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1. Inleiding 

De omzetting van het politiek akkoord over de zesde staatshervorming in wetteksten is een nieuwe 

stap in de versterking van Vlaanderen. Deze staatshervorming zal de middelen voor het woonbeleid 

van € 850 miljoen naar € 3,2 miljard1 (inclusief de woonfiscaliteit) doen stijgen. 

Het Vlaamse woonmodel botst stilaan op zijn limieten. Het spreekwoord “De Belg is met een baksteen 

in zijn maag geboren” klinkt ons allen bekend in de oren. Dit spreekwoord doet zich alle eer aan daar 

ongeveer 75% van de Belgen trotse bezitter van een eigendom is. Het huidige woonbeleid is 

voornamelijk op deze leest geschoeid. De woonbonus, energiebesparende maatregelen, een lage 

hypotheekrente en andere vormen van subsidies scheppen (schiepen) een ideaal klimaat om een 

eigendom te verwerven. De “woning als 4de pensioenpijler” lost(te) steeds meer zijn verwachtingen in.  

De eerste (vege) tekenen van kentering loeren om de hoek. De markt van de nieuwbouw stagneert, 

banken halen de teugels m.b.t. hun leenvoorwaarden voor hypothecaire leningen strakker aan 

waardoor de verkoop van woningen afneemt, subsidies voor renovatie en energiebesparende 

maatregelen werden sterk teruggeschroefd/afgeschaft, de hypothecaire rente is de laatste maanden 

aan een opwaartse beweging bezig door een stijging van de langetermijnrente, enz. 

Daarenboven zal het huidige woonbeleid danig op de proef gesteld worden door een aantal 

uitdagingen: 

 Ondanks de niet-aflatende renovatie inspanningen, heeft Vlaanderen nog steeds te kampen 

met een (sterk) verouderd woningbestand2 dat zal nog toenemen. Een onderzoek naar de 

vraagdeterminanten en de renovatiebehoefte van de woningmarkt in Vlaanderen3 voorspelt 

dat er in 2021 ongeveer 46.000 woningen van slechte kwaliteit zullen zijn waarvan 19.190 in 

stedelijk gebied en 26.941 in buitengebied. Daarenboven zet het huidige woonpatroon in 

Vlaanderen, geschoeid op de klassieke leest van kilometers (vermaledijde) lintbebouwing4 en 

verkavelingswijken druk op onze schaarse ruimte. De ongebreidelde groei van verkaveling en 

lintbebouwing werkt namelijk ruimteverslindend bouwen in de hand. Een dergelijk 

woonpatroon werkt ook nog eens een hoog kostenplaatje in de hand door een hoger 

energieverbruik, door de vergroting van de mobiliteitsproblemen, etc. Daarenboven dienen 

we in ogenschouw te nemen dat wonen verantwoordelijk is voor 40% van het energiegebruik 

in Vlaanderen via verwarming en elektriciteitsverbruik5. Er dient stilaan meer en meer het 

besef te groeien dat we dringend zuiniger dienen om te springen met de schaarse ruimte die 

Vlaanderen rest. 

  

                                                           
1 http://www.cdenv.be/actua/op-11-juli-werken-we-aan-een-sterker-vlaanderen 
2 Magazine Energiek, zomer 2013: ongeveer 60% van het woningbestand in België dateert van voor de jaren ’70, 
http://phimedia.onlinetouch.nl/3/42#/6 
3 https://www.wonenvlaanderen.be/uploads/documentenbank/d0c38afbe37a5a4dcd7d44dbdb9a4a48.pdf?ht=1 
4 Lintbebouwing is een nederzettingsvorm die bestaat uit vrijwel aaneengesloten bebouwing, bestaande uit alleenstaande gezinswoningen 
en/of bedrijfsgebouwen langs wegen, waarbij achterliggende gronden onbebouwd blijven. 
5 Boek: “Een woonmodel in transitie. Toekomstverkenning van het Vlaamse wonen.” ISBN: 9789044128413 

http://www.cdenv.be/actua/op-11-juli-werken-we-aan-een-sterker-vlaanderen
http://phimedia.onlinetouch.nl/3/42#/6
https://www.wonenvlaanderen.be/uploads/documentenbank/d0c38afbe37a5a4dcd7d44dbdb9a4a48.pdf?ht=1
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 Volgens het Federaal Planbureau verwachten we een (forse) bevolkingstoename tegen 2030 

die een uitbreiding van het bestaande woningenbestand zal impliceren: “De Belgische 

bevolking zou stijgen van 11 miljoen inwoners in 2012 tot 12,1 miljoen inwoners in 2030 en 

12,7 miljoen inwoners in 2060. Dat is een toename van 9,5 % tegen 2030 en van 15,5 % tegen 

20606.” De prijzen van woningen zijn in de eerste plaats het gevolg van vraag en aanbod. 

Rekening houdend met bovenvermelde demografische ontwikkelingen zal de vraag alleen 

maar toenemen. Bijgevolg zullen we het aanbod hierop zo goed als mogelijk dienen af te 

stemmen.  

 

 Tevens nemen we een verschraling van de private huurmarkt7 waar: “De combinatie van ouder 

worden (en sterven), de toegenomen last van verhuring – ook omwille van toegenomen 

reglementering – en het eerder beperkte rendement, leiden ertoe dat steeds meer 

huurwoningen verkocht worden waardoor het aanbod – vooral het goedkopere – uit de markt 

verdwijnt.” 

 

 Een verschuivende woonbehoefte naar kleinere gezinnen (gezinsverdunning)8 zet ons 

woonmodel ook extra onder druk. De gezinsgrootte blijft dalen als gevolg van de daling van 

het aantal kinderen bij gezinnen met kinderen, een toename van gezinnen zonder kinderen, 

een toename van alleenwonenden, van gezinnen met één ouder en de vergrijzing. Hierdoor 

neemt de behoefte aan kleinere woningen enerzijds toe, anderzijds blijkt dat 59% van de 

woningen onderbezet is. In de periode 1990-2007 nam het aantal huishoudens in het Vlaamse 

Gewest met 344.000 toe tot bijna 2,6 miljoen. De groei van het aantal huishoudens in die 

periode (16%) was groter dan die van de totale bevolking (7%). In een tijdsspanne van 

zeventien jaar daalde de gemiddelde huishoudensgrootte van 2,57 naar 2,369. 

 

Het woonbeleid behelst vele domeinen. Ik wens de thema’s woonfiscaliteit met klemtoon op 

woonbonus en transactiekosten en nieuwe woonvormen aan te snijden. Vanuit deze invalshoeken zal 

ik pogen om een aantal mogelijke (beleids)pistes aan te reiken die hopelijk kunnen bijdragen tot een 

coherenter woonbeleid. 

  

                                                           
6 Federaal Planbureau: perscommuniqué 24/05/13. http://statbel.fgov.be/nl/binaries/PC_demo_vooruitzichten_mei_2013_nl_tcm325-
224713.pdf 
7 Boek: “Een woonmodel in transitie. Toekomstverkenning van het Vlaams wonen.” ISBN 9789044128413 
8 Idem. 
9 http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/afbeeldingennieuwtjes/demografie/bijlagen/2008-11-20-svr-rapport-2008-3.pdf 

http://statbel.fgov.be/nl/binaries/PC_demo_vooruitzichten_mei_2013_nl_tcm325-224713.pdf
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/PC_demo_vooruitzichten_mei_2013_nl_tcm325-224713.pdf
http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/afbeeldingennieuwtjes/demografie/bijlagen/2008-11-20-svr-rapport-2008-3.pdf
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2. Woonfiscaliteit 

2.1. De woonbonus 

 

2.1.1. Historiek 

 

De woonbonus is een fiscaal voordeel voor hypothecaire leningen afgesloten na 1 januari 2005 voor 

de bouw of verwerving van een woning. In het regime van de woonbonus leveren de betaalde 

intresten, kapitaalaflossingen en de premies voor de schuldsaldoverzekering een fiscaal voordeel op. 

Om in aanmerking te komen moeten een aantal voorwaarden voldaan zijn. De twee belangrijkste eisen 

zijn dat men leent voor een ‘enige’ en ‘eigen’ woning10. 

 

Deze woonbonus draagt (deels) zijn steentje bij aan de betaalbaarheid van woningen. De 

internationaal meest gebruikte indicator om de betaalbaarheid te meten is trouwens de woonquote11, 

d.i. het aandeel van het gezinsinkomen dat gespendeerd wordt aan huisvesting. Indien de woonquote 

van een gezin boven de vaak gehanteerde standaard van 30% ligt, dan kan gesteld worden dat de 

woonuitgaven voor dit gezin een te groot deel van het inkomen in beslag nemen. De woonuitgaven 

worden dan beschouwd als onbetaalbaar. 

 

De woonbonus wordt opgesplitst in een basisbedrag en bijkomend bedrag. Het basisbedrag (ongeveer 

€ 2.260) wordt verhoogd met een bijkomend bedrag van € 750 voor de eerste 10 jaar van het 

hypothecair contract indien het om een enige woning gaat. Daar komt nog eens een bedrag van € 80 

bij wanneer men 3 of meer kinderen ten laste heeft op 1 januari na het jaar waarin men het krediet 

heeft afgesloten. Deze bedragen worden ieder jaar geïndexeerd. Bij de bepaling van het aantal 

kinderen wordt een gehandicapt kind als 2 kinderen gerekend. De bijkomende bedragen (€ 750 + € 80) 

gaan verloren zodra men niet langer voldoet aan de voorwaarde van enige woning.  

 

Door de staatshervorming zal de bevoegdheid voor de hypothecaire aftrek vanaf 2014 naar de 

gewesten gaan. Vlaanderen zal voor de toekenning van de woonbonus jaarlijks ca. 1,5 miljard euro 

krijgen. 

 

2.1.2. Analyse 

 

Onderstaande analyses tonen aan dat de woonbonus in haar huidige vorm de kaap van de toegekende 

ca. 1,5 miljard euro in de komende jaren (ruimschoots) zal overschrijden. Deze analyses indachtig, 

dienen we te constateren dat de woonbonus leidt tot een aantal scheeftrekkingen. De woonbonus 

moet drastisch op de schop. 

 

In het rapport12 “De regionalisering van de woonbonus” van de Vlaamse woonraad, de strategische 

adviesraad voor het beleidsveld wonen, becijferde men de (toekomstige) kost van de woonbonus. 

  

                                                           
10 Bron De Tijd: http://www.tijd.be/r/t/1/id/9296834 
11 Meesterproef: De prijsevolutie en waardebepaling van secundair vastgoed in België. http://www.ethesis.net/vastgoed/vastgoed.pdf 
12 Rapport: De regionalisering van de woonbonus. http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g1982-1.pdf 

http://www.tijd.be/r/t/1/id/9296834
http://www.ethesis.net/vastgoed/vastgoed.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g1982-1.pdf
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“Tussen 2005 en 2010 steeg het budget van de naar het Vlaamse Gewest over te hevelen fiscale 

uitgaven inzake huisvesting van 700 miljoen euro tot bijna 1,2 miljard euro. Dit is een stijging met 70% 

op vijf jaar tijd. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan de verhoogde uitgaven ten gevolge van de 

woonbonus. Deze stegen van 60 miljoen euro in 2005 tot 694 miljoen euro in 2010. Voortbouwend op 

deze gegevens en bestaande prognoses (studie13 Nancy Huyghebaert, KU Leuven, 2012), ramen we dat 

de kostprijs van de geregionaliseerde fiscale uitgaven inzake huisvesting bij ongewijzigd beleid zal 

stijgen tot ca.1,7 miljard euro in 2014 en tot ca. 2,9 miljard euro op kruissnelheid (2024).” 

 

De woonbonus draagt bij tot eigendomsverwerving maar werkt een aantal neveneffecten14 in de hand: 

 

- Het prijsopdrijvend effect van de woonbonus op de koopwoningmarkt. Professor Johan 

Albrecht (UGent en denktank Itinera) schat dat de woonbonus de voorbije jaren geleid heeft 

tot een prijsstijging van 7 tot 8%. 

 

- Het aselectief karakter van de woonbonus. De woonbonus is niet gericht op wie financiële 

steun nodig heeft. De maatregel bereikt een grote groep begoede huishoudens die ook 

volledig op eigen kracht een woning zou kunnen verwerven. Slechts een zeer beperkt deel van 

de zwakste inkomensgroepen beschikt dankzij de woonbonus over een voldoende resterend 

inkomen. 

 

- De ongelijke verdeling van de fiscale uitgaven. Tot 2011 genoten afbetalende eigenaars met 

een laag inkomen een kleiner fiscaal voordeel dan hogere inkomensgroepen (marginale 

aanslagvoet). Door de hervorming van 2012 werd deze ongelijkheid weggewerkt. Maar ook 

doordat huishoudens met een hoog inkomen verhoudingsgewijs vaker eigenaar worden en 

een hypothecaire lening aangaan, komen de fiscale uitgaven ten gevolge van de woonbonus 

vooral ten goede aan de hogere inkomensgroepen. 

Bovenstaande paragraaf vraagt om enige verduidelijking. In België geldt het principe van de 

progressieve loonbelasting: hoe hoger de loonschijf, hoe hoger het marginaal tarief. Anders 

gezegd: hoe meer men verdient, hoe hoger het belastingtarief. Men kan zijn inkomsten echter 

fiscaal optimaliseren door de hypothecaire lening en/of de schuldsaldoverzekering af te 

trekken van zijn belastingen, dit noemt men de woonbonus. Is het inkomen groter dan 36.300 

euro dan krijgt men de hoogste belastingvermindering (zie tabel). De woonbonus levert een 

belastingvermindering op aan het marginale tarief (de hoogste schijf die men als 

belastingplichtige betaalt). 

  

                                                           
13 https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/339336/2/Studienaarhetbelang.pdf 
14 Vlaamse Woonraad: Advies over de regionalisering van de woonbonus. 
http://www.rwo.be/Portals/100/Vlaamse%20Woonraad/VWR_woonbonus_advies_20121210_def_brochure.pdf 

http://www.dvv.be/Particulieren/Wonen/lenen/
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/339336/2/Studienaarhetbelang.pdf
http://www.rwo.be/Portals/100/Vlaamse%20Woonraad/VWR_woonbonus_advies_20121210_def_brochure.pdf
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Bron: www.bouwenwonen.net - 26/04/2013 

 

Daar ligt het kalf voornamelijk gebonden maar ook bij het aandeel nieuwbouwwoningen dat 

zienderogen daalt. Dit valt enerzijds te verklaren door het prijsopdrijvend effect van de woonbonus 

anderzijds door de evolutie naar een lager energieprestatiepeil15 (E-peil). Gezien het aantal 

huishoudens de komende decennia zal toenemen, riskeren we geconfronteerd te worden met een 

schaarste aan woningen. Daarom is het van uitermate belang om evenzeer de nieuwbouwproductie 

op peil te brengen. 

 
2.1.3. Aanbevelingen 

 

Het continueren van de woonbonus zal bij ongewijzigd beleid ongetwijfeld een budgettaire ontsporing 

in de hand werken. Het vooropgesteld doel is de betaalbaarheid van de woonbonus na te streven en 

in parallel de betaalbaarheid van woningen te handhaven. Voor de bestaande hypothecaire leningen 

dienen we te pogen om de huidige woonbonus te garanderen. Vanaf 01.01.2015 lijkt het raadzaam 

om de woonbonus te optimaliseren. De heroriëntering van de woonbonus kan het best in het licht van 

de berekening van de (toekomstige) kost voor het behoud van de bestaande woonbonus bekeken 

worden. Eens deze kost berekend is kan de woonbonus op de meest adequate wijze geheroriënteerd 

worden.  

 

2.1.3.1 Beperking fiscaal voordeel in de tijd/degressiviteit 

 

Gesteld het feit dat de afbetalingslast van een hypothecaire lening16 het zwaarst doorweegt in het 

gezinsbudget, voornamelijk in de beginjaren, zou men kunnen overwegen om het fiscaal voordeel te 

gaan beperken in de tijd (bijvoorbeeld gelijkstellen aan de gemiddelde minimale looptijd van een 

hypothecair woonkrediet (10 jaar)). Daar waar in het begin de gezinskost het hoogst is, kan de 

woonbonus dan milderend werken. Een studie van Itinera toont trouwens aan dat mensen de eerste 

tien tot vijftien jaar de woonbonus absoluut nodig hebben om hun woonkost te dragen17.   

                                                           
15 Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager 
het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. http://www.energiesparen.be/epb/epeileis 
16 Het ILIV Thuis-Trendrapport 2013. http://www.iliv.be/sites/default/files/news/file/trendrapport_nl.pdf 
17 http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g1982-1.pdf 

 

http://www.energiesparen.be/epb/epeileis
http://www.iliv.be/sites/default/files/news/file/trendrapport_nl.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g1982-1.pdf
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Ook de degressiviteit van de woonbonus kan onderzocht worden voornamelijk dan in het licht van de 

koppeling van de woonbonus aan de looptijd van het hypothecair woonkrediet. Men zou kunnen 

opteren om het bedrag van de woonbonus degressief te maken naarmate de jaren verstrijken. In geval 

van degressiviteit, lijkt het me raadzaam om zeker de eerste 5 jaren het volledige bedrag van de 

woonbonus te garanderen. 

 

2.1.3.2 Een vaste belastingvermindering voor een eerlijkere verdeling van de woonbonus. 

 

De woonbonus dient in eerste instantie behoeftige gezinnen te ondersteunen. De fiscale aftrek dient 

in die optiek bijgestuurd te worden. Een belastingvermindering* tegen een vast tarief van X procent 

kan hier dan ook overwogen worden. De koppeling van een woonbonus gelimiteerd in tijd aan een 

vaste belastingvermindering zal nog voldoende stimulansen bieden om kandidaat-kopers en 

kandidaat-bouwers over de streep te trekken. 

* In het wetsvoorstel voor de zesde staatshervorming staat dat de woonbonus, die nu een fiscale aftrek is, vanaf 

1 januari 2015 wordt vervangen door een belastingvermindering van 45 procent18. 

 

2.1.3.3 Een vaste indexering van de woonbonus 

 

Tevens kan de indexering van de woonbonus in vraag gesteld worden. Daar waar de aflossingen voor 

hypothecaire leningen niet onderhevig zijn aan indexeringen, zouden we kunnen overwegen om de 

woonbonus bij een hypothecaire lening niet meer te indexeren. Eens men recht heeft op de 

woonbonus zal de woonbonus een vast niet-geïndexeerd bedrag (gelimiteerd in de tijd) worden. 

 

2.1.3.4 Verenging toepassingsgebied: De woonbonus op tweede verblijven vervangen door 

energiesubsidies 

 

De woonbonus op tweede verblijven kan ernstig in vraag gesteld worden. Deze bonus dient in de 

eerste plaats de verwerving van een eigen en enige woning te ondersteunen. Voor tweede verblijven 

kan er gedacht worden aan andere voorhanden fiscale gunstregimes zoals een subsidie(s) dat de 

energieprestaties van deze woning verbetert.  

Een mogelijke denkpiste: zoals eerder gemeld, heeft de private huurmarkt te kampen met een 

aanbodtekort waardoor huurprijzen minder betaalbaar worden. Tweede verblijven die aan 

richthuurprijzen worden verhuurd zouden kunnen genieten van een verlaagde onroerende 

voorheffing beperkt in de tijd. Tweede verblijven die uitsluitend als vakantiewoning worden gebruikt 

zullen kunnen gebruik maken van eventueel voorhanden subsidiemaatregelen die gelden voor de 

ganse woningbouw. 

 

2.1.3.5 De woonbonus inkomensgerelateerd maken 

 

Het succes van het voeren van inkomensgerelateerd beleid in de kinderopvang kan eventueel 

doorgetrokken naar de woonbonus. Meer mensen aan een eigen gezinswoning helpen, kan door elke 

inwoner een inkomensgerelateerde19 woonbonus (beperkt in de tijd) voor de aankoop van een huis te 

verschaffen. De hoogte van de premie zal afhangen van de hoogte van het inkomen en zal leiden tot 

een billijkere verdeling van de woonbonus.  

                                                           
18 Bron: Trends, 21 november 2013, pagina 133 
19 Uitleg begrip inkomensgerelateerd. http://www.kindengezin.be/img/infobrochureikgouders.pdf 

http://www.kindengezin.be/img/infobrochureikgouders.pdf
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2.1.3.6 Het leggen van duurzame accenten: Opsplitsing woonbonus als stimulus voor 

energiezuinig (ver)bouwen 

 

Als we de huidige woonbonus onder de loep nemen dan bestaat deze bonus uit een basisbedrag en 

een bijkomend bedrag. Het basisbedrag zouden we uitsluitend kunnen toekennen voor de eigen en 

enige woning waarbij dit basisbedrag voor een toegekend hypothecair krediet niet zal geïndexeerd 

worden (+ eventueel gelimiteerd in de tijd, zie 2.3.1.). Een bijkomend bedrag kan in rekenschap 

gebracht worden om energiezuinig (ver)bouwen aan te moedigen. Dit door bijvoorbeeld in te zetten 

op een stijgend aandeel decentrale energieopwekking bij renovatie of wanneer men bij nieuwbouw 

een lager E-peil bouwt dan het E-peil dat van kracht is. Dit bijkomend bedrag zou dan de korting op de 

onroerende voorheffing, dat voor de eerste 5 jaren20 wordt toegekend, kunnen vervangen zodoende 

het streven naar een budgettair evenwicht voldoende kracht bij te zetten. 

 
2.1.4. Conclusie 

 
De woonbonus heeft menig Vlaming haar/zijn woondroom helpen te realiseren maar een aantal 

scheeftrekkingen leggen een grote hypotheek op de Vlaamse begroting. Het is dus hoog tijd om de 

bakens te verzetten. Wil Vlaanderen naar de toekomst toe een gezond financieel beleid voeren in 

parallel met een betaalbaar kwalitatief woonbeleid dan dringt zich een bijsturing op. Dit betekent dat 

de woonbonus vooral moet aangewend worden om energiezuinige nieuwbouw en energiebesparende 

renovaties te ondersteunen waarbij in eerste instantie de meest behoeftige doelgroepen dienen 

ondersteund te worden. 

 

Verlies nieuwbouw niet uit het oog. 

 

Mij baserend op de bevolkingsprognoses voor 2030, waarbij we een 300.000 tal gezinnen meer zullen 

tellen, lijkt het mij aangewezen om te blijven inzetten op nieuwbouw weliswaar door een ecologisch 

verantwoord gebruik van de ruimte (compact bouwen, gemeenschappelijke woonvormen, etc.). Men 

dient er, mijns inziens, over te waken dat er nog voldoende stimulansen zijn om de nieuwbouwmarkt 

minstens op peil te houden. Deze nieuwbouw markt staat vandaag de dag sterk onder druk. Op basis 

van de statistieken over de eerste acht maanden van 2013 ligt het aantal vergunde nieuwe huizen in 

Vlaanderen nog altijd 9% lager dan in 201221.  

In de komende jaren zullen de prijzen voor nieuwbouw door een verstrenging van de E-normen 

exponentieel stijgen. De gemiddelde prijsverhoging voor nieuwbouw zal door het van kracht worden 

van de E-60 norm vanaf 2014 met ongeveer 5% stijgen. Tegen 2020 zal men (bijna) energieneutraal 

dienen te bouwen (E-30 peil). We spreken dan al gauw van een minimale stijging van 20%22. Laten we 

energiezuinige nieuwbouw niet uit het oog verliezen en hiervoor voldoende ondersteunende 

maatregelen voorzien. 

  

                                                           
20 http://www.energiesparen.be/node/2351 
21 http://vlaamseconfederatiebouw.blogspot.be/2013/11/nog-altijd-9-minder-vergunde-huizen-in.html 
22 http://www.bouwunie.be/images/res76602_13.pdf 

http://www.energiesparen.be/node/2351
http://vlaamseconfederatiebouw.blogspot.be/2013/11/nog-altijd-9-minder-vergunde-huizen-in.html
http://www.bouwunie.be/images/res76602_13.pdf
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2.2. Transactiekosten 

 
De aankoop van een huis of stuk grond behelst de betaling van transactiekosten. Ligt die eigendom in 
het Vlaamse Gewest, dan gelden daarvoor de Vlaamse tarieven die verschillen van de Waalse en de 
Brusselse23. 
 
Vlaanderen hanteert momenteel een aantal tarieven voor registratierechten die in 2002 trouwens 
werden verlaagd. Het algemene tarief bedraagt 10%, het tarief voor sociale woningen komt neer op 
1,5%. Voor bescheiden woningen, dit zijn woningen waarbij het fictief netto huurinkomen (het 
kadastraal inkomen) lager ligt dan € 745, wordt een verlaagd tarief (“klein beschrijf”) toegepast van 
5%. Deze Vlaamse registratierechten zijn verschuldigd bij overdracht van een onroerend goed dat in 
het Vlaamse Gewest ligt. Bij de aankoop van een woning int de notaris deze registratierechten, 
belastingen die hij doorstort aan de overheid. 
 
Volgens een studie24 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), 
gebaseerd op cijfergegevens van 2009, spant België de kroon als het aankomt op de transactiekosten. 
Deze komen neer op bijna 14% van de aankoopprijs. De transactiekosten (zie tabel)25 worden enerzijds 
uitgedrukt als percentage van de totale waarde van de eigendom en anderzijds als aandeel van de 
totale transactiekosten. De transactiekosten omvatten de aankoopkosten van de woning (de 
registratierechten, het ereloon van de notaris, de aktekosten, etc.) en de kosten m.b.t. een 
hypothecaire lening. Als we de cijfergegevens in de studie van de OESO erop napluizen dan bedraagt 
de gemiddelde transactiekost in Europa bij verkoop van een onroerend goed ongeveer 5,3%. Sinds 1 
januari 2012 is op het ereloon van de notaris en de aktekosten 21% BTW verschuldigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
23 De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. http://fin.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/2012_registratierechten.pdf 
24 Housing and the Economy: Policies for Renovation. 
http://www.oecd.org/newsroom/46917384.pdf, zie figuur op pagina 13. 
25 http://www.steunpuntfb.be/pdf_SFBII/2013wp1_Smolders_Hoebeeck_eigendomsverwerving.pdf 

 

http://fin.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/2012_registratierechten.pdf
http://www.oecd.org/newsroom/46917384.pdf
http://www.steunpuntfb.be/pdf_SFBII/2013wp1_Smolders_Hoebeeck_eigendomsverwerving.pdf
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2.2.1. Impact hoge transactiekosten 

 
De Vlaamse vastgoedmakelaars26 concludeerden recentelijk dat hoge transactiekosten een 

maatschappelijke impact27 hebben op de mogelijkheden tot aanschaf van een woning.  

Dit bevestigt ook het onderzoek van Constantinides28 nl. dat transactiekosten in algemene zin leiden 

tot een afname van de frequentie en de hoeveelheid transacties. Door de hoge transactiekosten is de 

Vlaming nog altijd weinig bereid om te verhuizen. Eerst en vooral verhuizen Belgen relatief weinig: 

gemiddeld om de 33 jaar. In heel wat andere Europese landen ligt dat cijfer ruim onder de 20 jaar29. 

We kunnen in België dus niet voorbij aan de honkvaste aard van onze bewoners. Deze houding behelst 

dat de leeftijd van de bewoner recht evenredig is met de ouderdom van hun woning vaak ten nadele 

van het wooncomfort. Uit een steekproef afkomstig uit het onderzoeksrapport30 “Woningkwaliteit van 

oudere woningen” blijkt dat 22.4 % van de woningen 1 of meerdere basiscomfortvereisten niet bezit. 

“Wanneer we deze in detail bekijken, zien we dat minder dan 3% een badkamer en 10 % een keuken 

zonder basiscomfort heeft. Het zijn vooral de woningen zonder centrale verwarming die deze groep 

relatief groot maken. … Er is echter nog steeds een groot aantal woningen waarvan de 

verwarmingsketel ouder dan 20 jaar is.” 

 

Een tweede nadeel is het effect van de overdrachtsbelasting op de flexibiliteit van arbeidsmarkten. Uit 

onderzoek blijkt dat belastingen invloed hebben op periode waarin een eigenaar van onroerend goed 

zijn bezit behoudt (Gau et. al. 1994). Transactiekosten (o.a. registratierechten) hebben een grote 

invloed op het moment waarop vastgoed wordt verkocht (Cheng et. al. 2004). Dit heeft tot gevolg dat 

door de registratierechten de mobiliteit van werknemers vermindert en de flexibiliteit op 

arbeidsmarkten afneemt (Van Leuvensteijn et. al. 2007). Een laatste nadeel is dat een 

overdrachtsbelasting het verschil in het huren en het kopen van een woning vergroot. Uit onderzoek 

blijkt ook dat de hoogte van de transactiekosten significante invloed heeft op de beslissing tussen het 

kopen dan wel huren van een woning (Haurin et. al. 2001) 

 
2.2.2. Het effect van de verlaging van de Vlaamse registratierechten 

 
Verschillende onderzoeken over de verlaging van de registratierechten brengen een aantal positieve 
effecten aan het licht.  
 
Volgens een onderzoek31 uitgevoerd in januari 2004 door de KU Leuven blijkt uit simulatieresultaten 
dat de hervorming een tweetal effecten met zich meebrengt. Een eerste effect bestaat erin dat 
gezinnen gemiddeld genomen vroeger in de levenscyclus eigenaar zullen worden. Naast dit 
vooruitschuiven van de aankoop van een eigen woning zullen sommige gezinnen, die voorheen 
levenslang huurder zouden zijn geweest, toch de koopmarkt betreden als gevolg van de hervorming. 
 
Anderzijds genereert een verlaging meer overheidsinkomsten32. 
 
“De vorige verlaging van de registratierechten in 2002 bewees dat dit soort beleidsmaatregelen een 
win-winsituatie kan creëren voor zowel de burger als de overheid. Nooit hadden er meer 
vastgoedtransacties plaats en nooit werd er minder in het zwart betaald. In beide gevallen zorgde dit 

                                                           
26 CIB Vlaanderen en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) 
27 http://www.biv.be/admin/userfiles/file/PERSBERICHT%2004%2006%202013%20verlaging%20registratierechten.doc 
28 Constantinides, G.M. Capital market equilibrium with transaction costs., Journal of Political Economy 94 (4), 1986, pp. 842-862. 
29 De Belgische vastgoedmarkt en de demografische uitdagingen. 
http://www.ing.be/xpedio/groups/internet/@public/@bbl/@secr_gen_et_comm/@economic_info/documents/portalcontent/516647_nl.
pdf 
30 http://onderzoek.khk.be/domein_Gerontologie/documents/onderzoeksrapport.pdf 
31 http://www.econ.kuleuven.be/public.economics/Papers/wpsimul.pdf 
32 http://www.biv.be/admin/userfiles/file/PERSBERICHT%2004%2006%202013%20verlaging%20registratierechten.doc 

http://www.scopus.com.proxy-ub.rug.nl/authid/detail.url?authorId=16411974200&eid=2-s2.0-0041393925
http://www.biv.be/admin/userfiles/file/PERSBERICHT%2004%2006%202013%20verlaging%20registratierechten.doc
http://www.ing.be/xpedio/groups/internet/@public/@bbl/@secr_gen_et_comm/@economic_info/documents/portalcontent/516647_nl.pdf
http://www.ing.be/xpedio/groups/internet/@public/@bbl/@secr_gen_et_comm/@economic_info/documents/portalcontent/516647_nl.pdf
http://onderzoek.khk.be/domein_Gerontologie/documents/onderzoeksrapport.pdf
http://www.econ.kuleuven.be/public.economics/Papers/wpsimul.pdf
http://www.biv.be/admin/userfiles/file/PERSBERICHT%2004%2006%202013%20verlaging%20registratierechten.doc
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ervoor dat de overheid een veelheid aan opbrengsten binnenkreeg. Lage tarieven zetten namelijk aan 
tot correct betalen van belastingen en tot minder fraude en meer burgerzin.  
Door de toegenomen volume-effecten deed zich een toename van de ontvangsten voor met 30 procent 
over de periode 2001-2006 – of 2.800 bijkomende transacties per jaar.” 
 

Een literatuurstudie naar belemmeringen tot verhuizen33 suggereert een negatief effect van 
transactiekosten op de verhuismobiliteit van kopers. Ruwweg blijkt dat één procentpunt verhoging 
van de transactiekosten leidt tot een gemiddelde daling van 8% in verhuismobiliteit. Een recente 
micro-economische studie bevestigt deze resultaten voor een analyse van mobiliteit binnen 
Nederland. Deze studie geeft aan dat een verlaging van 1 procentpunt van de overdrachtsbelasting de 
mobiliteit van koop naar koop met 8% verhoogt. Er mag worden aangenomen dat de 
overdrachtsbelasting een negatief effect heeft op de verhuismobiliteit in Nederland (CPB, 2006). 

 

2.2.3. Aanbevelingen 

 
2.2.3.1. Vermindering fiscale druk bij aankoop 

 
De verlaging van de registratierechten in 2002 liet positieve effecten op ons woonbeleid noteren maar 
desalniettemin blijft België de lijst met de hoogste transactiekosten in Europa aanvoeren. Een verdere 
verlaging van de transactiekosten zal de fiscale druk op nieuwbouw en bestaande woningbouw 
milderen.  
 
Hoe kunnen we de mobiliteit van huiseigenaren een duwtje in de rug geven alsook de betaalbaarheid 
van woningen verder garanderen? 
 
2.2.3.2. Bestaande woningbouw 

 
Om aan de hoge transactiekosten het hoofd te bieden, kan een verdere verlaging van de 
registratierechten zowel voor het algemeen tarief als voor het klein beschrijf overwogen worden. We 
bespeuren in verschillende onderzoeken dat hoge transactiekosten belemmerend werken op de 
mobiliteit van huiseigenaren. In het licht van de veroudering van de bevolking en de sterke 
bevolkingstoename kan een (licht) degressief registratietarief de mobiliteit bij ouderen aanwakkeren 
waardoor bestaande gezinswoningen aan een betaalbaarder tarief ter beschikking worden gesteld van 
(jonge) gezinnen. Op die manier kunnen we ouderen aanmoedigen om een kleinere woongelegenheid 
te betrekken op voorwaarde dat deze woongelegenheid voorzien is van het nodige comfort en in de 
nabijheid van de verschillende voorzieningen ligt. 
Een licht degressief registratietarief kan dus enerzijds ouderen, die voor het overgrote deel resideren 
in grote woningen, aanvuren om te verhuizen naar een kleinere comfortabele woning die beter 
toegesneden is op hun noden en behoeften anderzijds (jonge) gezinnen de kans geven om hun intrek 
te nemen in een woning die gezinsvriendelijker is. Op die manier hebben we een bijkomende stimulans 
om ouderen naar een kleinere behuizing te laten gaan zodat hun vrijstaande woning in het groen 
beschikbaar wordt voor gezinnen.  
Men zal er misschien ook in slagen om de prijsbewimpeling verder af te remmen. Er is sprake van 
prijsbewimpeling wanneer de verkoop tussen partijen in werkelijkheid wordt gesloten voor een 
welbepaalde prijs (bv. € 100.000), maar de partijen overeenkomen in de verkoopovereenkomst een 
andere prijs (bv. € 80.000) op te nemen. 
  

                                                           
33 Verhuismobiliteit: een literatuurstudie naar belemmeringen tot verhuizen. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30607-2-b1.pdf 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30607-2-b1.pdf
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2.2.3.3. Nieuwbouw 

 
Vanaf 2014 worden de energienormen verder aangescherpt tot E-60 en zal tegelijk in die woning in 

een minimaal aandeel aan hernieuwbare energie moeten voorzien. De gemiddelde meerprijs die 

hiervoor zal dienen betaald te worden bedraagt 5%34. Een verlaagd registratietarief kan de meerkost 

van de steeds strengere E-peilnormen deels opvangen en zo de neerwaarts dalende bouwtrend 

counteren. 

 
2.2.3.4. Huurders 

 
De reductie van de transactiekosten kan ook een effect op huurders hebben die serieus overwegen te 

gaan kopen. Deze verlaging kan huurders dat extra duwtje in de rug geven om tot de aankoop van 

vastgoed over te gaan. Op die manier slagen we er dan ook misschien in om de druk op de private 

huurmarkt te verlichten waardoor we naar een  vraag en aanbod min of meer in evenwicht zouden 

kunnen evolueren.  

 

2.2.3.5. Vereenvoudiging woonfiscaliteit 

 
Momenteel hanteert men 3 tarieven voor het innen van de registratierechten. Men dient zich echter 

de vraag te stellen of we niet beter evolueren naar een uniform en transparanter tarief voor de 

registratierechten. Om de betaalbaarheid naar de toekomst pogen te garanderen, zouden we het 

hoogste tarief kunnen brengen op het niveau van het tarief dat gehanteerd wordt voor het klein 

beschrijf. Dit zou betekenen dat we een uniform registratierecht van 5% zouden aanwenden en op die 

manier supprimeren we het onderscheid tussen klein en groot beschrijf. Dit zou op fiscaal vlak al een 

vereenvoudiging zijn. Door dergelijke vereenvoudiging kan een deel van de meerkost voor de strenger 

wordende energienormen opgevangen worden.  

Afgaande op de Notarisbarometer35 van 2013 zou dit de koper een besparing van ongeveer 10.000 € 

opleveren. Op die manier zouden we evolueren naar een totale transactiekost van ongeveer 8% en 

komen we dichter in de buurt van het Europese gemiddelde (5,3%). 

 

Hoe gaan we deze mindere inkomsten opvangen? Als we de woonbonus optimaliseren en ervan 

mogen uitgaan dat een verlaagde transactiekost kan leiden tot meer vastgoed transacties, dan kunnen 

deze mindere inkomsten (groten)deels gecompenseerd worden.  

 
2.2.4. Conclusie 

 
Een daling van de transactiekosten zou de prijs van vastgoed op termijn negatief kunnen beïnvloeden 

net zoals de woonbonus en subsidies (de zonnepanelen indachtig als meest recente voorbeeld) de prijs 

kunstmatig verhogen (hebben verhoogd). In de literatuur heb ik weinig analyses kunnen terugvinden 

over de eventuele impact van de verlaging van de transactiekosten op de vastgoedprijzen. Daarom 

durf ik ervan uit te gaan dat indien er zich een (lichte) negatieve impact op de vastgoedprijzen zou 

voordoen, dat dan het positief effect van een verlaging van de transactiekosten nog sterker zal 

doorwegen. 

De meeneembaarheid en teruggave van de registratierechten is al een stap in de goede richting maar 

geldt voor een zeer korte periode nl. bij wederverkoop binnen de twee jaar. Bij eigendomsverwerving 

                                                           
34 http://www.livios.be/nl/bouwfasen/sleutel-o-d/de-betaling/welk-prijskaartje-hangt-aan-energiezuinig-bouwen/ 
35 De gemiddelde prijs voor een woning bedraagt 213.893 €. http://trends.knack.be/economie/nieuws/immo/notarissen-zien-stabiele-
vastgoedmarkt/article-4000413703844.htm 

http://www.livios.be/nl/bouwfasen/sleutel-o-d/de-betaling/welk-prijskaartje-hangt-aan-energiezuinig-bouwen/
http://trends.knack.be/economie/nieuws/immo/notarissen-zien-stabiele-vastgoedmarkt/article-4000413703844.htm
http://trends.knack.be/economie/nieuws/immo/notarissen-zien-stabiele-vastgoedmarkt/article-4000413703844.htm
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zijn 2 jaren vrij snel gepasseerd, vooral als er dan nog eens renovatiewerken aan te pas komen. Daarom 

ben ik de mening toegedaan dat een uniform registratierecht van 5% nog positievere effecten zal laten 

optekenen. Verschillende literatuurstudies alsook de verlaging van de registratierechten in 2002 tonen 

dit alvast aan. 

 

Vlaanderen kampt met hoge transactiekosten die de betaalbaarheid van woningen ernstig in het 

gedrang brengen ondanks een aantal verfijningen die werden doorgevoerd. De transactiekosten 

werken een aantal neveneffecten in de hand waaraan geremedieerd dient te worden. 
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3. Vernieuwing in de woningmarkt 
 

3.1. Inleiding 

 

De meeste Vlamingen dromen van een vrijstaande woning met tuin. Zij geven dan meestal de voorkeur 
aan een vrijstaande woning die zich in lintbebouwingen en verkavelingen bevinden. Het klassieke 
model van de vrijstaande woning staat vandaag onder druk omdat deze woonvorm niet duurzaam is. 
Dit model springt te disruptief om met de schaarser wordende ruimte en draagt tevens bij tot de 
verdere versnippering. Het resulteert ook in hoger energieverbruik en spoort bewoners niet echt aan 
tot gebruik van duurzaam transport. 
Daarom zullen we op termijn een cultuurshift moeten maken. En die cultuurshift lijkt stilaan ingezet 
als we ons mogen baseren op een recent onderzoek36 van een woningbouwbedrijf. Uit dit onderzoek 
komt naar voren dat de woning die de gemiddelde Vlaming wenst, compact en energiezuinig (68 
procent) is. Het OIVO37 heeft in 2010 een peiling uitgevoerd over alle vormen van gemeenschappelijk 
wonen in België. Twaalf percent van de ondervraagden had ervaring met huisdelen: 4 percent nu, 8 
percent vroeger. Daarvan stond 72 percent er positief tegenover, of 931.400 mensen. 
 
Gemeenschappelijke woonvormen (zie ook fig. “Types van gemeenschappelijk wonen.”) zijn vandaag 
de dag eerder efemere fenomenen. In het licht van de woonuitdagingen zal gemeenschappelijk wonen 
terug een volwaardige plaats in het woonbeleid op termijn opeisen. Collectieve woonvormen spelen 
ook in op de noodzaak om compacter te gaan wonen zodat de overblijvende open ruimte gevrijwaard 
kan blijven. Gemeenschappelijke woonvormen zijn ecologisch doordat minder open ruimte wordt 
gebruikt omdat ze veel compacter gebouwd worden. Door het delen van gemeenschappelijke 
voorzieningen wordt energie en water bespaard. 
 
Collectivisering is dus de toekomst. Er wordt steeds vaker aan samenhuizen, kangoeroewonen, 
community land trust38, etc. gedaan. Vlaanderen heeft hier al haar eerste stappen gezet. Zo lanceerde 
de Vlaamse bouwmeester39, Peter Swinnen, een oproep tot het indienen van pilootprojecten o.a. 
geënt op collectief wonen, die een trendbreuk kunnen realiseren in de Vlaamse woningproductie. De 
proefprojecten zijn lopende maar indien we toekomstgericht wensen te denken dan zullen we met 
deze piste (ernstig) rekening dienen te houden. De Vlaams Bouwmeester ziet collectivisering trouwens 
als oplossing: “We moeten wonen opnieuw als iets collectief gaan bekijken. Iets dat we samen doen. In 
praktijk komt dat neer op de bouw van meer collectieve wooneenheden. Appartementen en woningen 
die samen gemeenschappelijke delen zoals een terras of tuin delen.” 

De evolutie naar vernieuwende concepten van wonen kan stapsgewijs doorgevoerd worden door 
nieuwe duurzame woonvormen te stimuleren en definitief in de markt te zetten. Vernieuwende 
woonvormen zullen op termijn onvermijdbaar zijn als we de open ruimte wensen te vrijwaren en aan 
ieder van ons een dak boven haar/zijn hoofd wensen aan te bieden, de sterke bevolkingsgroei 
indachtig. 
  

                                                           
36 http://www.vlaamsewoonwens.be/double-you-research.pdff 
37 http://www.oivo-crioc.org/files/nl/5302nl.pdf 
38 http://www.samenlevingsopbouwgent.be/themas/wonen_Private_markt/CLT.htm, 
http://www.cohousingprojects.be/index.php/cohousing/wat-is-cohousing 
39 http://www.vlaamsbouwmeester.be/files/e03e5d195a7b4803b1854c81145542fb.pdf 

http://www.vlaamsewoonwens.be/double-you-research.pdff
http://www.oivo-crioc.org/files/nl/5302nl.pdf
http://www.samenlevingsopbouwgent.be/themas/wonen_Private_markt/CLT.htm
http://www.vlaamsbouwmeester.be/files/e03e5d195a7b4803b1854c81145542fb.pdf
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Types van Gemeenschappelijk Wonen in Vlaanderen (Samenhuizen vzw, 2010) 

 
Gemeenschappelijk wonen werkt ook compacter bouwen (wonen) in de hand. Compact bouwen40 
heeft met veel meer te maken dan alleen met het aantal vierkante meters woonoppervlakte. Zo spelen 
onder andere de keuze van de bouwgrond, de inplanting, de vorm, het ontwerp, de organisatie en de 
energiezuinigheid een rol. Wat de inplanting en het woningtype betreft is een appartement dat links, 
rechts, boven en onder grenst aan de verwarmde ruimtes van andere appartementen, het meest 
compact en energiezuinig. Bij woningen scoort een rijhuis beter inzake compactheid en 
energiezuinigheid dan een vrijstaande woning met hetzelfde bewoonbare volume en dezelfde 
isolatiegraad. Ook een driegevelwoning is compacter dan een alleenstaand huis. De compactheid van 
een gebouw wordt immers meestal berekend als de verhouding tussen het beschermd volume en de 
warmteverliesoppervlakte. Die laatste is de totale oppervlakte van de buitenschil waarlangs warmte 
verloren gaat. Verliesoppervlakken zijn de gevels, ramen, dak en vloeren die grenzen aan de 
buitenomgeving, de grond of aangrenzende onverwarmde ruimtes. Hoe kleiner de verhouding tussen 
het beschermd volume en de warmteverliesoppervlakte, hoe groter de compactheid. Wat betreft de 
vorm staat de bol op nummer een, maar die is nooit uitgegroeid tot een standaardwoningvorm. De 
tweede meest compacte vorm is de kubus. 
Wat de energiekost betreft, vergt een compacte rijwoning 30% minder verwarmingskosten dan een 
vrijstaande woning met hetzelfde volume, dezelfde vloeroppervlakte en dezelfde isolatiegraad. Bij een 
vrijstaande woning met insprongen, onregelmatige volumes of erkerramen kan het verschil in 

                                                           
40 http://www.dimension.be/cms/grafisch/artikel/pdf/1281-DIM27-nl%2028.pdf 

 

http://www.dimension.be/cms/grafisch/artikel/pdf/1281-DIM27-nl%2028.pdf


 17 Youri Vandervaeren, Politieke Academie 2013 
 

energiekost zelfs tot 80% oplopen. Bij een lage-energiewoning of passiefhuis is compact bouwen bijna 
een evidentie.  
 
Om aan de uitdagingen van het “Groenboek Vlaanderen in 2050”41 het hoofd te bieden zullen we 
dienen in te zetten op nieuwe woonvormen. 
 

Vlaanderen in cijfers 

 

Het Vlaamse woningbestand bestaat uit een groot aandeel vrijstaande eengezinswoningen (40 
procent, NIS 2008). Willen we de open ruimte vrijwaren, dan moeten we meer gaan denken in 
compactere groepswoningbouw zoals rijwoningen, stapelbouw, terrasbouw,… Het spreekt voor zich 
dat de energierendementen hoger zijn naarmate de bebouwing compacter is en hoge 
bevolkingsdensiteiten per hectare worden bereikt. Een en ander blijkt te verklaren door de grootte 
van de woningen in België. Onderstaande grafiek die afkomstig is van de eerder vermeldde SEREC-
studie (Bartiaux et al, 2005) geeft een indicatie van de gemiddelde Europese woninggrootte. België 
staat hier op de tweede plaats, net na Luxemburg. De gemiddelde woongrootte in België vertoont 
weliswaar een dalende trend. De gemiddelde bewoonbare oppervlakte42 per woning bedroeg in 2012 
nog 104m². 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Gemiddelde Europese woninggrootte (SEREC-studie (Bartiaux et al, 2005)) 

  

                                                           
41 http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/br2012/groenboek_beleidsplanruimte.pdf 
42. http://statbel.fgov.be/nl/binaries/A5_NL_batibouw%202013_tcm325-213556.pdf 

 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/br2012/groenboek_beleidsplanruimte.pdf
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/A5_NL_batibouw%202013_tcm325-213556.pdf
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De residentiële voetafdruk blijft hoog43 

In België is minstens de helft van de woningen te groot. Vijftig tot zeventig procent van de huizen zijn 

onderbezet. Dat is een van de conclusies uit de studie “Woning en woonomgeving in België”, die in 

2001 werd uitgevoerd. Gemiddeld is ongeveer 59 procent van de woningen44 in België onderbezet. Om 

van onderbezetting te spreken wordt rekening gehouden met de oppervlakte, het aantal bewoonbare 

plaatsen en het aantal mensen in een huis. 

Deze vrijstaande grote woningen hebben ook een grote impact op het energieverbruik. Daar waar een 

gemiddelde bestaande Europese woning 200kWh/m² verbruikt, consumeert een Belgische woning 350 

kWh/m². Uit het VEA-onderzoek blijkt dat slechts 42 procent van de woonhuizen volledig dubbel glas 

heeft, een volledig geïsoleerd dak en een zuinige verwarmingsketel.  

De gemiddelde kavelgrootte in Vlaanderen in de periode 2002-2007 is geëvolueerd van kavels van 

gemiddeld 614m² naar kavels van gemiddeld 508m². In tegenstelling hiermee is globaal, in de periode 

2000-2006, het bodemgebruik voor wonen toegenomen en blijft de gemiddelde grondinname voor 

wonen per huishouden nog stijgen: van 579 tot 593m². Dit komt omdat er meer wooneenheden nieuw 

gebouwd zijn dan dat er huishoudens bijkomen. 

Uit onderstaande cijfers45 blijkt dat enkel de compactheid van een woning al voor een zeer grote 

energiebesparing kan zorgen: 

 

- klassieke rijwoning     100 % 

- halfopen bebouwing     124 % 

- alleenstaand      140 % 

- alleenstaand, geen kubusvorm    190 % 

 

De berekening van het E-peil in de EPB-regelgeving houdt rekening met de graad van compactheid van 

het ontwerp. Net zoals de graad waarin je je woning isoleert en ventileert, bepaalt de graad van 

compactheid het E-peil. Compact bouwen heeft daarmee ook een gunstig effect op het E-peil, niet 

alleen door het verbeteren van de globale luchtdichtheid maar natuurlijk ook door een verbetering 

van het K-peil (= het globaal isolatiepeil van het gebouw). 

Steeds nieuwe ruimte aansnijden voor bijkomende woningen kan niet meer. Uit recente cijfers van de 

Vlaamse Regionale Indicatoren blijkt dat er nog 32.452 ha bouwgrond beschikbaar is 

(woonuitbreidingsgebieden niet inbegrepen). Om onze steden en kernen leefbaar te houden zullen we 

echter creatiever en zorgvuldiger moeten omgaan met deze resterende hectares. Er is dringend nood 

aan meer compacte woon- en samenlevingsvormen. Enkel op die manier blijft er ruimte over voor het 

hoognodige publieke groen, zowel voor de leefbaarheid als voor het opvangen van de gevolgen van de 

klimaatverandering. 

  

                                                           
43 Beleidsplan Ruimte Groenboek - Trends en uitdagingen 
44 http://www.standaard.be/cnt/b21002913071218 
45 Vergelijking van het energieverbruik van gelijke woningen met verschillende compactheid - Bron: Energiezuininge renovaties, Verbeeck, 

Hens, KULeuven, 2002 

 

http://www.standaard.be/cnt/b21002913071218
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3.2. Hinderpalen 

 
Gemeenschappelijke woonvormen worden vandaag de dag nog te stiefmoederlijk behandeld. 

Geconfronteerd met de (vele) hinderpalen komen deze gemeenschappelijke woonvormen nauwelijks 

van de grond. Binnen de huidige context wordt gemeenschappelijk wonen eerder afgeremd dan 

aangemoedigd. 

 
Zo hebben deze woonvormen af te rekenen met onaangepaste stedenbouwkundige voorschriften en 

verkavelingsregels. Grote leegstaande panden kunnen tegemoet komen aan gemeenschappelijk 

wonen maar veel van deze panden bevinden zich in een zone waar volgens het gewestplan geen 

bewoning is toegelaten. Een wijziging van de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) kan er misschien 

voor zorgen dat sommige waardevolle panden op die manier een duurzame herbestemming krijgen.  

 

Op financieel vlak is het aangaan van een lening voor collectieve woonvormen ook minder 

vanzelfsprekend. Banken vragen extra borgstellingen. Dan kan de groep zelf de nodige middelen 

verzamelen of een investeerder aantrekken. Maar evengoed zou het Vlaams Woningfonds via een 

publiek-private samenwerking ingeschakeld kunnen worden.  

 
Op juridisch vlak zit de moeilijkheid vooral in het evenwicht tussen collectiviteit en individualiteit te 

vertalen in juridische termen, zegt Jo Debyser46. Het basisprincipe is dat men eigenaar is van zijn eigen 

kavel of woning/appartement en daarnaast mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen. Die 

twee zijn aan elkaar vastgeklonken. Als men zijn eigen deel verkoopt, verkoopt men ook zijn aandeel 

in de gemeenschappelijke delen. Vooral in de opstartfase en bouwfase is het volgens Debyser 

belangrijk een goede juridische structuur te hebben, vermits je met een groep initiatiefnemers 

samenwerkt. 

 

3.3. Aanbevelingen 
 

Omwille van maatschappelijke tendensen zoals nieuw samengestelde gezinnen, gezinsverdunning, 

vergrijzing, etc. blijkt dat bestaande klassieke woonvormen niet meer tegemoet komen aan alle 

hedendaagse woonbehoeftes. Om deze nieuwe woonvormen op termijn veralgemeend te gaan 

toepassen dienen bovenvermelde hinderpalen weggewerkt te worden. 

 
3.3.1. Overheid faciliteert nieuwe woonvormen 

 

De overheid kan aangevuurd worden om dergelijke gemeenschappelijke woonvormen te gaan 

faciliteren. Nieuwe woonvormen zijn tot op heden voornamelijk van bottom-up gestimuleerd geweest, 

in de komende jaren kan de overheid op dit vlak meer initiatieven gaan nemen die gemeenschappelijke 

woonvormen zullen stimuleren. 

 

Slechts een handvol gemeenten neemt gemeenschappelijke woonvormen actief mee in hun plaatselijk 
woonbeleid. Nieuwe duurzame woonvormen worden momenteel gepromoot via 
architectuurwedstrijden en andere koepelorganisaties (stakeholders). Zo ondertekenden de provincie 
West-Vlaanderen en 25 van haar gemeenten recentelijk een charter “samenhuizen” om de 
mogelijkheden van ‘gemeenschappelijk wonen’ in hun lokaal woonbeleid na te gaan. Dit kan een 
aanzet zijn om andere provincies en gemeenten te mobiliseren om nieuwe woonvormen actief mee 
op te nemen in hun woonbeleid. Op die manier kunnen we de uitrol van gemeenschappelijke 
woonvormen een stevige duw in de rug geven. Men kan ook ruimte in nieuwe bouwprojecten 

                                                           
46 http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/033/261/RUG01-002033261_2013_0001_AC.pdf, pagina 125 

http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/033/261/RUG01-002033261_2013_0001_AC.pdf
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reserveren voor gemeenschappelijk wonen of gemeenschappelijk wonen opnemen in een 
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. 
 

3.3.2. Gemeenschappelijke woonvormen voor het voetlicht brengen 

 
Het is belangrijk dat de bekendheid en beeldvorming van gemeenschappelijke woonvormen verbeterd 
wordt zodat publiek, professionelen en overheden bekend geraken met het concept. De Vlaamse 
Bouwmeester gaf al een goede voorzet, de overheid kan in samenspraak met steden en gemeenten 
hierover verder informeren en sensibiliseren. 
 
3.3.3. Erkenning binnen ruimtelijke ordening 

 
Het is van prioritair belang dat woongemeenschappen erkend worden binnen het domein van de 

Ruimtelijke Ordening maar ook op vlak van juridische structuren. Deze nieuwe visie op bouwen botst 

nog te veel op stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsregels. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) dienen in overleg met gewest, gemeenten en provincie gewijzigd 

te worden. In parallel dienen de voorschriften aangepast te worden zodat het mogelijk wordt om 

vergunningen uit te reiken voor dergelijke functiewijzigingen ook al is er door het RUP, BPA, etc. een 

andere bestemming voorgeschreven. Zo kan de opsplitsing van woningen die gemeenten in hun RUP 

opnemen bijdragen tot de uitrol van gemeenschappelijke woonvormen. 

 
3.3.4. (Financiële) stimuli voor gemeenschappelijke woonvormen 

 

De overheid kan een stimuleringsfonds voor projecten rond nieuwe woonvormen in het leven roepen. 

De overheid zou dergelijk fonds bijvoorbeeld kunnen oprichten binnen de schoot van het Vlaams 

Woningfonds. Bovendien kan een financiële ondersteuning ervoor zorgen dat ook bijzondere 

doelgroepen toegang verkrijgen tot gemeenschappelijk wonen of kan een samenwerkingsverband met 

een sociale organisatie soelaas brengen. Ook zouden er woonpremies kunnen in het leven geroepen 

worden voor groepswoningen daar waar de meeste woonpremies vandaag de dag voornamelijk 

gericht zijn op individuele woningen. 

Er kan ook gedacht worden aan de invoering van een gemeentelijk subsidiereglement47 voor 

experimentele woonvormen. De stad Hasselt heeft dergelijk subsidiereglement in 2012 ingevoerd. 

 

3.4. Conclusie 

 
Het verwerven van een eigen woning wordt steeds duurder in Vlaanderen. Een mogelijke oplossing 

hiervoor betreft het concept ‘gemeenschappelijk wonen’. Het huidige woonbeleid houdt jammer 

genoeg nog te weinig rekening met nieuwe woonvormen. Mensen die interesse betonen voor 

dergelijke woonvormen worden geconfronteerd met heel wat hindernissen. Het is belangrijk dat de 

overheid gemeenschappelijk wonen faciliteert zodat mensen daadwerkelijk een keuze hebben in de 

woonvorm die bij hen past. 

  

                                                           
47http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/samenwerken/stadscontracten/collectief/huurmarkt/Documents/Subsidiereglement%20e
xperimentele%20woonvormen.pdf 

http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/samenwerken/stadscontracten/collectief/huurmarkt/Documents/Subsidiereglement%20experimentele%20woonvormen.pdf
http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/samenwerken/stadscontracten/collectief/huurmarkt/Documents/Subsidiereglement%20experimentele%20woonvormen.pdf
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Nochtans heeft gemeenschappelijk wonen zijn repercussie op onder meer het herstel van het sociaal 

weefsel en het sociaal kapitaal, de bevordering van een intergenerationele samenleving, het vormen 

van een sociaal vangnet voor bejaarden en kinderen (kinderoppas en speelruimte), de antwoorden op 

huisvestingsproblemen en op de herwaardering van sites. 

 

Gemeenschappelijke woonvormen kunnen een betekenisvol onderdeel vormen van het globale 

woonbeleid om er op termijn voor te zorgen dat er voldoende kwalitatieve en betaalbare woningen 

bij komen. 

 

4. Eindconclusie 
 

Het staat vast dat we “huisje-tuintje-boompje” niet eeuwig zullen kunnen claimen. En het naar de 
filistijnen laten gaan van de open ruimte is ook geen optie meer. Een coherent woonbeleid vertaalt 
zich in een beleid dat nieuwbouw stimuleert, betaalbaarheid vooropstelt, kwalitatieve huisvesting 
waarborgt, de private huurmarkt aanzwengelt, het bindend sociaal objectief voor sociale woningbouw 
haalt, woningen energiezuiniger maakt, etc. Een geoptimaliseerde woonfiscaliteit en nieuwe 
woonvormen kunnen hun steentje bijdragen tot een dergelijk beleid. 
Vandaar mijn warm pleidooi voor een coherenter woonbeleid in de hoop dat Vlaanderen efficiënter 
en effectiever op de woonnoden zal kunnen inspelen. 
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