we de oefening doen zonder de leeflooninkomens, komen we nog uit 
op ongeveer 1,25 miljoen euro. Het verschil met en zonder leeflooninkomens in dit scenario is dus 
zeer beperkt. Het effect hiervan is overigens zelfs op de laagste inkomensgroepen beperkt, 
nauwelijks een tiental euro per maand. 

Zoals gezegd is de eigen bijdrage volgens het onderzoek van het Steunpunt Wonen voor ongeveer 
elke sociale huurder 200 euro (slechts een honderdtal hebben een lager inkomen). We kunnen de 
bovenstaande simulatie ook herhalen voor 175 euro en 200 euro. Dan zijn de bedragen natuurlijk 
veel hoger. We kunnen ook differentiëren in functie van de gezinssamenstelling (de facto de ‘woning’ 
– aantal slaapkamers – maar die data zijn in deze simulaties niet beschikbaar). Het is een van de 
vreemde kronkels dat de aard van de woning – vooral de grootte en dus ook de kost - op het vlak van 
de minimale huurprijs, patrimoniumkorting,… eigenlijk nauwelijks mee wordt genomen. 

Als we de oefening doen voor 175 euro, dan komen we uit op ongeveer 15000 gezinnen, met een 
resultaat van ongeveer 4 miljoen euro in de simulatie zonder leefloonprofielen. Als we hier de 
leefloonprofielen mee in rekening brengen, dan het gaat het over 23000 gezinnen. Dus meer dan 
1/3e van deze groep en iets minder dan de helft van deze bestaat dan uit leefloonprofielen –. Hier 
merken we dat deze gedetailleerde simulaties wel degelijk nodig zijn om de effecten te kunnen 
inschatten. Deze maatregel treft met andere woorden wel ook – indien volledig toegepast –de lagere 
inkomens. Het resultaat in dit scenario zou 6.3 miljoen euro zijn. Hier loopt het verschil met en 
zonder leeflooninkomens dus op tot 2,3 miljoen euro. Dit raakt dus ook hard de laagste inkomens. 
We zien dat 6000 van de 8000 huurders met het leefloon van een alleenstaande hier effect van 
ondervinden (tegen 1800 bij een verhoging tot 150 euro). Vandaar dat een mogelijke differentiatie in 
functie van gezin (als voorspeller van grootte van de woning) zeker onderzocht moet worden. De 
leefloonprofielen met ‘gezinnen’ – dus verschillende personen – worden dan weer minder gevat. Het 
gaat hier over ongeveer 2000 van de 9000 huurders. Ook dit onderstreept de nood aan diversificatie 
in functie van de grootte van de woning (gezin). 

Als we de simulatie doen met een minimale huurprijs van 200 euro, dan worden deze vaststellingen 
nog versterkt. Het betreft in dit geval meer dan 40.000 huurders, ongeveer 30% van alle sociale 
huurders! Het optrekken van de minimumgrens voor de minimale huurprijs tot 200 euro zou meer 
dan 16 miljoen euro als resultaat hebben aan de inkomstenszijde. Natuurlijk moet dan ook naar de 
maximumgrens gekeken worden in dit scenario. We gaan daar verder op in. 

De groep met een leefloon van een alleenstaande blijft grotendeels even groot in dit scenario in 
vergelijking met een minimumgrens van 175 euro (6000 van de 8000 huurders), de groep huurders 
met een leeflooninkomen van een ‘gezin’ neemt hier echter sterk toe (van 2000 naar 4600). Hier 
speelt het effect vooral dus bij de lagere inkomens die niet alleenstaand zijn.  

Zonder de groep met leeflooninkomens komen we tot een resultaat van 12,4 miljoen euro. Het is 
overigens ook niet zo dat de sociale huurprijs gemiddeld in al deze scenario’s zo enorm stijgt. Voor 
dit laatste, maximale scenario gaat het over een stijging van iets meer dan 25 euro per maand. 

Naast de benadering van de minimumgrens van de minimale huurprijs – waar zoals aangetoond toch 
wel wat mogelijkheden zijn om parameters te verschuiven zonder grote effecten voor de lagere 
inkomens – zijn nog twee elementen van belang als we de minimale huurprijs bekijken. Enerzijds 

                                                           
25 De bedragen in het onderzoek van het Steunpunt Wonen zijn van 2013, we hebben deze geïndexeerd zoals 
overal in deze nota om de effecten te berekenen. 
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natuurlijk de maximale grens van de minimale huurprijs. Hier zijn zeker kanttekeningen bij te maken. 
Anderzijds lijkt op basis van het bovenstaande een differentiatie in functie van gezinssamenstelling 
voor de minimale huurprijs (en evt. ook voor de patrimoniumkorting) relevant. We gaan hier even 
dieper op in. 

Als we de maximumgrens bekijken voor de minimale huurprijs moeten we vooral rekening gehouden 
worden met de grote verschillen tussen de effectieve sociale huurprijs en de marktwaarde. In veel 
gevallen is dit een afspiegeling of minstens een indicatie van de investeringskost. We kunnen 
natuurlijk ook met de effectieve investeringskost werken26). We hebben dit ook al aangekaart bij de 
patrimoniumkorting, met het pleidooi om dit niet toe te passen voor woningen vanaf 2005. 

Een eerste optie zou dus kunnen zijn 200 euro27 als een minimale huurprijs toe te passen voor 
woningen vanaf 2005, naar analogie met de patrimoniumkorting. Het effect hiervan is ongeveer 3 
miljoen euro. Als we voor woningen vanaf 2005 de maximumgrens voor de minimale huurprijs28 
toepassen – wat logisch te beargumenteren is op basis van het eerder deel over de 
patrimoniumkorting – dan is dit bedrag nog een stuk hoger, namelijk 5,7 miljoen euro. Zonder de 
leeflooninkomens gaat het hier nog steeds over meer dan 4 miljoen euro. Het is overigens opvallend 
dat 1 op 3 van alle woningen die in gebruik genomen zijn na 2005 – dus nieuwbouw of zeer grondige 
renovatie – een effectieve huurprijs hebben van minder dan de maximumgrensmaximumgrens van 
de minimale huurprijs! 

We kunnen deze minimale huurprijs ook anders benaderen. Het verschil – de overconsumptie zoals 
hoger beschreven - tussen de minimale huurprijs en de effectieve marktwaarde of kost loopt sterk op 
bij hogere marktwaardes (grondige renovaties en nieuwbouw). Natuurlijk staat hier wel een 
afbetalingskost tegenover. 

We zouden willen voorstellen om in dit verband de marktwaarde op dezelfde manier te bepalen als 
nu, maar nog een bijkomende grendel in te bouwen. De huurprijs kan nooit lager zijn dan een derde 
van de marktwaarde. Zoals hoger aangegeven valt dit samen met de huidige 'vork' van de evolutie 
van de minimale huur. Bij een marktwaarde – maximum in de vork - van 684 euro is die immers 234 
euro, wat bijna net een derde is. We stellen voor om dit ook verder door te trekken29. 

We kunnen dit scenario helemaal doortrekken of er kan een bovengrens bepaald worden om zeer 
hoge marktwaardes omwille van contextfactoren te milderen. 900 euro lijkt bijvoorbeeld een 
verdedigbare optie als bovengrens. Dit wil zeggen dat de minimale huurprijs daar 300 euro is. Op zich 
is dit ook voor een woning met zeer modern comfort en lage energiekosten  geen onoverkomelijke 
prijs. Het aantal woningen met een marktwaarde boven de 900 euro is overigens zeer beperkt, 
slechts ongeveer 2700.  

Dit scenario zou een verschil maken voor ongeveer 10.000 huurders. Het is een van de scenario’s 
waarbij te verwachten valt dat dit zeer verschillend zal zijn voor de individuele SHM’s. Maar dat kan 
dan natuurlijk ook voor een aantal SHM’s in moeilijke situaties een zeer groot effect hebben. 

                                                           
26 Zoals voorgesteld in het Memorandum van VVH 'Bouwen aan morgen, op weg naar een brede sociale 
woonmaatschappij'. Maar dit behelst een ingrijpende wijziging die niet het voorwerp uitmaakt van deze 
oefening. De combinatie van beide systemen is trouwens ook mogelijk, waar de geactualiseerde kostprijs – met 
inbegrip van het rentevoordeel van de financiering – als basis wordt genomen van de huurprijs, eventueel met 
een solidariteitsmechanisme tussen de huurders om een bepaald evenwicht te garanderen. 
27 Bedrag op basis van de studie rond de huursubsidies van het Steunpunt Wonen van  en 2013 (geïndexeerd 
naar 2016). 
28 Ook 200 euro maar met een andere basis, dus in 2016 234 euro ipv 211 voor het bedrag met basis 2013. 
29 Evident kan hier ook de oefening gemaakt worden om de marktwaardes in een vork tot 550 euro te bekijken, 
naar analogie met het voorstel om de patrimoniumkorting vanaf dit bedrag tot 0 te brengen. Deze simulatie 
kon niet binnen het doel van deze nota gemaakt worden, maar is natuurlijk mogelijk op termijn. 
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Het toepassen van een minimale huurprijs van minstens 1/3e van de marktwaarde levert een 
onmiddellijk resultaat op van 3,7 miljoen euro. Nauwelijks 682 huurders in dit scenario hebben een 
inkomen uit leeflonen. Zonder deze groep zou het effect 3,45 miljoen euro zijn. Voor deze groep – 
die dus woningen met zeer hoge marktwaardes in huur heeft – lijkt door deze maatregel toe te 
passen ook niet direct een groot risico op verdringing te ontstaan. Zoals gezegd gaat het over een 
beperkt deel van het patrimonium. De gemiddelde extra sociale huurprijs voor deze laagste 
inkomensprofielen bedraagt 28 euro. De voordelen van deze woningen lijken ruimschoots op te 
wegen tegen deze beperkte verhoging die de betaalbaarheid zeker niet op sectorniveau in gevaar 
brengt. De gemiddelde huurprijs voor deze groep blijft overigens ook na deze maatregel gemiddeld 
262 euro. 

We kunnen hier overigens nogmaals – en a fortiori aansluiten bij de eerdere delen over de 
patrimoniumkorting – opmerken dat de marktwaarde een zeer belangrijke rol speelt in de correcties 
op de huurprijs. Deze marktwaarde is natuurlijk vooral een vertaling van de woonwens en veel 
minder van een eventuele investeringskost. Zo kan dus een eenslaapkamerappartement in een 
nieuwbouwproject een marktwaarde hebben die zeer ver afstaat van de investeringskost – en zeker 
in correlatie met de huurberekening. En omgekeerd kan dan een grondgebonden gezinswoning met 
een beperkte meerkost een veel hogere marktwaarde hebben. De aangehaalde voorstellen kennen 
hierdoor ook een onevenwichtig gevolg, maar dat lijkt niet als kortetermijnoplossing uit te werken. 
We moeten dat wel meenemen in toekomstige debatten. Ook de opmerkingen over 
patrimoniumkorting voor nieuwe projecten ligt zoals eerder gezegd in dezelfde lijn. 

Aansluitend bij deze laatste opmerking en eerdere bedenkingen kan kort ingegaan worden op een 
differentiatie van de typologie (aantal slaapkamers) als basis voor diverse parameters. Nu houdt de 
sociale huurprijsberekening daar nauwelijks rekening mee. In theorie zal dit deels meespelen in de 
marktwaarde, maar daar spelen ook tal van andere factoren die ook eerder van ‘hedonische’ aard 
zijn, dan een vertaling vormen van vb. investeringskost. Zo komt het onder meer dat 
‘patrimoniumkorting’ gegeven moet worden voor splinternieuwe kleinere appartementen. Misschien 
is het moduleren van een aantal van de parameters in functie van het aantal slaapkamers een optie. 
We kunnen deze simulaties niet maken op basis van de huidige data. Maar zoals eerder gezien geeft 
de gezinssamenstelling wel een indicatie30. We hebben gezien dat bij het toepassen van een globale 
hogere minimumgrens voor de minimale huurprijs afhankelijk van het scenario (150, 175, 200 euro) 
plots grote groepen van de lagere inkomens ‘getroffen’ werden, vandaar dat een differentiatie in 
deze wenselijk lijkt, bijvoorbeeld 150 euro toepassen voor alleenstaanden met leefloon, 175 euro 
voor koppels met leefloon, 200 euro voor huurders met leefloon en personen ten laste. Dit kunnen 
we binnen het doel van deze nota niet in detail simuleren. 

 

Effecten van de voorgestelde scenario’s minimale huur 

Minimale huurprijs = 150 euro (basis 2013)    + 1,5 miljoen euro  

Zonder leefloonprofielen       + 1,25 miljoen euro 

Minimale huurprijs = 175 euro (basis 2013)    + 6 miljoen euro  

Zonder leefloonprofielen       + 4,3 miljoen euro 

Minimale huurprijs = 200 euro (basis 2013)    + 16 miljoen euro  

Zonder leefloonprofielen       + 12,4 miljoen euro 

                                                           
30 Door de rationele bezetting mogen we ervan uit gaan dat er in vele gevallen een link is tussen het aantal 
gezinsleden en het aantal bewoners. 
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Minimale huurprijs = 200 euro voor woningen vanaf 2005 (basis 2013) 3 miljoen euro 

Minimale huurprijs = 200 euro voor woningen vanaf 2005 (basis 2008) 5,7 miljoen euro 

Zonder leefloonprofielen       4 miljoen euro 

Minimale huurprijs = 1/3e marktwaarde    3,7 miljoen euro  

Zonder leefloonprofielen       3,45 miljoen euro31 

  

 

Concreet stellen we voor om als ondergrens voor de minimale huur 175 euro te hanteren. Dit is in 
2016 184,25 euro. De minimale bijdrage volgens het Steunpunt Wonen voor inkomens met een 
leefloon van een alleenstaande is 200 euro. Een eventuele differentiatie in functie van vb. het 
aantal slaapkamers lijkt een te onderzoeken optie. We stellen ook voor om de bovengrens voor de 
minimale huur op te trekken tot een derde van de marktwaarde. We stellen ook voor om voor 
woningen vanaf 2005 de bovengrens van de minimale huur toe te passen. 

 

Gezinskorting 

Het is lastig om de gezinskorting in dit debat te brengen. Maar aan de andere kant zou het 
intellectueel oneerlijk zijn om er niets over te zeggen. Het is namelijk weer een extra reductie op de 
1/55e-formule, die op zich reeds de garantie zou moeten zijn voor betaalbaarheid. We beseffen zeer 
goed dat dit deel uitmaakt van een veel bredere discussie over armoede en diverse instrumenten die 
hierop inspelen, zoals ook diverse toeslagen en kortingen voor personen ten laste. De 
huurprijsberekening van een alleenstaande maakt natuurlijk ook deel uit van een veel complexere 
problematiek, waardoor we hier toch enkele zaken willen aanstippen, zonder evenwel een zeer 
expliciete keuze te maken. De andere voorgestelde maatregelen in deze nota hebben natuurlijk ook 
effect op gezinnen met personen ten laste. We hebben overigens gezien dat de eerder voorgestelde 
aanpassingen aan de parameters vaak gezinnen met lagere inkomens sparen. 

Toch willen we even wijzen op de benadering - zoals ook gehanteerd in het reeds meermaals 
aangehaalde onderzoek over de huursubsidie van het Steunpunt Wonen - van het besteedbaar 
inkomen voor en na woonkost. Dit is overigens veel meer in lijn met het Vlaamse onderzoek rond 
betaalbaarheid (de zogenaamde 'budgetmethode'), terwijl de keuze voor 1/55e van het inkomen dan 
weer meer geënt lijkt op de internationaal gebruikte 'woonquotemethode’. 

In het Grote Woononderzoek 2013 wordt het besteedbaar inkomen van het huishouden op de volgende 
manier gedefinieerd32: 
“De optelsom van alle nettobedragen die de respondenten en de andere huishoudleden de 
maand vóór de maand van de enquête hebben ontvangen, rekening houdend met kinderbijslag, 
alimentatiegeld en premies voor tijdskrediet of ouderschapsverlof en de bruto huuropbrengsten 
(uit verhuur van onroerende goederen), maar niet met maaltijdcheques, vakantiegeld, 
eindejaarspremies of inkomsten uit roerend vermogen (interesten, dividenden).33“ 
 

                                                           
31 Het betreft hier allemaal simulaties op zichzelf, dus de combinatie van deze – en ook vorige voorstellen – 
zullen niet louter een optelsom zijn, maar een evenwichtige aanpassing mogelijk maken. 
32 Winters S., Ceulemans W., Heylen K., Pannecoucke I., Vanderstraeten L., Van den Broeck K., De Decker P., 

Ryckewaert M. & Verbeeck G. (2015), Wonen in Vlaanderen anno 2013. De bevindingen uit het Grote Woononderzoek 
2013 gebundeld, Steunpunt Wonen, Leuven, 99 p. 
33 Deze definitie is overigens ook een onderbouw om toch wel een zekere eigen bijdrage – zoals hoger 
meermaals vermeld – te vragen. 

https://steunpuntwonen.be/Documenten_2012-2015/Onderzoek_Werkpakketten/gwo-volume-1-eind.pdf
https://steunpuntwonen.be/Documenten_2012-2015/Onderzoek_Werkpakketten/gwo-volume-1-eind.pdf
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Wat we hier dus duidelijk zien is dat het kindergeld meegenomen wordt in de bepaling van het 
besteedbaar inkomen (overigens ook het eventuele alimentatiegeld). In dat licht is de sociale 
huurprijsberekening toch wel vreemd. Aan inkomenszijde wordt het kindergeld niet meegeteld, aan 
uitgavenzijde (huurprijs) wordt er wel een reductie doorgevoerd. Er lijkt toch wel enige onderbouw 
om dit te herbekijken en hier een meer evenwichtige toepassing mogelijk te maken.  
 
Zoals echter gezegd maakt dit deel uit van een veel complexere oefening. De reden is dat het 
leefloon en vele andere vervangingsinkomens en tegemoetkomingen ook hoger zijnmet personen 
ten laste. Aan de andere kant zit in het leefloon - dus ook het hogere leefloon met personen ten laste 
- ook al een deel 'woonkost' verwerkt34. Maar het wordt nog veel complexer als men kijkt naar netto-
inkomsten voor sociale huurders met (al dan niet voltijdse) jobs. Daar wordt immers het nettoloon 
hoger wegens personen ten laste. Dus een alleenstaande met eenzelfde inkomen en eenzelfde 
woning - stel vb. twee slaapkamers - betaalt meer aan huur (krijgt geen gezinskorting) dan een 
huurder met een persoon ten laste. Deze krijgt niet alleen een korting op de sociale huurprijs, maar 
ook een hoger vervangingsinkomen of hij houdt meer over van hetzelfde belastbaar inkomen uit 
arbeid (wegens persoon ten laste). Daarnaast komt hier ook nog kindergeld - eventueel verhoogd - 
bovenop, alsook nog andere aanpassingen in functie van personen ten laste. Aan de andere kant 
hebben we ook reeds gewezen op een differentiatie in functie van de aard van de woning, die vaak 
samenhangt met de gezinssamenstelling, maar dan in omgekeerde zin… Dat betekent dus met een 
lagere minimale huur,… voor alleenstaanden. Evident moeten beiden globaal bekeken worden. 
 
Toch willen we pleiten voor het stopzetten van de gezinskorting, die zoals aangetoond al op diverse 
andere manieren wordt opgevangen en zich ook vertaald in ‘hogere’ inkomsten. 
 
Het resultaat van de effectief toegepaste gezinskorting is ongeveer 17 miljoen euro35. Ongeveer 40% 
van de sociale huurders krijgt een gezinskorting, zij het vaak heel beperkt. Het gemiddelde bedraagt 
26 euro. Voor de groep met een leefloonprofiel gaat het over slechts 3800 huurders. Het gemiddelde 
effect op deze groep is nauwelijks 3 euro gemiddeld! Ook hier blijkt weer dat de lagere inkomens van 
deze maatregel weinig effect ondervinden. In totaal is het resultaat voor deze groep nauwelijks 
140.000 euro van de 17 miljoen euro. 
 

Effecten van de voorgestelde scenario’s gezinskorting 

Afschaffen gezinskorting      + 17 miljoen euro  

Zonder leefloonprofielen       + 16,86 miljoen euro 

 

Concreet stellen we voor om de gezinskorting kritisch te bekijken in samenhang met vele andere 
elementen van personen ten laste. Alvast lijkt het feit dat kindergeld niet mee wordt gerekend bij 
het inkomen dat de basis vormt van de huurprijsberekening, maar er wel een extra gezinskorting 
op de huurprijsberekening wordt gegeven een debat waard,  zeker omdat de vervangingsinkomens 
stijgen met personen ten laste. Dit speelt nog sterker bij inkomens uit arbeid. Momenteel lijken in 
sociale huisvesting de 'last' (korting) en de 'lust' (hoger besteedbaar inkomen) niet in evenwicht. 
Dat ondergraaft ook de solidariteit tussen de sociale huurders. Het zijnvooral ‘hogere inkomens’ 
die hiervan effect zouden ondervinden. 

                                                           
34 Van den Broeck K., Haffner M., Winters S. & Heylen K. (2017). Naar een nieuw stelsel van huursubsidies, Steunpunt 

Wonen, Leuven, 147 p. 'In theorie zou het leefloon de kost van huisvesting moeten dekken, dus we nemen niet 
nul als eigen bijdrage maar bijvoorbeeld 150 euro'. 
35 Net zoals bij de patrimoniumkorting wordt vaak slechts een deel toegepast omdat de minimale huurprijs al 
bereikt is. 

https://steunpuntwonen.be/Documenten_2016-2020/Onderzoek_Ad_hoc_opdrachten/Ad_hoc_2_Huursubsidie/Ad_hoc_2_TOELICHTING
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We stellen dan ook voor om de gezinskorting te schrappen. 

 

Energiecorrectie en onderbezettingsvergoeding 

Beide zijn reeds sinds 2008 voorzien in het KSH, maar nog niet ingevoerd of operationeel. Voor 
huurovereenkomsten van onbepaalde duur (die dus niet meer worden afgesloten sinds 1 maart 
2017) werd de onderbezettingsvergoeding recent ingevoerd. De onderbezetting wordt voor de 
nieuwe tijdelijke huurovereenkomsten gekoppeld aan de eventuele verlenging. Om ook werk te 
maken van wie reeds huurder was voor 1 maart 2017 werd de nog niet geactiveerde 
onderbezettingsvergoeding van stal gehaald. 

De modaliteiten lijken het echter weinig waarschijnlijk te maken dat hier veel resultaat van te 
verwachten valt. Zo is het aantal slaapkamers dat men 'in plus' mag hebben uitgebreid. Bovendien  
moet er vooral een 'valabel' aanbod gedaan worden, wat onder meer impliceert dat de nieuwe 
aangeboden woning niet meer mag kosten, huurlasten inclusief. Aangezien het aanpakken van 
onderbezetting vaak verhuisbewegingen impliceert van oudere, grotere woningen naar vaak 
recentere appartementen lijkt dit zeer moeilijk toe te passen. Dit hangt overigens ook samen met het 
(beperkte) gebrek aan correlatie tussen de woning en de huurprijs, maar in dit geval vaak in 
omgekeerde zin. Doordat de grotere woningen vaak reeds lang bewoond worden en dus ouder zijn, 
zullen ze vaak een lagere marktwaarde kennen. 

Overigens moet een 'niet onderbezet' aanbod ook voorradig zijn, wat zeker op het niveau van 
individuele SHM's of gemeentes niet zo is. Deze afstemming tussen zittende huurders, doelgroep, 
wachtlijst en patrimonium is natuurlijk ook niet op een-twee-drie op te lossen. 

Ten slotte wordt sowieso al sterk ingezet op vrijwillige aanpak van onderbezetting en leveren 
renovatieprojecten heel vaak een zeer sterke impuls voor betere bezetting van het patrimonium. Dit 
zijn allemaal gevallen waar de onderbezettingsvergoeding geen soelaas zal brengen. 

Ook de energiecorrectie is reeds lang voorzien,  maar nog nooit geactiveerd. Het betreft hier 
natuurlijk een correctie die zich ook al deels vertaalt in de marktwaarde. Sowieso kan het niet de 
bedoeling zijn om ook via deze weg nog extra kortingen te geven. Het probleem met de 
betaalbaarheidsquote waarop nog tal van kortingen worden toegepast hebben we hoger al uitvoerig 
behandeld. De meest logische manier om een energiecorrectie door te voeren is om voor woningen 
vanaf een bepaald e-peil (of bouw/renovatiejaar) een toeslag - best positief verwoord als 
duurzaamheidsvergoeding of dergelijke - aan te rekenen. Dit kan ook deels de renovatiekost en de 
effecten hiervan op de financiering opvangen.  

Dit is voor alle duidelijkheid niet hetzelfde als een vergoeding voor effectief aangetoonde besparing 
door duurzame technieken, waar een deel van deze besparing direct de investeringskost kan dekken, 
zoals voorgesteld door VVH in zake zonnepanelen. In het buitenland zijn er overigens modellen - vb. 
Energiesprong - om dit systeem ook bij doorgedreven energiebesparende renovaties toe te passen. 
Er lopen ook in Vlaanderen bij een aantal SHM's proefprojecten om na te gaan of het effect van 
energiebesparende renovaties in kaart kan worden gebracht. 

Als we bekijken hoeveel woningen vb. vanaf 2005 (invoering EPB – we gebruikten dit ook hoger in 
functie van de patrimoniumkorting) zijn in gebruik genomen - nieuwbouw en zeer grondige renovatie 
- ,dan gaat dit om iets meer dan 32.000. Als we hiervoor bijvoorbeeld een duurzaamheidsvergoeding 
van 15 euro per maand zouden aanrekenen, dan resulteert dit toch in een jaarlijkse opbrengst voor 
de SHM’s van 5,76 miljoen euro. De verhoging is voor iedere huurder, ongeacht het inkomen, even 
veel, maar de besparing is dat natuurlijk ook. Daarnaast blijft heden - maar ook met de aanpassingen 
die we hoger voorstelden - de sociale correctie zeer groot voor de lagere-inkomensgroepen.  
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Het is overigens ook een manier om de link tussen de woning en de sociale huurprijs sterker te 
maken. We hebben hier veel aandacht aan besteed bij het deel over de patrimoniumkorting. Het was 
een van de voornaamste argumenten om niet te pleiten voor een volledig afschaffen van deze 
korting. In het deel over de minimale huurprijs hebben we een aantal voorstellen gedaan om hierop 
in te spelen. Dit maakt deze oefening weer iets evenwichtiger. 

 

Effecten van de voorgestelde scenario’s duurzaamheidsvergoeding 

Invoeren duurzaamheidsvergoeding 15 euro (vanaf 2005)  + 5,76 miljoen euro  

 

Concreet stellen we voor om onmiddellijk een duurzaamheidsvergoeding in te voeren van 15 euro 
per maand voor woningen die gebouwd of gerenoveerd zijn vanaf 2005. Dit besparing in de 
effectieve energiekost compenseert deze vergoeding ruimschoots. 
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Betaalbaarheid voor de overheid  

Dit laatste deel valt uiteen in twee luiken.  

Aan de ene kant handelt het over de financiering van sociaal wonen in Vlaanderen. Het Vlaamse 
beleid verstrekt aanbodsubsidies - in de vorm van leningen aan -1% - om sociale woningen te 
realiseren en te verhuren, it zoals blijkt uit deze nota aan een zeer lage huurprijs en dus met een zeer 
grote sociale correctie. Het gaat om ongeveer de helft van markthuurprijs zoals eerder gezegd, goed 
voor net geen 550 miljoen euro per jaar. 

Die sociale correctie wordt niet - ook niet gedeeltelijk - bijgepast onder de vorm van een 
vraagsubsidie, maar louter gefinancierd door de SHM's zelf. De aanbodsubsidie moet dit mogelijk 
maken, maar daar ontstaat – dat is natuurlijk de reden van deze nota – groeiend onevenwicht tussen 
de inkomsten en de stijgende uitgaven, vooral dan de afbetalingen van de leningen.Zoals in het 
inleidend deel geïllustreerd is dit hoofdzakelijk het gevolg van de zeer grote investeringsvolumes van 
nieuwbouw en renovatie. 

Een beperkt correctiemechanisme bestaat om dit op te vangen - want natuurlijk leidt dit systeem tot 
inkomsten waar de SHM geen impact op heeft (vb. door lage marktwaardes, of lage inkomens, …). 
Dit is echter niet uitgewerkt als een structureel financieringsmechanisme, maar eerder als een 
reddingsboei bij uitzonderlijk ongunstige contextfactoren. De parameters worden overigens 
regelmatig verschoven. We bespreken dit mechanisme - de GSC - sowieso nog even in dit stuk. Deze 
leningen – het renteverschil tussen marktrente en de 1% - zowel als deze GSC zijn een directe kost 
voor de Vlaamse overheid. Daar komen ook nog een aantal directe subsidies bij, onder meer voor 
infrastructuurwerken (SSI), het Vlaams Klimaatfonds, … 

Aan de andere kant genereren de SHM ook inkomsten voor de besturen. Dus ook daar speelt de 
betaalbaarheid voor de overheid, maar dan in omgekeerde richting. We hebben het hier niet over 
indirecte effecten, zoals de injectie in de economie en belastingen - vb. de personenbelasting, 
patronale bijdragen ,... - hieraan gerelateerd of over BTW op kantoormateriaal, taksen op wagens,... 
We hebben het wel over middelen die direct uit de beperkte huurinkomsten van de SHM's 
terugvloeien naar de overheid en gerelateerd zijn aan onze core business. Drie zaken halen we in 
deze kort aan. De onroerende voorheffing, de BTW op sociale woonprojecten en de 
beheersvergoeding aan de VMSW. Bij het stukje over de beheersvergoeding bekijken we ook het 
bredere verhaal van de financiering van de VMSW en de verstrengeling met de SHM's hierbij. 

Concreet is er dus enerzijds de betaalbaarheid voor de overheid in functie van de uitgaven, 
anderzijds in functie van afgeroomde inkomsten direct gerelateerd tot sociaal wonen. Beiden kunnen 
– in verschillende richtingen – natuurlijk een effect hebben op de financiële situatie van de sector als 
we een aantal parameters verschuiven. 

 

De aanbodfinanciering van sociale woonprojecten 

Hier kunnen we vrij kort op ingaan. Nadat de sector de structurele tekorten als gevolg van NFS2 
terecht had aangekaart werd FS3 uitgewerkt. Dit was een systeem dat een sterke verbetering was, 
maar - zoals hierboven uitgebreid beschreven - een aantal parameters verkeerd had ingeschat. 

Een financieringsmodel vragen dat nog meer tegemoetkoming vanuit de Vlaamse overheid voorziet 
lijkt niet de aangewezen weg.  

Eventuele pistes die wel kunnen onderzocht worden zijn financieringen op 40 jaar, waarschijnlijk iets 
meer in lijn met het gebruik van de sociale woning dan de gehanteerde 33 jaar en vooral - dat hoort 
eigenlijk ook bij het luik over de VMSW - een deftige manier om historische kredieten te 
herfinancieren.  



26 
 

Concreet heeft het Hof van Cassatie na jaren gebakkelei in diverse rechtbanken geoordeeld dat:  

[...] artikel 1907bis B.W. zonder enige beperking geldt voor alle leningsovereenkomsten en niet enkel 
voor kredieten waarbij de kredietvoorwaarden een vervroegde terugbetaling voorzien. Het Hof van 
Cassatie wees er uitdrukkelijk op dat artikel 1907bis B.W. aangaande vervroegde terugbetaling van 
leningen stipuleert dat “in géén geval” een wederbeleggingsvergoeding kan worden gevorderd van 
“meer dan zes maanden interest”. 
 

Het is uitermate vreemd dat de administratie die vanuit de Vlaamse Overheid leningen verstrekt aan 
de SHM's toch halsstarrig blijft vasthouden aan een 'funding loss'-benadering.  

We citeren uit een recent verslag (d.d. 20/04/2017) van de commissie Rekening-Courant, waar wordt 
gesteld: 

Momenteel wordt er bij een volledig vervoegde aflossing rekening gehouden met het financieel 
verlies [funding loss, bm]. Het is in dit geval voor de SHM’s niet duidelijk welk bedrag zal aangerekend 
worden als wederbeleggingsvergoeding. 

Dit is toch wel redelijk vreemd, rekening houdend met het feit dat het hier een overheidsinstantie 
betreft, het duidelijk over lening - de Wooncode spreekt van 'leningen met rentevermindering 
toestaan aan de initiatiefnemers' - gaat. Waarom de VMSW dit nog niet zelf proactief heeft 
toegepast is ons niet duidelijk.  

Het is eigenlijk vrij bizar dat de private sector meermaals in reguliere rechtbanken en hogere 
rechtscolleges werd teruggefloten en nu zelfs definitief door het Hof van Cassatie en de VMSW hier 
niet op anticipeert. We verwachten van onze ondersteunende administratie, die we overigens zelfs 
via de beheersvergoeding financieren, meer initiatief. Het lijkt hier dat de VMSW zijn eigen financieel 
belang boven het belang van de sector stelt. 

We willen wel opteren voor het spreiden van deze ‘herfinanciering’ in de tijd. Zo niet gaat dit 
resulteren in een grote eenmalige uitgave voor de SHM en inkomst voor de VMSW met tal van 
effecten op de liquiditeit. Zeker na de consolidatie van de VMSW is dit een nog groter probleem. Ook 
zou dit resulteren in minder opbrengsten voor de VMSW in de jaren nadien. . 

 

Concreet pleit VVH er voor om onmiddellijk het principe van maximaal zes maanden intrest toe te 
passen -zoals ook door het Hof van Cassatie (arrest van 24 november 2016) duidelijk werd 
uitgesproken - in het kader van kredietovereenkomsten bij de VMSW en de niet langer wettelijk 
gevalideerde 'funding loss' te stoppen. Wel kan dit best doorgevoerd worden in de vorm van 
kortingsmechanisme, waardoor deze maatregel  voor beide partijen gespreid wordt in de tijd. 

 

In dit kader valt eventueel nog op te merken dat op termijn een onderscheid tussen nieuwbouw en 
renovatie zeker een optie is. De nieuwbouwprojecten kunnen dan - op basis van hogervermelde 
principes, evident meer in detail uitgewerkt - een hogere huurprijs hebben, die een afspiegeling is 
van de afbetalingskost. Voor renovatie kan eventueel gewerkt worden via een financiering waarbij 
vooral een direct voordeel als gevolg van de renovatie - denk in eerste instantie aan 
energiebesparing, maar vb. ook wooncomfort, ... - wordt doorgerekend in de huurprijs. Een 
mogelijkheid is ook om dit anders - derdebetalerssyteem, eigen externe financiering, ... - te 
financieren, waardoor dit op grote schaal kan uitgerold worden. Dit kan natuurlijk enkel als er 
voldoende onderscheid is tussen de huurprijs van gerenoveerde woningen en nieuwbouw, zoals 
reeds meermaals aangekaart. 
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De Gewestelijke Sociale Correctie 

De Gewestelijke Sociale Correctie (GSC) is een mechanisme dat in theoretisch afgebakende 
omstandigheden een tekort van de SHM dicht. Dit mechanisme heeft als voornaamste positief effect 
SHM's die op het punt staan structureel verlieslatend te worden een reddingsboei toe te werpen. Het 
is echter hoegenaamd geen structurele oplossing voor het financieringsvraagstuk van de SHM's, zoals 
we hierboven beschreven hebben. Samengevat is de GSC een louter curatief en verre van 
remediërend systeem. Overigens zal zelfs deze legislatuur (2014-2019) de GSC exploderen zodat 
weer meer dan een kwart van de SHM’s deze uitzonderlijke correctie nodig hebben, waarover verder 
meer (tabel 5). 

De voornaamste reden dat de GSC geen structureel sluitstuk van de financiering van de sector is of 
kan zijn, is het uitgangspunt zelf. De GSC vertrekt van een theoretische en gestandaardiseerde 
kasboekhouding van de werking van de SHM. De enige twee grote posten die effectief worden 
opgenomen zijn de huurinkomsten - hoewel ook deze theoretisch benaderd worden, zie verder - en 
de jaarlijkse aflossingen, hoewel ook hier niet alle aflossingen worden opgenomen. 

De idee is dat als deze balans negatief is, het verschil wordt bijgepast. De GSC gaat ervan uit dat dit 
het gevolg is van ongunstige contextfactoren (vb. zeer lage inkomens en dus ook zeer lage sociale 
huur). 

Zoals gezegd betreft het hier - en dan hoofdzakelijk aan de uitgavenkant - theoretische 
benaderingen, die vaak ook forfaitair wordt toegepast. Enkele voorbeelden. Er wordt niet gekeken 
naar de effectieve huurinkomsten, maar naar een theoretisch model waarop een aantal forfaitaire 
verminderingen worden toegepast voor leegstand en huurachterstal. Het is evident dat hier in de 
praktijk, afhankelijk van diverse contextfactoren, zeer grote verschillen voorkomen. De idee dat de 
SHM 'gestimuleerd' moet worden om deze zaken aan te pakken lag aan de oorsprong van deze 
beperking, toch in eerste instantie. Het kon niet zijn dat SHM's met hoge 'leegstand' of een laks 
beleid rond 'huurachterstal' hier financieel gecompenseerd werden, zo was de idee. 

Omwille van diverse redenen is dit niet meer correct. Ten eerste zijn de omstandigheden van de 
sector sterk veranderd sinds de invoering van de GSC. In 2008 was de operatie Beter Bestuurlijk 
Beleid - BBB - nog maar net achter de rug. De rol van de VHM als voogdijoverheid verdween, de 
VMSW kwam als ondersteunende dienst in de plaats en het Toezicht werd afgesplitst. Vanuit die 
logica kunnen we begrijpen dat men via correcties in de financiering ook bepaalde doelstellingen die 
zonder voogdij moeilijker konden opgevolgd en bijgestuurd worden wilde sturen. In de tussentijd zijn 
we natuurlijk meer dan tien jaar verder en is de autonomie van geresponsabiliseerde SHM's een feit. 
Een heel systeem van prestatiebeoordeling, een apart en doorgedreven Toezicht en een uitgewerkte 
ondersteuning zijn momenteel operationeel.  

Specifiek het beperken van huurachterstal en leegstand zijn doelstellingen die effectief worden 
opgevolgd in het kader van de prestatiebeoordeling waarvan ondertussen de tweede cyclus is 
gestart. Een negatieve beoordeling kan zelfs leiden tot het intrekken van de erkenning van de SHM. 
Dergelijke doestellingen ook nog eens sturen via een financieel correctiemodel lijkt overbodig en 
zorgt ook voor perverse scheeftrekkingen.  

Het is dus niet meer dan logisch dat in een in/uit-formule die een correctie moet doorvoeren bij 
uitzonderlijke lage inkomsten door lage huren - dit was uiteindelijk het uitgangspunt als gevolg van 
een uniforme huurprijsberekening in heel Vlaanderen, ingevoerd in 2008 - ook rekening houdt met 
gekende effectieve cijfers. En dus met de effectieve huurinkomsten, geen theoretische waar forfaits 
voor leegstand en huurachterstal worden gehanteerd die zeer onderhevig zijn aan lokale 
contextfactoren. Dit leidt daarenboven ook tot beleid geënt op een theoretische formule in plaats 
van op effectieve noden. Dit staat zeer ver van de initiële bedoeling van de forfaits en wordt dus 
ruimschoots op andere vlakken opgevangen. 
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Hier komt nog bij dat de SVK's door een recente wijziging expliciet bijkomende middelen gekregen 
hebben om het risico op 'huurdervering' tegen te gaan. Het effectieve aandeel huurachterstal ligt 
vele malen hoger dan bij SHM's. Toch wordt hier nit voor een penaliserende maatregel via de 
financiering gekozen, nee er wordt bovenop de vaststelling dat de risico's hoog zijn nog forfaitair een 
tegemoetkoming voorzien en dit terwijl ook hier Toezicht actief is en de VMSW SVK’s actief 
ondersteunt.  

Het verder vasthouden aan een forfaitaire benadering voor leegstand en huurachterstal bij SHM's in 
het kader van de GSC is duidelijk onhoudbaar en niet in lijn met wat men toepast voor SVK's. Voor de 
ene sociale woonactor wordt met abstractie van de aard van huurachterstal, ... een extra budget 
voorzien om dit risico te dekken. De andere sociale woonactor die hier reeds op wordt beoordeeld – 
en waar Toezicht en de VMSW op toekijken - moet nog steeds werken met forfaits die niet 
overeenstemmen met de lokale context. Dit kan niet. 

We citeren hier even uit de nota aan de Vlaamse Regering bij de laatste wijziging van het SVK-besluit: 

Een SVK beschikt slechts over beperkte mogelijkheden om rendement uit de verhuring te halen. 
Momenteel verhuren de meeste SVK’s de woningen door aan de huurprijs die zij zelf voor de 
aangeboden woning aan de eigenaar betalen. Het risico op huurderving is niet alleen inherent aan de 
werking maar tegelijk ook bedreigender aangezien het voor de SVK’s zeer moeilijk blijkt om met de 
personeels- en werkingssubsidie buffers op te bouwen waarmee verliezen aan huurinkomsten kunnen 
worden opgevangen. 

Als we dit toepassen op de SHM's, die per definitie nieuwe en gerenoveerde projecten verlieslatend 
verhuren, lijkt het toch evident dat in het correctiemechanisme rekening gehouden wordt met 
effectieve inkomsten. Zeker als we weten dat de huurachterstal bij SVK's gemiddeld 4 tot 5 maal zo 
hoog ligt dan bij SHM's lijkt het niet te verantwoorden dat SVK's zonder meer 'hun verliezen kunnen 
aanzuiveren', terwijl bij SHM's forfaitaire formules toegepast worden wars van de effectieve 
inkomsten. 

Daar komt nog bij dat het verleden heeft aangetoond dat de GSC vaak omwille van louter 
budgettaire redenen werd aangepast. Naast de theoretische benadering worden de forfaits 
bijgesteld wanneer de kas leeg is... Dit is hallucinant. De GSC is als uitzonderingsmechanisme 
uitgewerkt om extremen op te vangen. De forfaits zijn geen goede afspiegeling van de realiteit en 
hadden misschien initieel een stimulerend effect in zake doelstellingen, maar dit is zoals gesteld 
reeds op vele andere vlakken opgevangen. Daarenboven blijkt dus dat forfaits zonder meer 
verschoven worden, zelfs tijdens lopende GSC-berekeningen. Dit is niet ernstig. De enige correcte 
werkwijze is dan ook om in de GSC de effectieve huurinkomsten te hanteren - zeker aangezien SVK's 
zonder verantwoording (en met veel mindere beoordeling) sowieso hun veel hogere tekorten mogen 
compenseren. 

Zo valt het bijvoorbeeld op dat de SHM’s met de laagste huurinkomsten (wat een van de – en zelfs de 
voornaamste – redenen was om de GSC in te voeren) sinds de laatste aanpassingen van de forfaits 
geen GSC meer ontvangen! 

We kunnen ons overigens ook globaal gezien serieuze vragen stellen bij de gehanteerde forfaits. Zo 
blijkt uit cijfers van de VMSW dat in 2016 2,55% van de sociale woningen tijdelijk leegstaan (tussen 
twee verhuringen) - wat overigens een zeer laag cijfers is in vergelijking met voorgaande jaren - en 
dit terwijl de forfait voor leegstand een mindering van 1% is... Voor huurachterstal blijkt een 
gelijkaardige vaststelling. 

We kunnen ook over de andere elementen van de GSC veel opmerkingen maken, onder meer bij de 
ook forfaitaire en theoretische benadering van de werkingskost, maar dat zou ons veel te ver leiden. 
De hierboven aangehaalde elementen zijn in het kader van deze korte termijnvoorstellen rond 
financiële leefbaarheid van de SHM's de voornaamste. 
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Tabel 5. Verwachte evolutie GSC – bedrag en aantal ontvangers 

Bron: VMSW. 

 

Concreet vraagt VVH om onmiddellijk de effectieve huurinkomsten te gebruiken bij de berekening 
van de GSC. De forfaitaire en theoretische benadering had mogelijk in 2008 een sturende werking 
maar die is momenteel ondervangen door de prestatiebeoordeling, Toezicht, de VMSW als 
ondersteuning, ... Bovendien worden voor SVK's zonder meer middelen vrij gemaakt voor het risico 
op 'huurdervering', terwijl de effectieve 'huurderving' bij SHM's door forfaits wordt weggegomd. 
Door deze forfaits dan ook nog aan te passen in functie van de beschikbare budgetten geeft het 
beleid blijk van een niet realistische aanpak. 

 

De Onroerende Voorheffing 

Hier volstaat het om te verwijzen naar het Memorandum dat VVH opmaakte in aanloop van de 
Vlaamse verkiezingen in 2014. Het blijft een bizarre vaststelling dat de overheid ons verplicht om aan 
ongeveer de helft van de huurprijs – de theoretische basis voor de onroerende voorheffing - 
woningen ter beschikking te stellen en op hetzelfde moment van die beperkte inkomsten ongeveer 
10% onmiddellijk terug afroomt via de onroerende voorheffing. Die onroerende voorheffing is wel 
aan een lager tarief, maar het blijft toch vreemd, vooral omdat er voor vele andere sectoren wel 
vrijstellingen worden toegepast voor de onroerende voorheffing. Helemaal hallucinant wordt het als 
we vaststellen dat erkende assistentieflats (private sector) een vrijstelling van onroerende 
voorheffing kennen,  terwijl dit niet geldt voor sociale assistentieflats. 

In het kader van de stijgende tekorten in onze sector - zoals hoger duidelijk aangetoond - en de 
vaststelling dat deze ook deels het gevolg zijn van lokale verwachtingen (BSO, renovatienood, …) lijkt 
het een verdedigbaar pleidooi dat zowel Vlaanderen als de gemeentes afzien van de inning van 
onroerende voorheffing van sociale woningen.  

Een optie is ook – indien de effecten te groot zouden zijn – om dit toe te passen voor nieuwe 
woningen. Aangezien het hier over additionele inkomsten gaat hebben zij geen effect op de 
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verwachte voorheffing (wat vooral van belang is door de samenstelling van de gemeentelijke 
inkomsten op lokaal niveau). Een idee zou ook kunnen zijn om dit als mogelijkheid te voorzien, en vb. 
te beperken tot gemeente die nog een BSO hebben, of een convenant,… Er is zeker ruimte om dit 
gedifferentieerd uit te werken. 

 

Effecten van de voorgestelde vrijstelling van Onroerende Voorheffing voor sociale woningen 

Vrijstelling Onroerende Voorheffing sociale woningen   + 50 miljoen euro  

 

VVH pleit ervoor om de onroerende voorheffing voor sociale woningen af te schaffen. Als dit niet 
haalbaar lijkt, omwille van implicaties op de gemeentebegroting, stellen we voor om minstens 
nieuwe projecten vrij te stellen van onroerende voorheffing. Dit heeft immers geen effect op de 
bestaande lokale financiering. Uiteindelijk is het lokale niveau de regisseur van het woonbeleid. 
Het lijkt evident om op deze manier de realisatie van sociale woningen mogelijk te maken zonder 
extra kost. 

 

BTW 

Aangezien het hier een nota betreft die als leidraad voor mogelijke Vlaamse beleidskeuzes werd 
opgemaakt kaarten we de BTW slechts even aan.  

In ons Memorandum hebben we gepleit voor een vrijstelling van BTW op sociale woningbouw. Dit is 
echter federale materie. Wel willen we erop wijzen dat voor assistentiewoningen een vrijstelling van 
BTW op de gemeenschappelijke delen geldt, dus een vrijstelling voor sociale woningbouw kan 
onderzocht worden. Overigens is het hallucinant dat SHM’s voor hun sociale assistentiewoningen geen 
gebruik kunnen maken van deze vrijstelling. 

 

Beheersvergoeding en de VMSW 

In dit laatste deel gaan we in op de directe uitgave die de sector kent door via een 
beheersvergoeding (een groot deel van) de werking van de VMSW te betalen. Dit hangt ook samen 
met andere financieringsstromen vanuit de sector naar de VMSW, hoofdzakelijk dan de rente op de 
eigen middelen van de SHM’s enerzijds en de vergoeding voor marktconforme leningen bij de VMSW 
anderzijds. Er zou een afzonderlijke nota nodig zijn  om de beheersvergoeding en de 
financieringsstromen tussen de sector en de VMSW in detail te bespreken. We beperken ons hier tot 
een aantal concrete elementen: de beheersvergoeding, de indirecte geldstromen en de historische 
middelen voor sociaal wonen.  

De werking van de VHM – de voorganger van de VMSW – werd betaald door beheersvergoedingen 
van de SHM’s. Na de operatie BBB en het ontstaan van de VMSW kon dit niet meer via ‘voogdij’ 
geregeld worden en moest dit – zoals ook vele andere ‘regelgeving’ – binnen decreten en 
uitvoeringsbesluiten verankerd worden. 

Een van de argumenten om na het stopzetten van de ‘voogdij’ de beheersvergoeding in stand te 
houden was de doelstelling (ESR) om de VMSW buiten de Vlaamse consolidatie (de overheidsschuld) 
te houden. Sowieso is dat argument zonder voorwerp aangezien de VMSW in 2014 toch 
geconsolideerd werd. De beheersvergoeding bleef echter bestaan. 
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De berekening van de ‘beheersvergoeding’ werd in overleg met de sector in een BVR uitgewerkt en 
heeft in vergelijking met vroegere systemen – uiteindelijk een vrij onevenwichtige afroming van de 
huurinkomsten – zeker een heel aantal verbeteringen aangebracht. 

Zo komt het gros van de bijdragen voort uit de financiering van projecten. Dit heeft een aantal 
positieve kanten. Zo zorgt dit voor minstens een directe link tussen de ondersteuning en/of 
dienstverlening – opvolgen projecten, financiering ,… - en de vergoeding. Dit was vroeger met louter 
een percentage van de huurinkomsten veel minder het geval. Dit is overigens ook een opmerking die 
we op het vlak van de GSC kunnen maken – die houdt immers ook geen rekening met 
projectontwikkeling. 

Ten tweede zorgt dit er ook voor dat een deel van deze beheersvergoeding wordt gefinancierd door 
de Vlaamse overheid, aangezien ze ook opgenomen wordt in een -1% lening. 

Ten slotte is er op dit deel van de vergoeding geen BTW verschuldigd. 

De delen van de beheersvergoeding die nog wel direct inkomsten afromen zijn een forfaitaire 
vergoeding op huurinkomsten – zij het veel minder dan vroeger en met kortingen bij hoge 
vergoedingen op basis van financiering – en op verkoop van woningen. Hierop is BTW verschuldigd. 

Als we het huidige systeem vergelijken met het vorige dan zijn dit toch belangrijke verbeteringen. Het 
verminderen van de vergoeding waarop BTW op wordt geheven is sowieso een piste om in de nabije 
toekomst te bekijken, wel best met een verrekeningsmechanisme in functie van de activiteit. De 
beheersvergoeding moet sowieso herwerkt worden aangezien de middelen die binnenstromen veel 
hoger blijken dan wat de VMSW eruit mag putten.  

Een laatste grote verbetering in de regelgevende verankering van de beheersvergoeding na BBB is de 
oprichting van het Overlegplatform Sociaal Wonen. De directeur van VVH, Björn Mallants, is 
overigens voorzitter van dit orgaan. Hierin zijn alle actoren vertegenwoordigd die beheersvergoeding 
betalen aan de VMSW (VWF, SVK’s, SHM’s, lokale besturen, …). Ook de afdelingshoofden van de 
VMSW maken deel uit van het overlegorgaan. Na een inloopperiode is dit orgaan zeer waardevol 
gebleken – naast de Commissie Rekening-Courant waar gerapporteerd wordt over de middelen van 
de sector – om een inzicht te krijgen in de financieringsstromen van de VMSW en tussen de VMSW 
en de sector. 

Door al deze aanpassingen is een deel van de ‘historische’ verzuchting over de beheersvergoeding 
zeker gemilderd. De middelen voor de werking van de VMSW zullen sowieso – ook als Vlaanderen 
een directe toelage zou verstrekken – vanuit de begroting sociaal wonen komen. Het huidige 
systeem heeft het voordeel dat een directe relatie tussen gebruiker en ondersteunende dienst kan 
worden aangehouden vanuit de sector, wat ook resulteert in formeelen gegarandeerd overleg, 
consultatie,… over tal van thema’s. 

Dit wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden meer zijn tot verdere verfijning van het systeem. Zoals 
gezegd zou het reduceren van de beheersvergoeding tot een loutere – en directe – vergoeding op 
basis van financieringsverrichtingen zeker een interessante piste zijn. Dit wil zeggen dat de 
historische beheersvergoeding – die uiteindelijk direct de sowieso al beperkt inkomsten van de 
SHM’s afroomde – volledig verdwijnt en vervangen wordt door een deels gefinancierde directe 
vergoeding op projectfinanciering. Het is dan niet meer dan een soort ‘handling fee’. De meeste 
andere voorstellen in dit kader hangen eigenlijk samen met de volgende elementen die we 
bespreken. Het gaat hier immers niet over de beheersvergoeding ‘as such’, maar eerder over een 
aantal taken die misschien anders kunnen gefinancierd worden of andere indirecte geldstromen die 
misschien beter kunnen. We gaan daar nog even verder op in. 

De VMSW roomt ook indirect een aantal keer de middelen van de SHM’s af, niet via een directe 
beheersvergoeding, maar door de decretale verplichtingen om enerzijds de liquide middelen door de 
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VMSW te laten beheren, anderzijds door enkel leningen bij de VMSW te kunnen aangaan – ook 
marktconform. Het is vooral opvallend dat aan de inkomstenkant (voor de SHM) een zeer mager 
rendement gegeven wordt op de eigen middelen36 maar aan de andere kant op de rentes voor 
marktconforme leningen 70 basispunten geteld worden boven de overheidsrente. 

Het is vooral opvallend omdat beide vanuit dezelfde middelen gefinancierd worden. Concreet 
beleent de VMSW de marktconforme leningen immers vanuit de liquide middelen van de SHM’s. Dat 
kan binnen een solidair systeem – het is niet de bedoeling dat de SHM’s met veel middelen geld 
‘verdienen’ door leningen aan SHM’s met minder middelen te verstrekken – toch veel evenwichtiger 
opgevangen worden. Zonder tussenkomst van de VMSW kunnen de SHM’s een stukje meer 
rendement krijgen op hun liquide middelen en de marges op de marktconforme leningen kunnen 
een stukje lager. De VMSW roomt hier dus vanuit de eigen middelen van de SHM’s langs twee kanten 
af om de eigen werking te financiering. Concreet gaat dat over ongeveer 14 miljoen euro per jaar 
volgens de laatste jaarrekening. Dit wil dus zeggen een bedrag ongeveer zo hoog als de 
beheersvergoeding dat naast deze vergoeding wordt afgeroomd van de middelen van de SHM’s. 

Nogmaals, we begrijpen dat de VMSW sowieso met middelen van sociaal wonen gefinancierd zal 
blijven. In het stukje over de beheersvergoeding hoger hebben we duidelijk aangegeven dat een 
systeem met vergoedingen in functie van projectfinanciering zeker haalbaar is. Maar dat eenzelfde 
bedrag ook via andere indirecte wegen wordt afgeroomd is bizar. Het hoger beschreven voorstel 
over een korting in functie van herfinancieringsmodellen maakt hier overigens deel van uit.  

We kunnen ons overigens ook de vraag stellen waarom deze vorm van indirecte financiering naast de 
beheersvergoeding noodzakelijk is. De beheersvergoeding – zeker in de huidige vorm en nog meer 
mochten een aantal wijzigingen kunnen doorgevoerd worden – is zoals gezegd immers een soort 
‘handling fee’. De rest van de middelen die de VMSW indirect verkrijgt dient vooral om de eigen 
werking te financieren. Dat zijn vooral taken die worden uitgevoerd voor de Vlaamse overheid 
(voorbereiding van beleid, ondersteuning SVK’s waar de beheersvergoeding niet evenredig is, 
beantwoorden van parlementaire vragen, …). Hier wordt op een indirecte – en deels slinkse, alvast 
niet transparante - wijze een aantal zaken gefinancierd met middelen van SHM’s, zonder dat daar 
direct een vorm van ondersteuning tegenover staat – of soms zelfs helemaal geen functie heeft die 
verband houdt met de sector. 

Daarnaast kan bekeken worden of op termijn de beheersvergoeding niet deels vraaggericht kan 
worden uitgewerkt. Dat dus naast een algemene bijdrage in functie van bijkomende ondersteuning 
de vergoeding gedifferentieerd wordt.  

In het verleden werd zoals gezegd vaak het argument van de consolidatie aangekaart, maar dit is niet 
meer relevant. Meer nog, op het moment dat de VMSW werd geconsolideerd is ook het VWF 
geconsolideerd. Deze kregen op dat moment ‘zo maar’ een werkingstoelage van enkel miljoenen euro. 
Dus de sector die jarenlang de VMSW – een overheidsadministratie - heeft gefinancierd ‘omwille van 
de consolidatie’ moet ook na deze consolidatie blijven bijdragen, terwijl het VWF dat ‘en stoemelings’ 
ook mee geconsolideerd wordt zonder een overheidsinstantie te zijn plots een zeer aanzienlijke 
werkingstoelage krijgt. Dit is zeer bizar. 

Het lijkt dan ook logisch om de beheersvergoeding – in het kader zoals we hoger beschreven hebben 
– ook wel degelijk te beperken tot de enige en directe inkomstenbron vanuit de sector en n vb. de 
bankfunctie (en nog een aantal kleinere elementen waar we niet in detail op ingaan), namelijk de rente 
op de liquide middelen en de marktconforme leningen daadwerkelijk aan markttarief aan te bieden. 
De verdoken manier om hier eigenlijk louter administratieve taken die worden uitgevoerd voor de 

                                                           
36 Dat komt natuurlijk deels door de sowieso zeer lage rente, maar er zijn geen opties om dit geld anders te 
laten ‘renderen’ op dit moment en de marges lijken toch lager dan bepaalde formules van commerciële banken 
– zeker als we naar spaarrekeningen of alternatieven kijken. 
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Vlaamse overheid te financieren is – zeker na de consolidatie – werkelijk een brug te ver. Het lijkt 
evident dat de Vlaamse overheid hier een directe toelage voorziet voor de werking – wat na de 
consolidatie geen obstakel meer vormt – eerder dan de VMSW via een indirecte weg te laten afromen 
op middelen van de sector. Dit komt bijvoorbeeld sterk aan bod in het beheer van de Vlaamse 
investeringsfondsen voor sociaal wonen, het laatste punt dat we hier behandelen. 

Door de jaren heen zijn in diverse fondsen van de VMSW zeer veel middelen opgestapeld. Dit zijn 
middelen die vaak onder de vorm van kapitaalsubsidie – ook weer voor een groot deel vanuit de optiek 
om dit buiten de staatschuld te houden – de toekomstige gesubsidieerde financieringen mogelijk 
moesten maken. Hoe je het ook draait of keert, het zijn middelen die door het Vlaamse beleid – deels 
zelfs nog het Belgische beleid – effectief zijn vrij gemaakt voor sociaal wonen. 

Nu de VMSW geconsolideerd is, financiert ze zichzelf ook niet meer en zijn kapitaalsubsidies – maar 
ook rentesubsidies - niet meer nodig. Concreet maakt Vlaanderen een maal per jaar een afrekening 
van de inkomsten en uitgaven van de financieringsfondsen die de VMSW voor Vlaanderen beheert. 

Zoals gezegd gaat het hier wel om grote kapitaalsubsidies, die voorzien zijn voor sociaal wonen. Door 
de lage rente – die men in het verleden natuurlijk niet kon inschatten – zijn deze ‘relatief’ veel hoger 
uitgevallen dan nodig is. Natuurlijk moet ook een mogelijke wijziging in de toekomst opgevangen 
worden, maar toch zal bij de aflossing van de uitstaande vorderingen in de fondsen (hoofdzakelijk 
leningen van SHM’s) een behoorlijk budget beschikbaar zijn. Aangezien de VMSW deze Vlaamse 
financieringsfondsen beheert voor de Vlaamse overheid lijkt het sinds de consolidatie dat net zoals de 
SHM’s een ‘handling fee’ betalen op hun projectfinanciering onder de vorm van de beheersvergoeding, 
Vlaanderen ook een ‘fee’ betaald om de fondsen te beheren en dit wordt opgenomen in de jaarlijkse 
afrekening. Zo kan alvast een deel van de werking van de VMSW op een andere manier gefinancierd 
worden. Een directe toelage is ook een optie, maar het hier voorgestelde systeem is een mechanisme 
dat direct kosten en opbrengsten linkt. Overigens is het evident dat het overschot in deze fondsen op 
termijn ook gebruikt wordt voor sociaal wonen. 

 

VVH pleit om de indirecte financiering van de VMSW uit de middelen van de SHM’s maximaal af te 
bouwen en de bijdrage te beperken tot de directe vergoeding op hoofdzakelijk projectfinanciering. 

Een ‘fee’ voor het beheren van de Vlaamse financieringsfondsen sociaal wonen door de VMSW kan 
gefinancierd worden door de kapitaalsubsidies uit deze fondsen en meegenomen worden in de 
jaarlijkse afrekening hiervan aan Vlaanderen. 

Ook kan voor een aantal taken van de VMSW die geen verband houden met de ondersteuning van 
de sector (zoals databeheer, beleidsvoorbereiding, parlementaire vragen, …) een directe toelage 
voorzien worden door Vlaanderen. 
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Bijlagen 

Tabel 16, 17 en 26 uit Van den Broeck K., Haffner M., Winters S. & Heylen K. (2017). Naar een nieuw stelsel van 

huursubsidies, Steunpunt Wonen, Leuven, 147 p. 
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