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Inleiding
Ruimer kader
Om een efficiënt en strategisch woonbeleid te kunnen ontwikkelen, voerde de stad Gent in 2008 een
woonstudie uit. Deze bevatte 4 deelstudies, die elk voor zich een rijk palet aan gegevens en
inzichten aanboden. Het betrof een kwantitatief onderzoek van de vraagzijde (demografie en
prognoses), een kwalitatief onderzoek van de vraagzijde (woonwensen en –noden), een kwantitatief
onderzoek naar de huidige situatie en het aanbod (woningaanbod) en een studie naar de budgetten
van gezinnen voor wonen in Gent (betaalbaarheid van het wonen).
Intussen zijn we acht jaar verder en is een actualisatie broodnodig. In haar bestuursakkoord 2013 20181 schenkt de Stad Gent veel aandacht aan betaalbaar wonen in Gent. Een van de
hoofdstrategische doelstellingen die de Stad Gent opneemt in haar meerjarenplanning luidt expliciet:
‘Gent is een aangename en betaalbare woonstad voor alle Gentenaars, met een aantrekkelijke
publieke en groene ruimte die uitnodigt tot ontmoeten.’ Ook werd in deze planning een strategische
doelstelling opgenomen die dit verder concretiseert : ‘We verruimen het aanbod aan sociale,
bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. Dit doen we door het
aanbod aan sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen en het aanbod en de kwaliteit van de
woningen van het sociaal verhuurkantoor te verhogen.’
In haar Woonbeleidsnota 2013-20182 vertaalt de Stad Gent haar beleidskeuzes uit het
Bestuursakkoord. Een van de zeven fundamenten van dit woonbeleid luidt ‘voldoende en passend,
veilig, kwalitatief, betaalbaar aanbod’. Om dit deel van het woonbeleid te realiseren, werden in de
nota 27 acties geformuleerd.
Om deze acties beter te kunnen kaderen en te stofferen met geactualiseerde gegevens, werden de
vier deelstudies uit 2008 opnieuw onder de loep genomen, en werd bekeken op welke manier een
actualisatie mogelijk was met de reguliere beschikbare middelen en personeel:
-

-

-

Met betrekking tot het kwantitatief onderzoek van de vraagzijde (demografie en prognose)
bracht de Studiedienst van de Vlaamse Regering begin 2015 nieuwe cijfers naar voor waarin
per gemeente prognoses worden gemaakt tot 2030. Deze cijfers zijn op stadsniveau voor
Gent en bieden een perspectief naar wat Gent kan verwachten aan evolutie van bevolking en
huishoudens(grootte).
Met betrekking tot het kwalitatief onderzoek van de vraagzijde (woonwensen en –noden)
bracht de dienst Data en Informatie het rapport ‘Gent in cijfers 2014: trends in
verhuisbewegingen’ uit. Daarnaast voert deze dienst momenteel een onderzoek naar de
verhuismotieven van de Gentenaars. Dit rapport moet meer inzicht bieden in de redenen
waarom mensen al dan niet voor Gent kiezen.
Met betrekking tot het kwantitatief onderzoek naar de huidige situatie en het aanbod,
gebeurde op Vlaams niveau het ‘Groot Woononderzoek 2013’. In de loop van 2016 wordt
hieruit een gedetailleerd rapport verwacht over Gent zelf. Daarnaast werden ook alle

1 Het bestuursakkoord is integraal te lezen op https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-hetbestuur/bestuursakkoord
2 De Beleidsnota Wonen is online raadpleegbaar op https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-hetbestuur/uitvoering-van-het-beleid/wonen-verbouwen/beleidsnota-wonen
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-

geplande projecten in beeld gebracht en werd een herrekening gedaan van welke
wooncapaciteit nog mogelijk is op onbebouwde percelen in Gent.
Met betrekking tot de studie ‘betaalbaarheid van het wonen in Gent’, biedt onderhavig
rapport een geactualiseerde blik. Dit rapport is de neerslag van een bevraging van de
vastgoed- en financiële sector over de betaalbaarheid van wonen in Gent. De conclusies,
problematieken en voorgestelde mogelijkheden in dit rapport zijn het resultaat van een 15tal interviews met partners uit deze sectoren. Het is een weergave van wat de vastgoed- en
financiële sector denkt over (de betaalbaarheid van het) wonen in Gent. Het is dus geen
vertolking van het beleid van de stad Gent.

Deze studie
De deelstudie ‘budgetten voor wonen van gezinnen in Gent’ in 2008 vertrok van een specifieke
analyse door het in vastgoed gespecialiseerde studiebureau Stadim en van een reeks diepteinterviews met stakeholders uit de vastgoedsector. Het onderzoek vond plaats aan de vooravond van
de financiële crisis: in de maanden na de interviews maakten heel wat financiële instellingen
existentiële crisissen door en barstte in diverse landen wereldwijd een enorme vastgoedbubbel:
twee domeinen die rechtstreeks inspelen op de betaalbaarheid van het wonen.
Er kon dan ook verwacht worden dat de voorbije acht jaar heel wat veranderd zou zijn op dit vlak.
Bovendien hadden heel wat andere evoluties mogelijkerwijs ook een significante invloed op de
kostprijs van wonen in Gent. Denk aan de toegenomen bevolking, de vergrijzing en gezinsverdunning,
tal van nieuwe woonprojecten, evoluerende kwaliteitsnormen, de toename van het aantal
studenten, stadsvlucht van jonge gezinnen, de regionalisering van het woonbeleid, de afslanking van
de woonbonus.
Een evaluatie van de studie uit 2008 was nodig. In tegenstelling tot het vorige rapport werd gekozen
om enkel te werken met diepte-interviews met de vastgoed- en financiële sector. Voor een deel
werden daarbij dezelfde gesprekspartners gecontacteerd als in 2008, maar ook nieuwe spelers op de
markt werden geconsulteerd.
Er werden voor deze bevraging dus geen nieuwe financiële analyses gemaakt. Er zijn de voorbije
jaren al heel wat (wetenschappelijke) studies gevoerd om de betaalbaarheid van het wonen in kaart
te brengen, zoals het Groot Woononderzoek uit 2013. Via de Gentse buurtmonitor (Gent in Cijfers),
de Vlaamse Stadsmonitor 2014 en de census 2011 zijn er actuele cijfers beschikbaar. De Provincie
Oost-Vlaanderen en de Vlaamse en federale overheden stellen verder diverse databases ter
beschikking van de gemeenten. Gespecialiseerde actoren (Stadim, Immotheker) en de professionele
pers (Trends, De Tijd) publiceren aanvullend allerhande cijfermateriaal.
Het was dus niet de bedoeling om opnieuw allerlei cijfers te gaan verzamelen. Met de diepteinterviews willen we dieper graven en achterliggende oorzaken achterhalen. Om de tekstuele analyse
te kunnen kaderen (zoals woningprijzen, inkomens en demografische gegevens) werden de meest
relevante cijfergegevens opgenomen. Waar nodig hebben we ze aangevuld met cijfermateriaal om
bepaalde beweringen te duiden. Ook voegden we een aantal krantenkoppen toe, om de
actualiteitszin van acties rond betaalbaar wonen en de maatschappelijke relevantie ervan te
benadrukken.
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Het doel van de bevraging was om op een objectieve en open manier informatie te verzamelen van
relevante spelers uit de vastgoedsector.
We vertrokken van vragen als:














Hoe betaalbaar is wonen in Gent, en voor wie (niet)?
Is de situatie in Gent anders in vergelijking met andere (centrum)steden?
Zijn er verschillen binnen Gent?
Merkt u invloed van een gewijzigd financieel kader en het Vlaamse woonbeleid?
Hoe speelt de markt in op de woonwensen?
Hoe vertalen die wensen zich in een betaalbare woning?
Wat zijn de tendensen en evoluties van de voorbije jaren en de gevolgen ervan?
Welke typologieën zijn er of ontbreken er?
Hoe zit het met de spanning tussen huren en kopen?
Wat met verdichting en vermenging van functies?
Hoe kunnen we omgaan met collectieve eigendomsvormen?
Waar kan Gent sturen met haar woonbeleid?
…

Met deze uitgebreide vragenreeks wilden we het verhaal en de visie horen van professionals uit de
sector. Een dergelijke persoonlijke visie is een leerrijke aanvulling op de puur wetenschappelijke
feiten. Woonbeleid is immers geen exacte wetenschap. Bovendien volgen de gesprekspartners –
vanuit professionele en commerciële overwegingen – zelf de vastgoedevoluties op de voet. Zij horen
vanuit de eerste lijn de vragen en wensen van al wie in Gent wonen wil. Zij worden geconfronteerd
met de spanningen tussen vraag en aanbod en zien als geen ander welke moeilijkheden gezinnen
hebben om een betaalbare woonst te vinden. Zij vertalen mee het woonbeleid in concrete projecten
en zien wat werkt en wat niet. We kunnen heel wat leren van deze actoren.
De bevraging focust op algemene tendensen, niet op de gesprekspartners. Er worden geen namen
vermeld in de teksten en geen citaten. De neerslag van deze bevraging is een samenvatting van alle
interviews en hoe de verschillende experten kijken naar het wonen in Gent. Het is een weergave van
wat de vastgoed- en financiële sector denkt over (de betaalbaarheid van het) wonen in Gent. Het is
dus geen vertolking van het beleid van de stad Gent, noch een totaalvisie vanuit alle sectoren.
De resultaten van deze gesprekken kunnen de Stad Gent toelaten om haar woonbeleid en
stedenbouwkundige verordeningen beter af te stemmen op de realiteit en op de noden en wensen
van haar bevolking.
Betaalbaar wonen is vanzelfsprekend één van de cruciale wensen, een concretisering van artikel 3
van de Vlaamse Wooncode, die bepaalt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen.
De cursieve tekst is de vertolking van standpunten van de experten, de platte tekst is bijkomende
achtergrondinformatie die werd toegevoegd om zaken te kunnen kaderen. De integrale vragenlijst
vindt u als bijlage bij dit rapport, net als de lijst van partners die we interviewden.
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1 ⁞ Gent – een aantrekkelijke stad om in te
wonen.
Gent is een aantrekkelijke stad om in te wonen. De vele troeven van onze stad (de talrijke
evenementen, het cultuuraanbod, de shoppingmogelijkheden en het historische centrum werden
diverse keren genoemd) en de centrale ligging zorgen ervoor dat Gent een constante stroom mensen
aantrekt die hier willen wonen. Daar komt bij dat Gent de grootste studentenstad van het land is.
Veel jongeren blijven na hun studies ‘hangen’ in Gent, ook omdat ze hier een goede bereikbaarheid
vinden naar de vele spin-offs verbonden aan de onderwijsinstellingen. Bovendien ligt Gent niet ver
van Brussel en Antwerpen en is
zowel met openbaar vervoer als met
de auto goed bereikbaar.
De prijzen van woningen en de
betaalbaarheid ervan kunnen niet
los gezien worden van de
demografische evolutie.

Demografische evolutie
Stijgend
inwoners/huishoudens

aantal

Het inwonersaantal van Gent is
gestaag gestegen sinds 1999. Op 15
jaar tijd zijn er zowat 28.300
Gentenaars bijgekomen, zowel door
natuurlijke aangroei als door
migratie. De voorbije vijftien jaar
nam de bevolking toe met 12,6%.
Verwacht
wordt
dat
het
inwonersaantal tegen 2030 verder
stijgt met nog eens 17.700 inwoners,
wat een stijging betekent van 7%. De
Gentse bevolking blijft dus stijgen, zij
het in mindere mate dan de voorbije
15 jaar.
Het aantal Gentse huishoudens is de
voorbije vijftien jaar gestegen met
10,6%, tot 115.917. De prognose
voor de komende 15 jaar is een
stijging met nog eens goed 9000
huishoudens: dit betekent een

Figuur 1 - Bevolkingsevolutie 1990 - 2014, bevolkingsprognose 2015 2030 - Bron: SVR 2015

Figuur 2 - Huishoudensevolutie 1990 - 2014, huishoudensprognose 2015
- 2030 - Bron: SVR 2015
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stijging van circa 7.8%. De Gentse huishoudens vertonen dus nagenoeg dezelfde groei als de
inwoners.

Gezinsverdunning
Een ander relevant aspect is de gezinsverdunning. Het gemiddeld aantal inwoners per huishouden
bedraagt momenteel 2,15. Dat is minder dan in de omliggende gemeenten, waar dat cijfer
momenteel 2,44 is3. Maar in Gent stijgt de
8%
huishoudensgrootte licht, terwijl dit in de
alleenstaanden
randgemeenten globaal licht daalt. De verschillen
42%
samenwonenden
tussen Gent en rand worden op dit vlak iets kleiner.
50%
eenoudergezinnen

Figuur 3 - Verdeling huishoudentypes in Gent in 2014,
bron bevolkingsregister Stad Gent, Gent in Cijfers.

Enerzijds heeft zeker 50% van de gezinnen slechts 1
inkomen, wat een directe impact heeft op de
betaalbaarheid van het wonen.
Anderzijds zijn er meer wooneenheden nodig.

De stijgende Gentse bevolking en de gezinsverdunning zorgen ervoor dat het woningaanbod
navenant moet stijgen.
Gezinsverdunning verhoogt de vraag naar kleinere wooneenheden. Vooral voor eenoudergezinnen is
wonen duur. De woning die ze nodig hebben blijft – bij voorkeur – even groot, maar ze is maar de
helft van de tijd volledig bewoond als ex-partners een co-ouderschapregeling hebben voor de
kinderen. Bezitten koppels die scheiden al een eigen woning, dan probeert de ene partner vaak de
andere uit te kopen – wat financieel niet altijd haalbaar is.

Evolutie van het woningaanbod
Bestaand woningaanbod
Het totale woningaanbod in Gent stijgt
jaarlijks met zowat 1 procent. Volgens
gegevens van de Dienst Burgerzaken waren er
eind 2011 in totaal bijna 142.000 woningen in
Gent.
Uit de demografische gegevens blijkt dus dat
er steeds meer Gentenaars zijn (+9,5% op 10
jaar), en ook het aantal huishoudens is in die
periode toegenomen (+7%). Als we kijken naar
wooneenheden mét domicilie, zien we een
vergelijkbare toename met 8,51% (evolutie op Figuur 4 - Bron Dienst Burgerzaken Stad Gent (2011)
10 jaar, tussen 2001 en 2011).

3

Op basis van gegevens ons aangereikt door Stadim.

10

Een bevraging van de vastgoed- en financiële sector over de betaalbaarheid van wonen in Gent – 2016

1 ⁞ Gent – een aantrekkelijke stad om in te wonen

Er lijken dus voldoende woningen in Gent voor het aantal
‘In Gent staan
huishoudens. Maar daartegenover staat dat er in 2011 op ongeveer
32.000 woningen geen domicilie staat. Het gaat dan bijvoorbeeld 32000 woningen
om leegstaande woningen, om woningen die verhuurd worden als zonder domicilie!’
tweede verblijf, om appartementen waar studenten in huizen,
enzovoort4. Bovendien zijn heel wat huishoudens niet geregistreerd (schattingen spreken van 8%),
waaronder studenten en mensen zonder wettig verblijf. Het is dan ook te simpel om te spreken van
een overaanbod op de woningmarkt.

(Gepland) bijkomend nieuwbouwaanbod
De verstedelijking is nog maar begonnen, de Gentse bevolking zal blijven stijgen. Dat hoorden we van
verschillende bevraagden. Traditioneel is er steeds een grote instroom in de steden, en niet louter van
Belgen met een baksteen in de maag. Migranten gaan veel minder op het platteland wonen dan in
steden. Bovendien zijn migratiegolven moeilijk te voorspellen, denk aan de vluchtelingenstroom naar
de EU van de voorbije maanden.
Blijft er druk bestaan van een stijgend bevolkingsaantal, dan zal er extra woningaanbod nodig zijn om
vraag en aanbod – en dus de betaalbaarheid van het wonen – in evenwicht te houden. De komende
jaren zijn er in Gent veel projecten op komst, waaronder enkele grote. Dat zal zuurstof betekenen
voor de markt, zo klonk het. Tegelijk vrezen ontwikkelaars dat al dit extra aanbod kan wegen op de
verkoopprijzen van appartementen.
Het gemiddeld aantal vergunde woningen bedroeg de laatste 10 jaar gemiddeld 1.162 per jaar.
Aantal vergunde woningen per jaar,
2002 - 2015
2000

Effectief bijkomende woningen,
2015 - 2030 (projecten vanaf 10 we)

1.804

1800
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1.263
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1.376
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2.392
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1.109
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toename woningen

Figuur 5 - Bron: ROL (dienst stedenbouw en ruimtelijke planning)

voorbespreking
gepland

0

1/01/2002

vergund

1.349

783

intenties

Figuur 6 - Bron: dienst stedenbouw en ruimtelijke planning

Gent heeft verschillende buurten met een oud patrimonium, met heel wat kleine woningen in minder
goede staat. Nieuwe ontwikkelingen in of nabij dergelijke buurten kunnen zorgen voor gentrificatie5.
De bevraagden zien daar echter geen probleem in: voor bepaalde buurten zou dit een goede zaak zijn,
stellen ze. Het leidt misschien tot stijgende prijzen, het zorgt tegelijk voor een sociale mix en minder
overlastproblemen. Als geslaagd voorbeeld werd verwezen naar Ledeberg. Met de kanttekening dat
de prijzen (voor nieuwe woningen) voldoende moeten aansluiten bij de buurt: zijn ze te hoog, dan
4

In deze lijst kunnen ook adressen zitten waar intussen de woningen werden afgebroken in functie van een nieuw project of een andere
functie.
5
Gentrificatie: de opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied
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werkt de opwaardering niet. Binnen Gent zijn er verschillen waar te nemen tussen de wijken en
buurten. Zo wordt het zuidoosten van Gent (Gentbrugge, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem)
aangehaald als de duurste kant van Gent, terwijl in globo het noorden en het westen als goedkoper
gezien worden. Dit heeft te maken met de aanwezige woningtypes, maar vooral met de aansluiting
op de snelwegen. Hoe dichter bij Brussel, hoe duurder.
Diverse gesprekspartners vinden dat er in Gent (te) veel projecten in de pijplijn zitten en hopen dat de
stad zelf stuurt waar nodig. Een te groot aanbod in korte tijd zou de verkoopprijs (per m²) en dus de
winstmarge kunnen drukken.
Volgens gegevens van Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning zitten er de komende 15 jaar
ongeveer 12.000 effectief bijkomende woonentiteiten in de pijplijn. Een groot aantal, maar toch lijkt
deze toename relatief. Dit cijfer houdt enkel rekening met grotere projecten vanaf 10
woonentiteiten. Genivelleerd over 15 jaar (periode 2015 – 2030) komt dit neer op circa 800
woningen per jaar. Tel daarbij de projecten met een lager aantal woonentiteiten, dan zal het aantal
bijkomende woonentiteiten per jaar niet veel verschillen ten opzichte van het gemiddelde van de
voorbije jaren.

Meer appartementen
De demografische evolutie en de beperkte ruimte, zorgen voor een steeds ‘stedelijker’ aanbod op de
nieuwbouwmarkt. Anders gezegd: er komen vooral appartementen bij.
Hoe betaalbaar appartementen ook
mogen zijn of worden: vooral jonge
gezinnen met kinderen zoeken nog
steeds een grondgebonden woning.
Die vinden ze gemakkelijker buiten
Gent, in één van de randgemeenten. Figuur 7 - Trends Vastgoedgids 2015, p. 34
Daar gaan we in hoofdstuk 2 over de
Gentse koopmarkt verder op in. Ook de kleinere steden rond Gent (Lokeren, Sint-Niklaas, Deinze,
Aalst) koppelen het (klein)stedelijke aan een iets grotere betaalbaarheid.
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2 ⁞ De Gentse Koopmarkt
In de analyse van de koopmarkt kijken we naar het aanbod, de prijzen, de kleine particuliere koper,
de investeerder en de ontwikkelaar.

Aanbod
Verappartementisering
Van
alle
stedenbouwkundige
vergunningen in Gent voor
nieuwbouw de voorbije 10 jaar is
zowat
80%
voorzien
voor
appartementen.

45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%

De verappartementisering is een
10,0%
5,0%
tendens die zich in heel Vlaanderen
0,0%
doorzet, en is geen specifiek
2001
2005
2010
2015
stedelijk fenomeen. De grafiek
Vlaanderen
Oost-Vl.
Arr. Gent
Gent
buren Gent (12 gemeenten)
toont
dat
het
aandeel
appartementen
zowel
voor Figuur 8 - Evolutie aandeel appartementen, 2001 tot 2015, voor
Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, het Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Gent en de 12
buurgemeenten van Gent – Bron: FOD Economie, gebouwenpark
arrondissement Gent, Gent zelf én
voor de 12 buurgemeenten van Gent een gelijke tendens vertoont.
Wel is duidelijk dat het aandeel appartementen in Gent (zoals in andere steden) al veel vroeger
hoger lag dan in landelijkere gemeenten of in totaal voor Vlaanderen. Het aandeel appartementen in
Gent lag in 2001 al op 33%, terwijl dat voor alle gemeenten rond Gent op 6% lag. Nu ligt het aandeel
appartementen in Gent op bijna 40%, in de rondliggende gemeenten samen op 12%.
Vooral de één- en twee-slaapkamerappartementen liggen goed in de markt, blijkt uit de gesprekken.
Ze worden vlot gebouwd omdat er veel vraag naar is op de huurmarkt. Ze raken dus snel verkocht
omdat de verhuurzekerheid groot is. Bovendien geven ze per m² een hoog rendement voor de
eigenaar.
Hoewel ook grotere appartementen met 3
slaapkamers vlot hun weg vinden naar verhuurders,
liggen deze moeilijker in de markt om te verkopen.
De opbrengst per m² is lager en er is minder interesse
van eigenaar-bewoners voor dergelijke grotere
appartementen. Voor hetzelfde budget vinden
eigenaar-bewoners
immers
een
(ruimere)
eengezinswoning, al dan niet met tuin(tje).
Hoewel er bij kopers nog steeds een grotere vraag
leeft
naar
eengezinswoningen
dan
naar
Figuur 9 - Bron: De Gentenaar, 10 september 2015
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appartementen, wordt aangevoeld dat de drempel om in een appartement te gaan wonen stilaan
verlaagt. Vooral senioren/medioren en starters kiezen vaker dan vroeger voor een appartement,
klonk het. Ook nieuw-samengestelde gezinnen zouden sneller de stap zetten naar een appartement.
Een mentaliteitswijziging naar kleiner wonen en wonen in een appartement is in opmars, maar dat
kost tijd. Ook buiten de grotere steden zijn er veel appartementen bijgekomen.
Hoogbouw heeft alvast veel minder de negatieve connotatie van vroeger (denk aan sociale
hoogbouwcomplexen zoals Nieuw Gent, Watersportbaan, Rabottorens). Er werd verwezen naar
diverse prestigieuze hoogbouwprojecten die de voorbije jaren gerealiseerd zijn, zoals Upsite in Brussel
(de hoogste woontoren van het land), maar ook aan de K-Tower in Kortrijk. In Gent werd de
Belgacomtoren genoemd, die over enkele jaren omgebouwd wordt van kantoren tot appartementen.

Eengezinswoningen
Toch blijft het moeilijk om gezinnen met kinderen in appartementen te laten wonen. Vele bevraagden
lieten weten dat gezinnen met kinderen blijven uitkijken naar hun eigen eengezinswoning. Dergelijke
gezinsvriendelijke typologieën zijn er ook bijgekomen in Gent, zij het in mindere mate.
Op de nieuwbouwmarkt blijkt dat er steeds minder klassieke verkavelingen gebouwd worden. De
sector stelt zelf dat dit businessmodel in Vlaanderen eindig is. Is het niet door een steeds nijpender
gebrek aan greenfields – wat zeker speelt in Gent – dan wel door de verder gestegen grondprijzen en
de toenemende bouwkosten. Bovendien liggen de nog beschikbare percelen op minder gunstige
locaties, waardoor ze moeilijker te vermarkten zijn.
Rode draad bij nieuwbouwwoningen is dat het zichtbaar gaat om steeds compactere woningen op
kleinere percelen. Op grote percelen beginnen ontwikkelaars soms niet eens meer te bouwen op
risico, maar pas als ze een koper gevonden hebben. Gebruikelijk bij nieuwbouw is tegenwoordig een
perceelsoppervlakte van 125m²-140m² voor een rijwoning. Daarbij rekent men op ongeveer 60-70m²
grondoppervlakte voor de woning (met 2 of 3 bouwlagen) en 50-60m² tuin. Een perceel van 250m²300m² wordt tegenwoordig als ruim ervaren.
Bouwfirma’s gaan ook experimenteren met kleine, modulaire units; genre ‘modus’-woningen6. Het
gaat dan om compacte woningen die grotendeels prefab opgebouwd worden en die sneller te
realiseren zijn. Maar ook prefab is vrij duur en het zorgt voor minder flexibiliteit op vlak van indeling.
Bovendien botst dit model met de hang naar het traditionele die sterk leeft bij mensen, zeker bij wie
kiest voor nieuwbouw.
Waar mogelijk gaat men – zeker bij grotere ontwikkelingen – na of kleinere woningen en dito
percelen gecompenseerd kunnen worden met een collectief deel. Bijvoorbeeld een stuk groen dat als
collectieve tuin gebruikt kan worden door kinderen, aanvullend op de eigen private tuin. Kleinere
woningen hangen ook samen met veranderende leefgewoonten. Hield men vroeger rekening met een
apart bureau, dan zit nu iedereen ‘met de tablet op schoot’.
Nieuwbouwwoningen zijn dan wel kleiner – tegenwoordig soms zelf zonder inkomhal – ze zijn goed
afgewerkt en comfortabel: wie voldoende budget heeft om een nieuwe woning te kopen, wil dat het
in orde is, zonder verrassingen. Voor wie echt veel ruimte wil, is een nieuwbouwwoning vaak te duur,
6

Voorbeelden van dergelijke woningen zijn hier te bekijken: http://www.modus7.be/ of http://skilpod.com/.
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klinkt het. Wie opteert voor ruimte, zoekt eerder op de secundaire koopmarkt. De meerderheid van de
woningen op de secundaire markt zijn echter woningen met werk aan. Mensen kopen vaak een
woning waar ze in kunnen wonen en sparen dan enkele jaren bij om stap voor stap te kunnen
verbouwen. Een woning kopen om te verbouwen wordt zo een meerjarenproject. Als een koopwoning
instapklaar is, hangt dit uiteraard samen met hogere prijzen.

Tussenvormen
Er wordt benadrukt dat alle mogelijke tussenvormen moeilijk verkopen. Gestapelde woningen,
schakelwoningen, duplexen, bebo’s7 : ze slaan moeilijk aan. Vaak zijn ze duurder om te bouwen (en
dus om te verkopen), beschikken ze over minder oppervlakte (meer circulatieruimte) of een
‘ongebruikelijke’ indeling en veel trappen. Ook dakappartementen met schuine wanden doen het niet
goed. Mensen verkiezen een zuivere vorm: een schakelwoning blijkt geen alternatief voor
eengezinswoning. Ook kangoeroewonen, waarbij een grootouder onder hetzelfde dak woont als het
gezin van één van de kinderen maar toch gescheiden, slaat niet aan. Mensen willen de grootouders
wel graag in de buurt (en omgekeerd), maar liever niet onder hetzelfde dak.

Budgetwoningen
Een budgetwoning is een woning (huis of appartement), met gemiddeld 20% korting op de
marktprijs. Kandidaat-kopers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld op vlak van
inkomen en gezinssamenstelling. Door budgetwoningen aan te bieden wil de Stad Gent – via sogent
– een ruimer en betaalbaarder aanbod aan woningen voorleggen, voor zij wier inkomens minder
hoog liggen.
Moet de Stad Gent in budgetwoningen voorzien? Daarover lopen de meningen uiteen. De ene vindt
dat de overheid hier een actieve rol in moet spelen (via een stadsontwikkelingsbedrijf), de andere
vindt dat de lokale overheid zich enkel moet richten tot de laagste inkomensgroepen, bijvoorbeeld via
huursubsidies.
Toch kunnen budgetwoningen voorlopig maar beperkt aan de vooropgestelde verwachtingen
voldoen, luidde het. Ten eerste blijken het principe en de voorwaarden voor budgetwoningen
onvoldoende bekend, ook bij kandidaten die in aanmerking komen8. Ten tweede vonden sommigen
dat grondgebonden woningen en woningen in het centrum van de stad niet als bescheiden woningen
gezien mogen worden, maar eerder als een luxe. Ten derde sluiten budgetwoningen qua prijs aan bij
marktconforme woningen, maar is er een groot hiaat tussen een budgetwoning en een sociale
huurwoning. Dat komt omdat deze budgetwoningen vooral goedkoper zijn in relatieve zin. Doordat ze
vaak groter zijn dan vergelijkbare marktconforme woningen (tot 15% meer oppervlakte) zijn ze in
absolute zin soms even duur als een marktconforme woning. Marktconforme woningen die even ruim
gebouwd worden als budgetwoningen zouden onverkoopbaar duur worden, klinkt het.
Er werd als voorbeeld ook verwezen naar de kavelprojecten van sogent. Uit de prijssimulaties die
sogent zelf voorziet9, komt men bijvoorbeeld uit op een schatting van € 340.000 voor een woning van
7

Bebo: beneden-boven-woning: 1 volume waarbij de ene voordeur toegang geeft tot de gelijkvloerse woning, en de andere voordeur via
een trap toegang geeft tot de woning op de verdieping
8
Sogent lanceerde in oktober 2015 een promotiecampagne, met onder meer een nieuwe website en een speciale app. Zie
http://www.budgetwoningen.gent/).
9
http://www.sogent.be/te-koop-te-huur/bouwen/gent-stedelijke-woonkavels
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170m² bewoonbare oppervlakte. (lot 2 Spadestraat: 65m² bebouwde oppervlakte op een perceel van
108m², dus met een tuintje van 43m²).
Ook op de andere randvoorwaarden voor toewijzing klonk er enige kritiek, zoals op het feit dat een
koper tien jaar in de woning gedomicilieerd moest blijven. Sogent versoepelde in augustus 2015 haar
voorwaarden.
Ontwikkelaars gaven tot slot ook aan dat de gevraagde realisatie van budgetwoningen in een
gemengd project de marktconforme woningen duurder kan maken. Al hanteren anderen een ander
businessmodel en zeggen ze dat de beide prijzen los van elkaar bepaald worden.

Prijzen
Secundaire koopmarkt
Tussen grofweg 2000 en 2007 zijn de prijzen voor woningen verdubbeld, schreven we in het vorige
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Figuur 10 - Prijsevolutie van de kleine en middelgrote woonhuizen in Gent, 2000 - 2014 - Bron: Stadim 2015

rapport. Sinds 2008 zijn de woningprijzen veel minder sterk gestegen. Maar gemiddelde
woningprijzen zeggen niet veel over de concrete woningen. Zeker niet in ons land, waar bijna elke
woning uniek is en moeilijk met een andere woning te vergelijken valt. De prijs van de woning wordt
dan ook deels bepaald door wat de koper bereid is te geven voor precies die unieke woonst.
Ondanks de vrij stabiele prijzen blijft er een grote prijsdruk voor díe woningen waar de meeste
kandidaat-kopers op uit zijn: de klassieke, gemiddelde gezinswoning met een eigen private tuin. In dit
segment, met prijzen tussen € 200.000 - € 300.000 is de vraag het hoogst. Als daar de prijs-kwaliteit
goed zit, moeten kandidaat-kopers er snel bij zijn. € 300.000 is zowat de limiet voor tweeverdieners.
Wie meer kan betalen dan dit gangbare plafond, heeft direct keuze uit een ruimer aanbod. Omdat er
een kleiner publiek is voor deze duurdere woningen, stagneren vooral daar de prijzen. Voor de echt
grote villa’s, zeker die op grote percelen, is er al enkele jaren een prijsstagnatie te merken, zelfs een
daling van de prijzen.
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De
gemiddelde
verkoopprijzen in Gent zijn
vrij gelijkaardig aan die van
de omliggende gemeenten,
zo blijkt uit de cijfers. Enkel
Nevele, Sint-Martens-Latem
en De Pinte zijn duurder,
Zelzate en Wachtebeke zijn
dan weer goedkoper.
Cijfers
alleen
zeggen
natuurlijk niet alles. Zo zal er
zeker een verschil zitten in de
gemiddelde oppervlaktes van
de woningen in Gent en
Figuur 11 - Referentieprijzen woonhuizen 2014 - Bron: Trends Vastgoedgids 2015, p.38
wellicht ook in de kwaliteit
van de aangeboden woningen. In Gent is de prijs per m² hoger.
Ook in het luxesegment lijkt er sprake van dalende prijzen. Er wordt verwezen naar luxueuze
projecten waar de prijzen wellicht mee opgedreven werden door projectontwikkelaars die (te) veel
bieden voor de aankoop van gronden. Dat zorgt uiteraard voor stijgende verkoopprijzen.
Aan de andere kant van de markt blijkt dat er in Gent ook al prijsdalingen gemeld worden voor kleine
woningen (tot 100m²), zeker als die in slechte staat zijn. Dit is net anders dan opgemerkt werd in
2008: in de jaren daarvoor werden net de grootste stijgingen opgetekend bij kleinere woningen
(grondoppervlakte < 90m²).
Vermoed wordt dat dalingen hier komen doordat particuliere verkopers nog vaak uitgaan van
constant stijgende prijzen, terwijl de grote prijsstijgingen van midden jaren 2000 duidelijk achter ons
liggen. Verkopers stellen hun vraagprijs te hoog in, en moeten daarna zakken, mede door het
argument van hoge renovatiekosten die kandidaat-kopers aanhalen. Ter relativering van deze daling:
uit de cijfers van Stadim voor woningen kleiner dan 100 m² blijkt eerder een stagnering dan een
daling.

Nieuwbouw
Wie toch kiest voor een nieuwbouwwoning, komt in Gent in de meeste gevallen uit bij een
appartement of woonhuis dat verkocht wordt door ontwikkelaars of investeerders. Deze partijen
berekenen hun prijzen per m². Volgens hen worden de Gentse nieuwbouwprijzen stilaan de hoogste in
Vlaanderen, gerekend per m². De gemiddelde verkoopprijs bij een nieuwbouwwoning bedraagt
€ 2200-2400/m². Voor appartementen is dit eerder € 2800/m² of meer.
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Voor ‘mooie’ projecten (met een
zeer goede ligging) binnen de
kleine ring lopen de prijzen op tot
meer dan € 3000/m². In het
topsegment op de Kouter stijgt
dit tot € 5000 per m², excl. BTW
en notariskosten.
Voor een nieuwe kant-en-klare
rijwoning betekent dit een
verkoopprijs van € 325.000 à
€ 350.000. Voor een halfopen
Figuur 12 - De Tijd, 10 oktober 2015
bebouwing moet je rekenen op
€ 350.000 – € 365.000. Bedragen
die sporen met de bovengrens van wat gezinnen kunnen betalen en die net boven de gangbare
verkoopprijzen liggen van woningen op de secundaire koopmarkt. Om onder dat prijsplafond te
blijven, gaan promotoren de woningen steeds compacter bouwen).

Factoren die de prijs bepalen
De sterk gestegen prijzen hebben een aantal concrete oorzaken.
Als hoofdreden voor de hoge woningprijzen wordt de lage rente genoemd. Die zorgt ervoor dat
kopers meer kunnen lenen waardoor de prijzen hoog blijven. Algemeen wordt verwacht dat als de
rente gaat stijgen, dit voor lagere woningprijzen zal zorgen.
Bouwgrond kostte in 2014 in Gent gemiddeld € 300/m² (Q50), in 2008 was dat ongeveer € 230/m².
Een stijging met 30 procent. Uit de grafiek blijkt ook duidelijk dat er een daling is in gemiddelde
oppervlakte van bouwgronden, maar dat deze daling de laatste 5 jaar gestagneerd is.
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Figuur 13 - Prijsevolutie van alle bouwgronden in Gent, met gemiddelde oppervlakte - Bron: Stadim
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De gestegen bouwkosten is te wijten aan de hogere grondstofprijzen en aan de steeds strenger
wordende energienormen. De bouwkosten zijn op 10 jaar tijd met zeker 20% gestegen. Was dat in
2005 voor een appartement nog € 750/m², is dat nu met trekken en duwen € 1100/m², klonk een
concreet voorbeeld.
Doordat de energienormen steeds strenger worden, is energiezuinigheid minder en minder een
verkoopargument. Een passiefbouw is moeilijk verkoopbaar als de prijs nog eens € 25.000 – € 30.000
hoger ligt dan een al energiezuinige woning. Ligt het E-peil van een nieuwbouwwoning in 2015 nog
op E60, dan wordt dit vanaf 2016 al E50, om in 2021 te gaan naar een peil van E30.
De stijgende prijzen bij nieuwbouw worden ook verklaard door de aantrekkelijkheid van Gent als
stad en door de diverse kwaliteitsnormen die opgelegd worden. Denk aan de groennorm maar ook
aan de verplichting bij sommige projecten op gronden van de Stad Gent of sogent om een percentage
sociale woningen en budgetwoningen in projecten te realiseren. Een dergelijke vraag/eis wordt soms
verhaald op de marktconforme woningen binnen hetzelfde project, wat zich vertaalt in hogere
vraagprijzen. Al zeggen niet alle ontwikkelaars op deze manier hun prijzen te zetten.
Bij grotere projecten die vanuit stad / sogent geïnitieerd worden, hoorden we dat het ambitieniveau
van de stad als te hoog gezien wordt: Gent wil alle ambities waar maken in één project: én sociale
woningen, én bescheiden woningen, én energiezuinige woningen, én groennorm, …
Ook investeerders in vastgoed zorgen voor een prijsverhogend effect. Zij verkopen vooral aan mensen
die investeren in een tweede woning of in een Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (GVV, de
vroegere Bevaks), met het oog op rendement. Met andere woorden: ze kopen een appartement aan
prijzen die starters niet kunnen betalen (mede door de hoge eigen inbreng) en gaan die woonst dan
aan diezelfde starters verhuren.

De particuliere koper
De vorige studie rond de betaalbaarheid van het wonen vond plaats in de zomer en het najaar 2008.
Rond diezelfde periode escaleerde de wereldwijde financiële crisis. Verwacht kon worden dat de
crisis een grote impact zou hebben op de betaalbaarheid van het wonen. Ook omdat vastgoed in
diverse andere landen flink in waarde daalde, onder meer door speculatie op de vastgoedmarkt
(bijvoorbeeld in de VS, Ierland, Spanje).
Maar de impact van de bankencrisis op het vastgoed in ons land is opmerkelijk beperkt gebleven. Ons
vastgoed bleek niet overgewaardeerd, maar net een stabiele belegging in tijden van lage rentes en
grote volatiliteit op de beurzen. Omdat de financiële crisis in hoofdzaak een bankencrisis betrof, zijn
de financiële instellingen wel strengere normen gaan hanteren op vlak van (hypothecaire)
kredietverlening.

Wie
Gent is nog steeds een aantrekkelijke stad om in te wonen. Een heel divers publiek zoekt een eigen
plek in de Arteveldestad. Gent herbergt onder andere het grootste aantal studenten, in het huidige
academiejaar ongeveer 72.500.
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Deze ‘stad in de stad’ vormt een nooit opdrogende bron van nieuwe Gentenaars . Zoals gebruikelijk in
steden ligt de grootste instroom bij jongeren/starters, die na hun studies in Gent blijven wonen. Deze
twintigers starten klassiek in een kleinere huurwoning, een studio of – meer en meer – een
appartement.
Jonge gezinnen met kinderen of met een kinderwens, blijven op zoek gaan naar een grondgebonden
eengezinswoning om te kopen. Maar omdat de concurrentie voor een betaalbare woning met tuin
zeer groot is, vinden ze in Gent vaak niet wat ze zoeken. Ze verlaten dan Gent omdat ze hier niet
vinden wat ze zoeken, niet alleen omdat het niet betaalbaar is.
Zolang ze een woning vinden buiten Gent die toch op fietsafstand ligt van Gent en een goede
aansluiting geeft via het openbaar vervoer, zal deze tendens blijven. Gent is niet zo groot:
Destelbergen ligt op een steenworp van Gent-Dampoort, Merelbeke is verweven met Gentbrugge,
Evergem heeft een vlotte aansluiting met de tram en vanuit De Pinte of Deinze rij je via de snelweg zo
het Zuid binnen. Mensen wonen in deze randgemeenten alsof het een stuk Gent is, voor hen stopt
Gent niet aan de gemeentegrenzen.
Het fenomeen stadsvlucht is gekend, maar het ontbreekt volgens de geïnterviewden aan een
regionaal kader om daarop te kunnen inwerken. Er is geen afstemming op het niveau van de
agglomeratie over bijvoorbeeld bouwreglementen, stedenbouwkundige verordeningen, mobiliteit,
parkeerbeleid, enzovoort. De steden blijven zo met meer lasten zitten, terwijl de rand vooral profiteert
van de lusten.
Naast een betaalbare woning met tuin, letten deze kopers ook op de aanwezige voorzieningen en op
de buurt zelf. Er wordt vooral gekeken wat er aanwezig is voor de kinderen: scholen, kinderopvang,
jeugdbeweging, openbaar vervoer, groen,…
Nieuwe stedelijke verkavelingen die grondgebonden woningen aanbieden met voldoende groen zijn
zeer populair. Er bestaan wachtlijsten nog voor de stedenbouwkundige vergunning is verleend, laat
staan voordat plannen en prijzen in detail gekend zijn. Voor dergelijke gunstig gelegen projecten met
aantrekkelijke nieuwe grondgebonden woningen, zijn er nog prijsstijgingen te verwachten.
Mensen met een migratie-achtergrond gaan eveneens meer en meer buiten de ‘eigen’ buurten
zoeken als ze een woning willen kopen. Ook zij kopen eerder klassieke, Vlaamse eengezinswoningen.
Die vinden ze bijvoorbeeld in Wondelgem, dat aansluit bij gekendere buurten zoals het
Rabot/Bloemekenswijk. De prijsdruk is er minder hoog dan bijvoorbeeld in Gentbrugge.
Een apart verhaal is dat van het luxesegment op de woningmarkt. Medioren / senioren voor wie het
budget niet de meest beperkende factor is, lijken – eenmaal ze wat ouder worden of stoppen met
werken – in toenemende mate hun grote villa buiten de stad te ruilen voor een luxe appartement in
het centrum van de stad: een tendens die zich ook in Gent concentreert in het centrum, waar de
voorbije jaren diverse high-level appartementen gebouwd zijn of in aanbouw zijn.
Vaak gaat het om mensen die al een link met Gent hebben. Of ze wonen al in Gent, of ze hebben er
gewoond of op zijn minst gestudeerd. Ze opteren voor de nabijheid en de beleving van het
stadscentrum (cultuur, evenementen), in combinatie met een ruime en aangepaste woning voorzien
van alle comfort. De prijzen zijn vaak erg hoog, omdat dit om een niche gaat die buiten de reguliere
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markt valt. In toenemende mate worden deze luxeappartementen aangeboden in combinatie met
een 24/7 ‘butler’-service.
Voorlopig lijkt migratie van ouderen in aantallen beperkt. Uit cijfers opgevraagd bij de Dienst Data &
Informatie blijkt wel dat de binnenstad de voorbije jaren de wijk was met het hoogste positieve
migratiesaldo van heel Gent bij mensen tussen 50 en 79 jaar. Van 2012 tot en met 2014 kwamen er
hier in deze leeftijdscategorie 60 nieuwe inwoners wonen, in de meeste wijken is er een negatief
saldo.

Aankoopcapaciteit
In de Gentse woonstudie van 200810 betoogde vastgoedspecialist Philippe Janssens (Stadim) in zijn
uitgebreide bijdrage dat de woningprijzen steeds sporen met vier economische ‘fundamentals’:
inflatie, interestvoeten, ontleningstermijnen en koopkracht. In 2007 leverde de som van deze
factoren een gecombineerde aankoopcapaciteit op die 5,16 keer hoger lag dan in referentiejaar
1983. De prijzen voor eengezinswoningen waren in België tussen 1983 en 2007 vermenigvuldigd met
een factor 5,53; de globale woningprijzen (eengezinswoningen + appartement) werden 5,18 maal
duurder. De woningprijzen bleven dus in evenwicht met de eerder vermelde parameters, de
woningen bleven gemiddeld even (on)betaalbaar.
In zijn bijdrage aan het boek ‘Woonnood in Vlaanderen’11 herhaalde en actualiseerde Janssens zijn
betoog uit 2008. Hij becijferde dat het gecombineerd effect van inflatie (+93,46%), koopkrachtstijging
(+58,15), lagere intresten (92,62%) en een langere ontleningstermijn (+9,54%) voor de periode 19832014 (Q1) een verhoogde aankoopcapaciteit oplevert met factor 6,46. In dezelfde periode stegen de
prijzen voor eengezinswoningen in België met factor 6,35. De globale woningprijzen werden 6,2 maal
duurder. Opnieuw een gelijkaardige correlatie.
Janssens voegt eraan toe dat er in zijn berekening nog geen rekening is gehouden met fiscale
stimulansen, in het bijzonder met de invoering van de woonbonus in 2005. Dit betekent dat de
aankoopcapaciteit in feite hoger was. Of dat – met andere woorden – de woningprijzen niet zoveel
gestegen zijn als kon worden verwacht. De afslanking van de woonbonus begin 2015 had overigens
geen invloed op de woningprijzen.
De berekening van Stadim vertrekt
van gemiddelde woningprijzen. Dit
zegt
uiteraard
weinig
over
individuele dossiers, noch over de
diverse doelgroepen of over
regionale verschillen. En die zijn er
wel degelijk. Ook wordt er
uitgegaan
van
gemiddelde
gezinsinkomens, terwijl het effect
Figuur 14 - Bron: De Standaard, 21 december 2015
van het aantal vaste inkomens per
gezin
(tweeverdieners
versus
eenoudergezinnen en alleenstaanden) uiteraard een groot verschil maakt.
10
11

Eindrapport ‘Betaalbaarheid van het wonen in Gent’, deelonderzoek voor de woonstudie 2008, p. 9.
Het is zo logisch…,Woonnood in Vlaanderen, 2015, p. 71.
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Stadim berekent de maximale aankoopcapaciteit van een woning anno 2015 als volgt: de kostprijs
van een woning is 9,5 x (gezinsinkomen – € 16.000 als minimale consumptiebehoefte12). Anders
geformuleerd: het gedeelte van het inkomen dat € 16.000 overstijgt, vermenigvuldigd met 9,5 levert
de prijs op van een woning.
Kijken we naar Gent, dan zien we dat het Q75-referentieinkomen in Gent € 35.763 bedraagt (2013). In
de aanpalende gemeenten is dat gemiddeld € 44.607 (bedragen per aanslagformulier). Gent is dus
gemiddeld een stuk armer dan de omliggende gemeenten.
Dat betekent dat er in Gent een betaalbaarheidsprobleem is door het lage Q75-inkomen. Afgerond
€ 36.000 – € 16.000 vaste kosten = € 20.000 x 9,5 is zowat € 190.000 beschikbaar bestedingsbedrag
voor een woning. Maar als je weet dat de Q75-prijs voor eengezinswoning (dit is de theoretische prijs
voor een instapklare woning) in Gent ongeveer € 295.000 bedraagt en voor een appartement
€ 260.000, dan kun je concluderen dat een instapklare woning in Gent onbetaalbaar is voor de
gemiddelde Gentenaar. Voor een woning van € 295.000 is een netto Q75-inkomen vereist van
ongeveer € 47.000.
3de KWARTIELINKOMEN PER
AANSLAGFORMULIER (€)
evolutie
AJ 2013
op 10 jaar
€ 35.763
21%

Gent

3de KWARTIELINKOMEN PER
HUISHOUDEN (€)
evolutie
AJ 2013
op 10 jaar
€ 44.562
29%

AANKOOPCAPACITEIT
PER HUISHOUDEN (€)
2013
271.339

De Pinte
Deinze
Destelbergen
Evergem
Lochristi
Lovendegem
Melle
Merelbeke
Nevele
SM-Latem
Wachtebeke
Zelzate

€ 56.692
€ 41.402
€ 44.279
€ 42.363
€ 46.196
€ 45.627
€ 44.248
€ 46.449
€ 44.740
€ 56.042
€ 41.517
€ 36.977

20%
31%
14%
17%
20%
17%
17%
22%
20%
17%
18%
13%

€ 77.229
€ 56.360
€ 60.859
€ 59.409
€ 65.602
€ 61.983
€ 61.042
€ 64.880
€ 61.454
€ 76.102
€ 57.967
€ 49.033

28%
30%
31%
35%
42%
31%
33%
38%
50%
32%
28%
34%

581.676
383.420
426.161
412.386
471.219
436.839
427.899
464.360
431.813
570.969
398.687
313.814

Gemiddeld rand

€ 45.544

19%

€ 62.660

34%

443.270

Figuur 15 - Inkomen 3de kwartiel aanslagjaar 2013, evolutie over 10 jaar - Bron: Stadim + eigen bewerkingen

Uiteraard gaat het hier om gemiddelden. Het Q75-inkomen per huishouden in Gent is € 44.562 wat
nog steeds onder de nodige € 47.000 ligt wat theoretisch nodig voor een instapklare woning. Minder
dan een kwart van de Gentse huishoudens kan dus een instapklare woning kopen. Dit is anders in de
randgemeenten : de inkomens daar liggen beduidend hoger dan de € 47.000.
Op 10 jaar tijd is het Q75-inkomen in Gent gestegen met 29%. In de omliggende gemeenten ging dit
met 32% omhoog, gemiddeld in Oost-Vlaanderen met 34% (cijfergegevens Stadim). Gent is dus

12

Een consumptiebehoefte van € 16.000 wordt afgetrokken van het totale inkomen. Dit bedrag is uiteraard afhankelijk van de grootte van
het gezin.
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relatief armer geworden, wat het voor Gentenaars moeilijker maakt om een betaalbare woning te
vinden.

Betaalbaarheid
Om de betaalbaarheid van wonen te analyseren, informeerden we naar de woonquote en het
resterend inkomen (of restinkomen). De woonquote geeft de verhouding weer tussen de
woonuitgaven en het besteedbaar inkomen (rent to income ratio). Het resterend inkomen geeft
weer hoeveel beschikbaar budget er overblijft na betaling van deze uitgaven.
Terwijl de banken strenger geworden zijn op vlak van de gevraagde eigen inbreng, kijken ze minder
dan vroeger naar de woonquote. Waar vroeger vaak 30% als maximum werd gehanteerd, kan dit nu
gaan tot 40%, soms zelfs tot 50% (bij hogere inkomens). Banken zeggen de woonquote en het
resterend inkomen geval per geval te bekijken. Ze hanteren eigen richtlijnen van wat een
alleenstaande, een koppel, een koppel met kinderen,… moet overhouden om behoorlijk van te kunnen
leven.
De
woonbonus
wordt
niet
in
rekening genomen
bij de bepaling van
de woonquote. De
afslanking
ervan
begin 2015 heeft
dan
ook
geen
Figuur 16 - De Redactie, 9 oktober 2015
impact gehad op de
financiering van woonkredieten. Banken redeneren dat als ze deze bonus in rekening hadden moeten
brengen, de kopers eigenlijk te krap zaten. Woningen zijn in 2015 dus niet ‘duurder’ geworden (in de
zin van moeilijker te betalen) door de afslanking van de woonbonus. Het betekent wel dat gezinnen
die een huis kochten de komende jaren minder geld zullen terugkrijgen via hun belastingaangifte. Ook
kindergeld tellen de banken niet mee als beschikbaar inkomen. Dat is immers nodig voor de
opvoeding van de kinderen.

Rente
De aanhoudend lage rente heeft de voorbije jaren de grootste invloed uitgeoefend op de
betaalbaarheid van het wonen. Zijn de gemiddelde woningprijzen de voorbije 8 jaar gestaag blijven
stijgen, dan is een woning gemiddeld niet moeilijker aan te kopen dan toen. Door de uitzonderlijk lage
rentevoeten kan een gezin nu immers meer geld ontlenen.
De extreem lage rente zorgde ervoor de Vlamingen massaal hun woonkrediet hebben laten herzien.
Tot wanhoop soms van de banken, die stellen dat herfinancieren van woonleningen nu al te
gemakkelijk kan, zonder veel extra kosten.
Dé vraag met betrekking tot de betaalbaarheid van woningen is wat de rente gaat doen. Bij de
gesprekspartners overheerst het gevoel dat de rente vanaf 2016 licht kan gaan stijgen. Dat kan
ervoor zorgen dat een lening afbetalen zwaarder wordt, wat tot (licht) dalende vastgoedprijzen kan
leiden. Ook een – mogelijke – verlaging van de hoge registratierechten kan voor lagere prijzen zorgen.
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Zo schat men dat door de verlaging van de registratierechten in Brussel (daar nu 12,5%) de
woningprijzen er met 10% zouden kunnen dalen. Hoge registratierechten zorgen bovendien voor een
lage rotatie: mensen kopen bijna een woning voor het leven. De invoering van de meeneembaarheid
van registratierechten zorgde er wel voor dat gezinnen toch al sneller dan vroeger de stap zetten naar
een nieuwe (ruimere) woning.

Kredietverlening
Eigen inbreng
Sinds de bankencrisis in 2008, zijn de banken strengere normen gaan hanteren bij kredietverlening.
Dat betekent in de praktijk dat een grotere eigen inbreng vereist is. In 2008 was het niet
ongebruikelijk dat kopers 100% van het aankoopbedrag ontleenden bij hun bank. Soms werden zelfs
de bijkomende kosten geleend, wat zorgde voor een leenquote tot soms 120% of zelfs 125%. Nu
noteerden we een eigen inbreng van 20%. Al blijven er opties bestaan om tot 100% te lenen. Met
daarbovenop de bijkomende kosten, betekent dit dat kopers minstens € 50.000 eigen inbreng op tafel
moeten leggen.
Deze toegenomen eigen inbreng betekent dat het vooral voor starters – die nog minder lang hebben
kunnen sparen – moeilijker wordt om een woning te kopen. Zij blijven node langer huren en proberen
dan tegelijk genoeg te sparen. Ook voor mensen met een laag inkomen, alleenstaanden en
eenoudergezinnen is de vereiste eigen inbreng een hoge drempel. Gelokt door de lage rente willen zij
ook een woning kopen, maar zij zijn onvoldoende in staat om de eigen inbreng bijeen te sparen. Al
geven financiële instellingen aan moeite te doen om tegemoet te komen aan hun vragen, zoals in
geval van het uitkopen van de ene partner door de andere bij een echtscheiding.
Uit het Gentse bevolkingsregister (zie hoofdstuk 1 over Gent – een aantrekkelijke stad om in te
wonen) blijkt dat 50% van de gezinnen maar over 1 inkomen kan beschikken (alleenstaanden,
eenoudergezinnen). Dat heeft uiteraard gevolgen voor de betaalbaarheid van het wonen in Gent.
Niet alleen is de aankoopsom moeilijker op te hoesten door een huishouden met één inkomen, ook
de vaste kosten (bijvoorbeeld energie) moeten gedragen worden door datzelfde inkomen.
Een demografische evolutie die het betaalbaarheidsprobleem nog versterkt, is het feit dat
(groot)ouders langer leven, zo viel te horen. Vroeger was het gebruikelijk dat de grootouders van
kopers al vaak vererfd hadden aan hun kinderen – de ouders van kopers – waardoor die ouders
makkelijker een steentje konden bijdragen aan de financiering van de woning van hun kinderen.
Nu grootouders steeds langer leven, blijft dit duwtje in de rug vaker achterwege. Dit effect viel eerst
niet zo op door de hogere leenquote, de langere looptijd en door de woonbonus. Daardoor ging men
vroeger kopen en was er weinig tot geen basiskapitaal nodig.
Nu een hogere eigen inbreng vereist is, blijkt wel dit effect. Daar komt nog bij dat deze grootouders,
door de langere levensduur en door de gestegen zorgkosten meer en meer nood hebben aan het door
hen opgebouwde kapitaal/spaargeld. Of ze blijven langer thuis wonen (in een grote, onaangepaste
woning met hoge energiekosten en extra kosten voor zorg op maat aan huis). Of ze verhuizen naar
een assistentiewoning of Woon- en Zorgcentrum (WZC), wat meteen nog grotere zorgkosten
betekent. De kapitalisatie van het huis dat dan vrijkomt, wordt vaak node achter de hand gehouden
om deze woon- en zorgkosten te kunnen blijven dekken. Duurt dit lang, dan riskeert een bejaarde
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zijn/haar hele kapitaal te spenderen aan zorg(instellingen). Zo dreigt een aanzienlijk deel van
spaargeld niet meer beschikbaar te zijn voor de financiering van eigen woningen van gezinnen.
Of de verlaging van de schenkingstarieven, zoals ingevoerd in de zomer van 2015, hierop een effect
kan hebben, bleek nog geen uitgemaakte zaak. In het najaar van 2015 bleek het nog te vroeg om
daar al uitspraken over te doen. Van ‘een duw in de rug’ tot ‘geen invloed’, de meningen lopen uiteen.
Over het aanvaarden van cash geld waren de financiële instellingen dan weer duidelijk: dat kan niet
als inbreng gezien worden, gezien het risico dat het om zwart geld kan gaan. Alle bedragen moeten
traceerbaar zijn, het geld moet eerlijk verdiend zijn.
Bij de aankoop van een tweede woning geldt als absolute norm eerder 25% eigen inbreng en een
kortere periode lenen, bijvoorbeeld max. 15 jaar. Zijn banken flexibel als het gaat om een eerste eigen
woning, en maken ze daar een financiële analyse op maat, dan zijn ze categoriek bij een tweede (of
derde woning) wat betreft het respecteren van woonquote. De aflossing moet hier gedragen zijn door
de huuropbrengsten, klinkt het.
Looptijd kredieten
Is de eigen inbreng gestegen sinds 2008, dan is tegelijk de gemiddelde looptijd van de woonkredieten
korter geworden. Werd er in 2008 nog vlot geleend voor 30 jaar, dan is de gemiddelde aanvangsduur
van een hypothecaire lening nu gedaald tot 20-25 jaar. Lenen tot 30 jaar is een uitzondering,
bovendien gelden voor langere looptijden vaak hogere rentevoeten. De vereiste eigen inbreng zorgde
wel voor een stijging van de gemiddelde leeftijd waarop kopers een eerste lening afsluiten. Was dit in
2008 vaak al rond 25 jaar, dan is de gemiddelde leeftijd van kopers nu gestegen tot 30-35 jaar.
Het is de lage rente die zorgt voor een snellere afbetaling van de leningen. Ter illustratie: door de
verder gedaalde rente kan een gezin in 2015 over 25 jaar € 33.000 meer ontlenen dan in 2014. Dat
betekent – op Vlaams niveau – meer keuze uit het woningaanbod (van 44% binnen budget naar
54%)13.
Toch wordt soms aangeraden om iets langer te lenen dan strikt gezien noodzakelijk om een
voldoende hoog restinkomen te behouden. Langer lenen verlaagt de maandelijkse afbetaling,
waardoor de huidige levensstandaard beter aangehouden kan worden. Meer en meer merkt de
vastgoedsector immers dat kopers hun consumptiepatroon niet willen wijzigen als ze een woning
kopen. Mensen willen blijven consumeren op de manier van voor ze een woning kochten: een of twee
keer per jaar op reis, laptop, tablet, restaurantbezoek, enzovoort. Kopers zijn minder dan vroeger
bereid om te gaan kromliggen om hun woning af te betalen. Bovendien gaat men ervan uit dat de
lonen de komende jaren niet veel zullen stijgen (en dat bepaalde financiële voordelen zelfs zullen
afnemen), gezien de besparingen die de overheden moeten doorvoeren.
Systemen om het bedrag van leningen geleidelijk te laten stijgen tijdens de afbetaling bestaan, maar
worden amper toegepast. Omdat de eerste jaren van een lening vaak samenvallen met hoge andere
kosten (verbouwingskosten, kinderopvang) en doordat starters bij het begin van hun lening vaak nog
minder verdienen, zou dit nochtans de haalbaarheid van een lening – en dus de betaalbaarheid van

13

Persbericht De Immotheker ‘méér huis en groter woningaanbod voor dezelfde maandlast in 2015’, 25 augustus 2015 ‘
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een woning – kunnen verhogen, zo luidt het. Niet enkel financiële instellingen, ook makelaars denken
in die richting, met een concreet voorstel in het ‘Memorandum 2014’ van het CIB14.
Creatieve inkomsten
Om hun woning betaalbaarder te maken, gaan mensen meer dan vroeger creatief om met de ruimte
in hun huis, zo noteerden we. Ze verhuren een kamer via Airbnb, beginnen een Bed & Breakfast of
doen aan Hospitawonen, al dan niet vergund. In hoofdstuk 3 bij bijzondere verhuurvormen gaan we
verder in op deze manieren om woonruimte te gelde te maken.
De banken geven aan dat inkomsten uit Hospitawonen meegerekend kunnen worden als beschikbaar
inkomen, zolang er een huurcontract is afgesloten. Wie zijn kamer(s) aanbiedt via Airbnb kan deze
inkomsten niet voorleggen bij de bank als extra inkomensgarantie om een lening af te betalen.
Banken gaan evenmin een lagere energiekost in energiezuinige woningen compenseren met
verhoogde afbetalingscapaciteiten. Dat verhoogt de druk op zeer energiezuinige en innovatieve
concepten: duurdere woningen worden alleen maar duurder in aankoop (bijvoorbeeld door extra
technieken) en niet goedkoper dankzij een lagere afbetaling. Ook speelt in dergelijke gevallen bij
kandidaat-kopers een psychologische drempel. Ook al zouden ze extra kunnen afbetalen, dan nog
moeten ze wel meer gaan lenen. Het is moeilijker om te in te zien dat het op termijn interessanter is
om een woning te kopen die bijvoorbeeld € 30.000 meer kost maar veel zuiniger is in energieverbruik.
Dit duidelijker in kaart brengen, is een uitdaging.
Sociale woonleningen
Merken de banken weinig of geen moeilijkheden bij de afbetaling van hypothecaire leningen, dan is
het wel zo dat meer en meer mensen een sociale woonlening afsluiten bij de VMSW15. In 2014 ging
het om een recordaantal van 3.895 woonleningen. Hoewel banken aangeven vlot kredieten ter
beschikking te stellen, kan dit erop wijzen dat een grotere groep van mensen moeilijker een lening
kan krijgen bij de bank.

Figuur 17 - Bron: jaarverslag 2014 VMSW (gegevens 2014).

Het leeuwendeel van deze woonleningen is bedoeld voor de aankoop van een woning, al dan niet met
renovatie, of voor de renovatie van een private woning. Wat betreft de verdeling van de Vlaamse
woonlening over de vijf provincies valt op dat Oost-Vlaanderen koploper is met 1.042 leningen.
14
15

Online te lezen op http://issuu.com/orisnv/docs/cib_vlaanderen_memorandum_2014?e=3385879/5677129 , p. 10.
Meer info over de sociale woonlening bij de VMSW: http://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Lenen
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In geactualiseerde cijfers van de VMSW, ons bezorgd op 5 december 2015, is er sprake van 3.989
woonleningen in 2014. Oost-Vlaanderen is goed is voor 26,10% van alle woonleningen, het hoogste
aantal. Gent neemt binnen deze provincie nog eens ruim een kwart van de aanvragen voor haar
rekening. Van alle Vlaamse woonleningen kwam in 2014 6,69% in Gent terecht. Voorlopige cijfers
voor 2015 laten zien dat Gent op een aandeel woonleningen zit van 7,61% (stand op 3/12/2015). Dit
terwijl alle Gentenaars samen ‘maar’ 3,94% uitmaken van de Vlaamse bevolking. Voor 2015 ligt het
aantal Vlaamse woonleningen verhoudingsgewijs dus bijna dubbel zo hoog als het inwonersaantal.
De Vlaamse woonlening laat toe dat er maximaal 100% beleend wordt, notaris- en anderen kosten
zijn zelf te betalen. De VMSW houdt sterk rekening met de solvabiliteit van de mensen. In
tegenstelling tot de banken laat de VMSW voor haar sociale woonlening wel het kindergeld meetellen
als inkomsten. Zo komen mensen sneller in aanmerking voor een sociale lening, maar is het risico op
wanbetaling groter. Door een goede opvolging probeert de VMSW problemen te voorkomen en alle
mensen aan boord te houden. Zo is de afbetalingstermijn standaard 20 jaar, maar dit kan verlengd

Leningbesluit
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de gegevens voor 2015 zijn op datum van 03-12-2015
Figuur 18 - aantal en % Vlaamse Woonleningen in Gent en Oost-Vlaanderen, - Bron: VMSW, mail 5
december 2015

worden tot 30 jaar om de afbetaling haalbaar te maken. Slechts heel uitzonderlijk (in een 20-tal
gevallen op ong. 24.000 leningen) moet er overgegaan worden tot gedwongen verkoop.

Totale woonkosten
Kopers houden bij de keuze van hun woning vaak weinig rekening met de totale woonkosten op lange
termijn. De prijs van de woning wordt op zich bekeken, terwijl de energiekost elk jaar een behoorlijk
verschil kan maken in het gezinsbudget. Ook de (groeiende) kost voor mobiliteit wordt niet
ingerekend in de prijzen, luidt het. Ver(der) weg wonen van voorzieningen (winkels, scholen,
kinderopvang) betekent nochtans in heel wat gevallen dat een tweede auto nodig is.
Wonen in de stad, dichtbij de aanwezige voorzieningen kan een tweede wagen uitsparen. Een
belangrijke kostentroef. Het is een uitdaging voor de Stad om de werkelijke woonlasten in kaart te
brengen. Hier speelt ook het perverse effect van de vele bedrijfswagens mee. Doordat deze fiscaal zo
gul bejegend worden, kunnen heel wat werknemers hun bedrijfswagen niet weigeren. Met als gevolg
dat jonge tweeverdieners (al dan niet met kinderen) buiten de stad gaan wonen omdat ze daar
gemakkelijker parkeerplaats vinden voor hen (soms twee) bedrijfswagen(s) en vlotter aansluiting
vinden naar de snelwegen.
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De investeerder
Investeerders-verhuurders richten zich vooral op de appartementenmarkt. Deze groep heeft zich de
voorbije jaren nadrukkelijk gemanifesteerd op de vastgoedmarkt, klinkt het unaniem. Sinds in 2008 de
financiële crisis losbarstte, zijn de rendementen op andere beleggingen immers gedaald, dan wel
risicovoller geworden. In dergelijke omstandigheden vormt vastgoed een zeker alternatief voor
beleggers. Zij werden bovendien gelokt door sterk stijgende woningprijzen in het bijzonder tussen
2000 en 2009, wat hen deed hopen op aanzienlijke meerwaarden bij een latere verkoop.
Wie ook in Gent koopt, zijn ouders van studenten. Ze kopen een kleine woning, appartement of
studio voor hun studerende kinderen, in plaats van een kot (of twee) te huren. Als deze ouders
bijvoorbeeld € 100.000 moeten lenen op 10 jaar, betekent dit dat ze een kleine € 1000 per maand
afbetalen. Een dergelijke aankoop afbetalen kost hen ongeveer evenveel als voor twee studenten vijf
jaar lang een kot huren. Dit wordt dus ook gedaan als belegging, want na de studies wordt de woning
opnieuw verkocht, vaak met meerwaarde.
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‘De huurmarkt is de toekomst’, dit kregen we van verschillende gesprekspartners te horen. Terwijl in
2008 de meningen hierover nog uiteen liepen, lijkt men er nu zeker van dat het aantal huurders zal
blijven toenemen, zeker in de steden.
Sinds enkele jaren is – voor het eerst sinds de
tweede wereldoorlog – het aantal eigenaars
inderdaad gaan dalen, ten voordele van het
aantal huurders. Gemiddeld over Vlaanderen
is het aandeel eigenaars tussen 2005 en 2013
gedaald van 74,4% naar 70,5%16. In Gent ziet
de situatie er helemaal anders uit: daar zijn er Figuur 19 - Bron: census 2011
nu al precies evenveel eigenaars als huurders.
Gent is daarmee de Vlaamse gemeente met het
hoogste aandeel huurders. Alleen in de Brusselse
gemeenten liggen deze percentages nog hoger, zo
blijkt uit het interactieve kaartje dat De Tijd
publiceerde op 19 november 201517.
De voornaamste oorzaak voor het dalend aantal
eigenaars is volgens de geïnterviewden dat het voor
heel wat mensen te duur wordt om te kopen.
Daarbovenop is al gauw € 50.000 tot € 100.000
eigen inbreng nodig. Dat is een grote drempel.
Kandidaat-kopers stellen hun aankoop uit tot ze
voldoende gespaard
‘In Gent zijn er
hebben en gaan tot
dan huren.
evenveel huurders

Figuur 20 - Interactieve kaart De Tijd (19 nov 2015)

als eigenaars !’

Ook
stelt
de
zogenaamde ‘generatie Y’, de millennials, meer kritische vragen over
‘kopen’. Sharing is the new having, zo blijkt in steeds meer takken van de economie. Wonen wordt
door jongeren eerder gezien als een dienst dan als een verworvenheid, zoals ook auto’s meer en meer
gedeeld worden. De toegenomen arbeidsmobiliteit zorgt dat jonge mensen zich alsmaar minder
willen binden aan een bepaalde plek. Zij gaan huren waar ze op dat moment werken. Jongeren die
zich flexibel opstellen op vlak van woonst, zijn immers aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt, zeker in het
licht van het groeiende mobiliteitsprobleem. De informatietechnologie zorgt ervoor dat ze dit
praktisch kunnen organiseren en dat ze toch verbonden blijven met elkaar, ook al wonen ze niet meer
in dezelfde stad.

16
17

Groot Woononderzoek, deel 2 Betaalbaarheid, p. 4, figuur 1.
http://netto.tijd.be/dossier/verhuurgids2015/Hoeveel_woningen_in_uw_gemeente_worden_verhuurd.9700651-8272.art

3 ⁞ De Gentse private huurmarkt

Aanbod
Volgens De Tijd is het aantal verhuurde panden in Vlaanderen op 10 jaar tijd met 90.000 eenheden
gestegen. Er verdwenen dan wel 50.000 huurwoningen van de markt, daartegenover staat dat er
140.000 huurappartementen bijgekomen zijn.18 Een evolutie die men in onze bevraging van 2008
overigens niet zag aankomen.
Die extrapolatie strookt met wat de gesprekspartners signaleren: er zijn weinig betaalbare woningen
te huur op de particuliere huurmarkt. Kijk er de zoekertjespagina van de immokantoren op na en je
stelt vast dat het aanbod beperkt is. Komt er ergens een woning vrij om te verhuren, dan is afficheren
vaak zelfs niet nodig. Kandidaat-huurders lopen of bellen spontaan de immokantoren af op zoek naar
eventueel aanbod.
Voor eigenaars van een oudere huurwoning is het – op het moment dat bijvoorbeeld investeringen
zich opdringen om conform te zijn met de Vlaamse Wooncode –vaak interessanter om de woning te
verkopen in plaats van in de woningkwaliteit te investeren. Een verkoop brengt immers direct heel
wat geld in het laatje, terwijl een investering zich maar moeilijk laat terugverdienen met hogere
huurinkomsten. Wie een oudere woning koopt, doet dat in eerste instantie om er – na renovatie – zelf
in te wonen. Zo verdwijnen steeds meer gezinswoningen van de huurmarkt.
De aangroei op de huurmarkt bevindt zich bijna volledig in het segment van de
nieuwbouwappartementen. De voorbije jaren zijn er in Gent in hoofdzaak appartementen
bijgekomen. Heel wat daarvan zijn bestemd voor de verhuurmarkt. Ze worden vaak gekocht als
investering door mensen die gespaard hebben. Die gaan deze appartementen dan vaak verhuren aan
starters, ouderen en alleenstaanden die zelf geen budget hebben om het appartement te kopen.
Ondanks de duidelijke toename van het aantal (huur)appartementen in Gent is er geen overaanbod
op de huurmarkt. Deze markt heeft genoeg absorptiekracht, klonk het unaniem. De vraag is groter
dan het aanbod, nieuwbouwappartementen zijn binnen de kortste keren verhuurd.

Prijzen
Actuele huurprijzen
Het is niet evident om accurate gegevens te vinden over de actuele huurprijzen in Gent. Volgens het
Vlaamse Groot Woononderzoek (GWO) bedraagt de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen op de
private markt € 56219. Nog volgens het GWO zou de gemiddelde huurprijs in Gent € 613 bedragen, al
is de steekproef hier vrij klein20. In het Groot Woononderzoek wordt Gent ook vergeleken met
andere centrumsteden. Naast Gent scoren ook Brugge en Leuven hoog qua prijzen. Meer
gedetailleerde data uit het GWO (per gemeente) zouden beschikbaar komen in het voorjaar van
2016.

18

De Tijd, 21 november 2015. De cijfers zijn een extrapolatie door Sien Winters, onderzoekster van het Vlaamse Steunpunt Wonen.
Groot Woononderzoek, deel 2 Betaalbaarheid, p. 16 tabel 12.
20
Idem, p. 20.
19
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De Huurdersbond Oost-Vlaanderen houdt het in haar jaarverslag 2014 op € 560/maand, voor
werkingsgebied Gent21. Dit gebied is echter ruimer dan enkel de stad Gent. Bovendien zijn deze
cijfers enkel gebaseerd op de ‘klanten’ van de Huurdersbond.
De VMSW maakt voor al de panden die zij verhuurt een schatting van de markthuurwaarde. Dit
fictieve bedrag bedraagt volgens de VMSW voor Gent € 492, maar dit zegt niets over het type
woning. Ook verschilt het aantal sociale woningen zeer sterk van gemeente tot gemeente, wat
vergelijken moeilijk maakt.
Het stedelijk verhuurkantoor Huuringent tot slot bepaalt eveneens de huurwaarde van haar
woningen. Dat levert volgende gemiddelde huurprijzen op per typologie:
Aantal

Gemiddelde prijs

Huizen

23

€ 704,56

Studio's

46

€ 491,06

Appartementen

44

€ 663,51

Figuur 21 - Interactieve kaart De Tijd (19 nov 2015)

Wel is duidelijk dat er enorme verschillen bestaan tussen individuele huurprijzen, zo blijkt uit de
gesprekken. Sommige huurders betalen (al jarenlang) heel weinig huur, terwijl anderen net veel
betalen voor wat ze maar hebben.
Verder lijkt iedereen het erover eens dat wie nu iets zoekt om te huren, meer moet betalen dan de
gemiddelde cijfers laten vermoeden. Voor een rijwoning met een kleine buitenruimte (zelfs zonder)
vraagt men € 650 à € 800 per maand. Ter vergelijking: in de betaalbaarheidsstudie van 2008 was
sprake van een gemiddelde huurprijs tussen € 500 en € 550 voor Gent.
Voor nieuwe appartementen liggen de huurprijzen tussen € 750 en € 1.100 (exclusief algemene
kosten). Ontwikkelaars die bouwen om de kopers/investeerders te laten verhuren, rekenen voor Gent
op een huuropbrengst van € 10 à € 11 per m². In Brussel loopt dat op tot € 12/m². Een appartement
van 80m² kost in Gent dus ongeveer € 880/maand, in Brussel is dat € 960.
Van diverse kanten staat men positief tegenover een vorm van huurprijsregulering. Het geeft zowel
voor huurders als voor eigenaars zekerheid op de lange termijn. Een mogelijkheid om de huurprijzen
te objectiveren is om dit in de toekomst te koppelen aan het reële (geactualiseerde) Kadastraal
Inkomen.
Om een beter zicht te krijgen op de huurprijzen, ontwikkelde Vlaanderen enkele jaren geleden alvast
de huurschatter (https://www.woninghuurprijzen.be). De gegevens die de gebruikers van de
huurschatter ingeven, worden anoniem verzameld in een databank. Maar gegevens daarvan zijn niet
bekend of ontsloten, geen van de gesprekspartners heeft hiernaar verwezen. Ook om een statistisch
beter zicht te krijgen op wie huurt (leeftijd, herkomst,…) en hoe lang, zijn deze gegevens van belang.
De immosector is eveneens vragende partij om deze gegevens te ontsluiten.

21

Jaarverslag Huurdersbond Gent, p. 37.
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Huurprijs en woningkwaliteit
Is de betaalbaarheid van de huurwoningen er niet op vooruitgegaan, dan is ook de kwaliteit van heel
wat huurwoningen nog steeds ondermaats. Stadsvernieuwingsprojecten en allerhande premies
bereiken vooral eigenaar-bewoners. Zij genieten dan ook zelf van de investeringen die gebeuren. Bij
verhuurders is dat niet zo: investeringen kunnen vaak onvoldoende gerecupereerd worden via een
hogere huurprijs.
Uit het Groot Woononderzoek 2013 (deel 3, p. 78) blijkt dat ongeveer 47% van de private
huurwoningen niet voldoet aan de kwaliteitsnormen. In centrumsteden zoals Gent ligt dat aandeel
nog iets hoger.
Door het gebrek aan woningen op de huurmarkt hebben huurders vaak schrik voor de gevolgen als ze
problemen melden: ze vrezen voor hun woonzekerheid of een hogere huishuur. Velen hebben geen
andere keuze dan te blijven wonen in een woning van onvoldoende kwaliteit.
Een manier om de kwaliteit van huurwoningen te garanderen, is het conformiteitsattest. Dat attest
bevestigt dat de woning conform is aan de normen uit de Vlaamse Wooncode. Verhuurders kunnen
een dergelijk attest aanvragen als kwaliteitslabel.
Heel wat huurwoningen zijn nu niet in orde met de Vlaamse Wooncode, met als ‘voordeel’, zo stellen
een aantal geïnterviewden, dat de huurprijzen matig zijn en dus haalbaar voor lagere inkomens.
Over het al dan niet verplicht invoeren van dit attest, om zo de woonkwaliteit te verhogen, lopen de
meningen uiteen. Tegenstanders wijzen op het ‘risico’ dat heel wat eigenaars hierdoor hun woningen
zullen verkopen, omdat de investeringen die ze moeten doen te hoog oplopen en ze deze te weinig
kunnen doorrekenen. Gevolg is dat het aanbod op de huurmarkt nog kleiner wordt. Of dat de prijzen
sterk zullen stijgen.
Voorstanders wijzen erop dat woningen veilig en gezond moeten zijn, conform de Vlaamse
Wooncode. Zij betogen dat je het conformiteitsattest beter resoluut kunt invoeren, zodat dit niet blijft
aanslepen. Eventuele prijsstijgingen zullen zich nadien wel weer normaliseren.
Praktisch bekeken lijkt het conformiteitsattest alleen zinvol te verplichten via een graduele aanpak, in
combinatie met flankerende maatregelen om ervoor te zorgen dat de woningen in orde geraken.
Voldoende handhaving is essentieel om de verplichte invoering te laten slagen.
Mogelijks kan het conformiteitsattest in eerste instantie vrijblijvend gepromoot worden waarbij de
investeringen door de verhuurder (deels) gerecupereerd kunnen worden via een verhoogde huurprijs.
Wanneer de investering een vermindering van de woonkosten oplevert, moet het zelfs mogelijk zijn
dat de huurder hiervoor niet dieper in de buidel moet tasten.
Ook wordt aangehaald dat de richtlijnen uit de Vlaamse Wooncode eigenlijk wel streng zijn. 15
strafpunten is te laag, kleine gebreken worden te snel afgestraft, stellen diverse betrokkenen. De
Vlaamse wooncode werkt prijsopdrijvend, en dat is niet te verenigen met betaalbaar wonen. Er is een
werkbaar instrument nodig.
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Totale woonkosten
Voor heel wat huurders wegen ook de steeds stijgende energie- en andere kosten zwaar door. Omdat
armere huurders vaker in woningen leven van slechtere kwaliteit, zijn hun totale woonkosten een stuk
hoger. De recente én verwachte prijsstijgingen voor bijvoorbeeld elektriciteit zullen de betaalbaarheid
van wonen voor deze mensen allerminst ten goede komen, luidt de vrees. In appartementsgebouwen
nemen ook de kosten voor syndicus, onderhoud en liften een grote hap uit het gezinsbudget van
huurders.

De private huurder
Hoewel de huurprijzen minder sterk
gestegen zijn dan de verkoopprijzen,
hoorden we van verschillende kanten
dat de woonkosten voor steeds meer
huurders een (te) grote hap uit het
budget nemen. Het is dan ook niet te
verwonderen dat de concurrentie op
de huurmarkt het grootste is bij de
goedkopere panden. Niet alleen
zoeken gezinnen met een lager
inkomen daar, zij treffen er heel wat
concurrentie
van
nieuwkomers,
migranten en studenten. Ook de vele Figuur 22 - Aandeel onder de norm voor het resterend inkomen, naar
eigendomsstatuut. Bron: Groot Woononderzoek, deel 2 – betaalbaarheid,
mensen die op de wachtlijst staan p. 37.
voor een sociale woning moeten
huren op de private huurmarkt, al dan niet ondersteund met huursubsidies.
De gegevens uit het GWO bevestigen die evolutie. Het blijken vooral de lagere inkomens te zijn (de
twee laagste inkomensquintielen) voor wie de woonkosten zijn toegenomen. Tussen 2005-2013
steeg de huurprijs voor de 20% laagste inkomens met 18,4%, voor de volgende 20% met maar 6,9%.
Zo is de gemiddelde huurprijs voor deze twee quintielen nu vrijwel gelijk, wat voor de eerste groep
uiteraard zwaarder doorweegt.

Figuur 23 - Huurprijzen 2013 op de private markt, per inkomensquintiel. Bron: Groot Woononderzoek, deel 2 –
betaalbaarheid, p. 18.

Als bovengrens wordt klassiek uitgegaan van een woonquote van 30%. Hoe meer mensen boven die
grens zitten, hoe lager de betaalbaarheid. Gemiddeld zijn er nu meer mensen dan vroeger die meer
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dan 30% van hun inkomen aan de kant moeten houden voor hun woonuitgaven. Het Groot
Woononderzoek heeft het voor Vlaanderen over 19,6% in 2013, tegenover 12,7% in 200522. Deze
gemiddelden verhullen echter grote verschillen tussen allerlei diverse groepen, zoals verder blijkt.
De Stadsmonitor 2014 vergeleek de gemiddelde woonquote in de Vlaamse centrumsteden. In vrijwel
alle steden steeg tussen 2011 en 2014 het percentage inwoners bij wie de woonquote boven de 30%
stijgt. Op Antwerpen en Sint-Niklaas na ligt dit percentage bovendien het hoogst in Gent23.

Figuur 24 – Aandeel van de inwoners waarvan de totale uitgaven van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt
van het equivalent gezinsinkomen, in 2011 en 2014 - Bron: Survey Stadsmonitor 2011 - 2014

Uit gedetailleerder onderzoek blijkt dat zowel het aandeel eigenaars als het aandeel huurders
waarbij de woonquote meer dan 30% bedraagt gestegen is in de periode 2011 – 2014. In Gent steeg
het aandeel eigenaars met een woonquote boven de 30% licht van 17% naar 18%, maar het aandeel
huurders met een woonquote boven de 30% stijgt van 39% naar 44%.
In 2013 had 51,7% van de private huurders in Vlaanderen een woonquote boven de 30% (tegenover
39,2% in 2005). Dit percentage ligt nog hoger voor wie pas recent is gaan huren: 57,5%. Wie nu gaat
huren, moet dus een groter deel van het inkomen voorzien voor de huur.
Bij de laagste inkomens bedraagt het aandeel private huurders met een woonquote boven de 30%
zelfs 78,1%!24 Ook gezinnen met 1 inkomen hebben het moeilijk op de private huurmarkt. 62,9% van
de alleenstaanden en 71,1% van de eenoudergezinnen heeft er een woonquote boven 30%25.
Ook de andere betaalbaarheidsindicator, het resterend inkomen, geeft aan dat huurders beduidend
minder dan eigenaars overhouden van hun inkomen na aftrek van hun woonuitgaven. 30,4% van de
private huurders heeft een restinkomen dat onder de norm ligt. In centrumsteden (waaronder Gent)
loopt dit op tot 35,6%. Bij sociale huurders ligt dat percentage nog iets hoger, al is het daar
verhoudingsgewijs gedaald sinds 2005.
Ook al liggen de huurprijzen voor veel mensen met lage inkomens (te) hoog, toch liggen de huren in
Gent nog te laag om verhuurders van kwaliteitsvolle woningen ook voldoende rendement op hun
woning te bieden, zo klinkt het. De huur is te laag om eigenaars te overtuigen in een oudere woning

22

Het Grote Woononderzoek, deel 2 Betaalbaarheid, p. 29.
http://www.stadsmonitor.be/betaalbaarheid-van-het-wonen-woonquote
24
Groot Woononderzoek, deel 2 Betaalbaarheid, p. 34, tabel 30.
25
Ibidem.
23
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te investeren. Mede door de hoge verkoopprijzen is het veelal interessanter voor eigenaars om een
oudere woning te verkopen in plaats van erin te investeren met het oog op verhuur.

De investeerder
Het toegenomen aanbod op de verhuurmarkt, zeker als het gaat om nieuwe appartementen, kan niet
los gezien worden van een groeiende interesse om in vastgoed te investeren. Dit hangt niet enkel
samen met de toegenomen vraag op de woningmarkt, maar wordt in sterke mate gestuurd door de
lage rentevoeten. De spaarquote van de Belgen is immers enorm: nooit eerder stond er zoveel geld
geparkeerd op spaarboekjes e.d., waar het amper nog iets
opbrengt.
Door de lage rente, is het
aantal investeringen in
zeker en vastrentend
vastgoed
dus
toegenomen, want ook
(kleine) investeerders kunnen de goedkope hypothecaire
kredieten als hefboom gebruikt voor hoger rendement zodat –
bij een latere verkoop – de meerwaarde op het geïnvesteerde
kapitaal veel hoger ligt. Zeker als de huuropbrengst de lening
afbetaalt.

‘ Door de lage rente, is
er een groeiende
interesse in vastgoed’

Het verdient in elk geval aandacht om daar verder op in te
gaan. Wie een woning of appartement koopt om te verhuren,
bepaalt immers niet alleen mee het aanbod, maar ook de
huurprijzen. Investeerders en ontwikkelaars willen uiteraard
zoveel mogelijk rendement halen op hun investeringen. Als Figuur 25 - Trends Verhuurgids van
een kapitaalkrachtiger publiek vastgoed te koop zoekt, leidt november 2015
dit dan ook makkelijk tot stijgende prijzen.

Wie
De gesprekspartners verwezen naar drie soorten investeerders in huurvastgoed:






investeerders die beleggen in aandelen van vastgoedfondsen. Dat kunnen kleine, gerichte
fondsen zijn (bijvoorbeeld gelinkt aan een concreet project) of grotere GVV’s
(gereglementeerde vastgoedvennootschappen - de vroegere bevaks).
mensen die 1 (of meer) appartementen kopen om te verhuren, al dan niet met bemiddeling
door een tussenpersoon. Het gaat dan vaak om 50-plussers van wie de eigen woning is
afbetaald en die de financiële ruimte hebben om in vastgoed te investeren.
ontwikkelaars die zelf een deel in portefeuille houden met het oog op verhuur.

Rendement huur
Globaal werd (gemiddeld) gesteld dat het rendement op vastgoed tussen 3 en 4% schommelt. Trek
daar nog de inflatie af en je houdt een reële rente over van 2 à 3%. Bij nieuwe appartementen zou het
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rendement nog lager zijn, maar daar is dan ook weinig zorg mee gemoeid. Investeerders verwachten
echter al gauw rendementen van 4% of meer. Winnen ze er te weinig op , dan bestaat de kans dat ze
afhaken. Een bijkomend risico op dit vlak is dat er de komende jaren in Gent veel extra aanbod
gecreëerd wordt. Dat kan leiden tot lagere verkoopprijzen, en dus geringere rendementen, zo geeft de
sector aan.
Investeerders kiezen het liefst kleinere appartementen, bij voorkeur met 1 slaapkamer. Die brengen
meer op per m². Grotere oppervlaktes zorgen niet voor evenredige hogere huurprijzen. Een
appartement van 60m² kan bijvoorbeeld verhuurd worden aan € 500/maand, maar dat betekent niet
dat je een gelijkaardig appartement van 90m² kunt verhuren aan € 750.
Het rendement op verhuur ligt lager in Gent dan in Antwerpen en Brussel, was de algemene teneur.
Brussel is eveneens een aantrekkelijke verhuurmarkt door de vele expats en inwijkelingen. Ook in
Antwerpen liggen de verhuurprijzen hoger dan in Gent. Toch komen nu ook Brusselse investeerders
naar Gent. Doordat ze over grote(re) budgetten beschikken, kunnen ze meer investeren. Maar die
grotere inbreng zal zich uiteindelijk ook vertalen in hogere prijzen.
Zeker voor woonhuizen zijn de Gentse huurprijzen niet mee gestegen met de koopprijzen. Een
verhuurder die in Gent geld wil verdienen, kan beter verkopen, zo klonk het. Wat de voorbije jaren
dan ook veelvuldig gebeurd is.
In België zijn er veel minder institutionele verhuurders zoals in Duitsland en Nederland, waar een
gemengd aanbod sociale/private huur gebruikelijk is. Bevaks zijn in ons land pas sinds 1995
gereglementeerd. Home-Invest wordt aangehaald als enige beursgenoteerde Bevak, die vooral in
Brussel actief is26. Terwijl er in Duitsland spelers zouden zijn met 300.000 wooneenheden.
De vastgoedsector is dan ook op zoek naar businessmodellen voor zowel private als sociale huur.
Door een deel van de appartementen die ze realiseren in portefeuille te houden, zorgen ze voor een
groeiend aanbod op de huurmarkt. Ook zoeken ze manieren om de bouwkosten te drukken door nog
compacter te gaan bouwen (bijvoorbeeld 6 huurwoningen i.p.v. van 5 koopwoningen op dezelfde
oppervlakte). Op die manier hopen ze (op termijn) aan een veel breder publiek te kunnen verhuren.
Hoewel de markt door het dalend eigenaarschap meer en meer kansen biedt voor grootschalige
woningverhuur, is er ook enige terughoudendheid. Ontwikkelaars herhalen dat het huurrendement
(te) laag is. Honderd procent verhuren in een project is onhaalbaar, zeker als ook de beheerskosten
meegerekend moeten worden. Om het haalbaar te maken wordt er gedacht aan een lager BTWtarief. Ook de grond niet in rekening moeten brengen, kan een oplossing zijn. Verder wordt verwezen
naar pensioenfondsen als partner. Zij zoeken vooral rendement op lange termijn
Naast het te geringe rendement hoorden we als tegenargument ook ‘dat de bescherming van de
huurders niet klein is’. Ook ‘het spook van de belasting op de reële huurinkomsten’ kwam ter sprake.
Mocht dit ingang vinden, dan zal dit volgens diverse bevraagden zeker voor prijsstijgingen zorgen.

26

Volgens http://homeinvestbelgium.be/home-3/portfolio-2/portfolio/, geconsulteerd op 10 december 2015, heeft Home Invest Belgium
1311 units in portefeuille, en 5 lopende projecten. Het overzicht was echter al enige tijd niet geüpdatet.
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Objectieve huurprijsbepaling
Waar zowel huurders als investeerders wel oren naar hebben, is een objectieve huurprijsbepaling. Dit
zou voordelen hebben voor institutionele verhuurders, omdat deze vooral zekerheid willen. Ze nemen
genoegen met minder rendement, als ze de zekerheid hebben dat ze appartementen op lange termijn
kunnen verhuren aan een zekere prijs. Ook voor huurders is dit een goede zaak. Op die manier zijn ze
zeker dat de prijzen niet zomaar gaan stijgen.

Ontzorging en beheer
Als meer en meer mensen gaan huren,
betekent dat ook dat er meer en meer
gaan verhuren. Waar er vroeger heel wat
‘kleine’ eigenaars waren die een (paar)
woning(en) verhuurden, zien we nu dat er
meer en meer mensen een appartement
kopen als investering. Zij wensen niet of
veel minder betrokken te worden bij de
opvolging van de verhuur, maar zijn
vooral uit op een zeker rendement.
Tegelijk is een oudere generatie
verhuurders minder en minder in staat Figuur 26 - Aandeel met woonquote boven 30%, naar
eigendomsstatuut. Bron: Groot Woononderzoek, deel 2 –
deze taak te blijven opnemen. Verhuren betaalbaarheid, p. 29.
wordt ook intensiever door de strengere
kwaliteitsnormen (Vlaamse Wooncode), complexe fiscaliteit en de toegenomen rechten van de
huurders.
Dat vertaalt zich in een groeiend belang van rentmeesterschap bij de immokantoren. Op die manier
treden zij op als intermediair tussen huurder en verhuurder, in ruil voor een beheersvergoeding. In het
buitenland bedraagt de vergoeding voor professioneel beheer tussen 8% en 12% van de huurprijs, bij
ons is er sprake van 6%. Een professioneler beheer zorgt dus voor een hogere kost. En mogelijks
hogere huurprijzen. Kunnen eigenaars deze kosten niet (deels) doorrekenen, dan dreigen
investeerders af te haken. Zij pleiten ervoor om de huurprijzen even hoog te houden, en de huurders
financieel te ondersteunen.
Verder onderzoek naar mengvormen op het gebied van beheer is wenselijk.

Stedelijk Verhuurkantoor Huuringent
De oprichting van een stedelijk verhuurkantoor werd bepleit in de woonstudie die de Stad Gent in
2008 liet uitvoeren. Begin 2013 ging Huuringent effectief van start, in de schoot van
stadsontwikkelingsbedrijf sogent. Zij nemen de rol op van intermediair met als doel de private
huurmarkt te versterken. Ze nemen panden in hoofdhuur, regelen de meeste administratieve zaken
en verhuren de woning onder aan kandidaat-huurders die zich bij Huuringent inschrijven. Ook volgen
ze het onderhoud van de woning op en voeren ze huurdersherstellingen uit bij het einde van de
huurovereenkomst. En vooral: ze zorgen voor een stipte betaling van de huur aan de eigenaar. Die
huur ligt dan wel een stuk onder de marktprijs.
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Na bijna drie jaar is de impact van Huuringent reëel: het verhuurkantoor heeft nu ongeveer 110
panden in beheer, zowel woningen als appartementen. Sogent heeft de intentie om dit aantal de
komende jaren significant te laten toenemen.
Diverse bevraagden stellen echter de vraag of de overheid hierin wel een rol moet opnemen, als de
immosector dit spontaan zelf doet. Al wordt hierbij ook opgemerkt dat de vrije markt niet met een
toewijssysteem werkt zoals Huuringent dat doet.
Op de gelijkaardige rol die Sociale Verhuurkantoren opnemen, gaan we verder in bij hoofdstuk 4.

Bijzondere verhuurvormen: Airbnb & hospitawonen
Om de betaalbaarheid van hun woning te vergroten, gaan mensen meer dan vroeger creatief om met
de ruimte in hun huis. Ze gaan een kamer verhuren via Airbnb, beginnen een Bed & Breakfast, of doen
aan Hospitawonen, al dan niet vergund.
Hospitawonen betekent dat iemand met een eigen woning één kamer mag verhuren aan een
alleenstaande27. Dat heeft financiële voordelen voor de beide partijen en bovendien wordt de
beschikbare ruimte in woningen beter benut. Sinds de Stad Gent hospitawonen eind 2014 mogelijk
maakte, werden er een 30-tal stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd. Het project
Hospitawonen+, waarbij eigenaar-bewoners van 55-plus gezocht worden om een kamer te verhuren
aan een alleenstaande, eventueel een student, kent op heden weinig bijval.
Hospitawonen gebeurt zeker ook informeel, zonder stedenbouwkundige vergunning. Maar hierover
zijn geen cijfers bekend. Hospitawonen wordt over het algemeen positief onthaald, al wordt er weinig
belang gehecht aan het effect op de woningmarkt en op de betaalbaarheid van het wonen.
Kamerverhuur via Airbnb is nog geen echt discussiepunt voor de Gentse verhuurmarkt, zo blijkt. Maar
dat kan het wel worden. Particulieren die een kamer in hun woning gaan verhuren aan toeristen
betekenen (op termijn) concurrentie voor de huurmarkt. Het aantal aangeboden kamers in België is
op een jaar tijd verdubbeld. In Gent zouden er al meer dan 900 aangemelde adressen zijn waar je
kunt logeren, aldus een nota die de Juridische Dienst van de Stad Gent opmaakte met het oog op het
afstemmen van het stedelijk (toeristisch) beleid op deze nieuwe logiesvorm.
Het nieuwe Logiesdecreet zal voor het eerst een wetgevend kader scheppen rond het verhuren van
kamers via Airbnb. Voordien kon iedereen die dat wou, een kamer te huur aanbieden, zonder dat die
aan voorwaarden moest voldoen. De meldingsplicht werd amper nageleefd.
In grote toeristische centra leidt het marktaandeel van Airbnb al tot onrust over het verstorend
karakter voor zowel de toeristische logiessector (hotels) als voor de huurmarkt. Uit cijfers die Airbnb
begin november zelf vrijgaf, blijkt dat de gemiddelde verhuurder in Vlaanderen € 2.400 per jaar
verdient door kamers te verhuren28. Opvallend: in datzelfde artikel wordt ook gesteld dat iets meer
dan de helft van de verhuurders (52 procent) Airbnb nodig zegt te hebben om rond te komen.
Er komt dan ook meer en meer kritiek op deze vorm van goedkoop logies, onder andere van de
website Insideairbnb, waar men wijst op het gevaar voor de huurmarkten:
27
28

Zie https://stad.gent/wonen-verbouwen/alternatieve-woonvormen/hospitawonen
Artikel De Standaard, 4 november 2015
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“De bijna vijfduizend Airbnb-adressen in Brussel worden naar schatting 83
nachten per jaar verhuurd, zo berekende de website Inside Airbnb. ‘Een dergelijk
appartement is verloren voor de huurmarkt.’
Figuur 27 - De Standaard online, 2 november 2015.

De vastgoedsector dringt aan op het belasten van de inkomsten uit dergelijke verhuur. Dat zou het
voor een aantal aanbieders financieel minder aantrekkelijk maken. Het net goedgekeurde
Logiesdecreet gaat ook in die richting. Verhuurders zullen zich bovendien moeten aanmelden, wat
toelaat om toeristentaks te heffen op deze logies. Tegelijk zorgt dit decreet voor rechtszekerheid voor
Airbnb verhuurders. Zolang het voor eigenaars lucratiever en eenvoudiger is om een kamer aan
toeristen te verhuren, eerder dan ze op de reguliere huurmarkt aan te bieden, zal dat ook gebeuren.
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De betaalbaarheid van de sociale huurwoningen was niet het bereik van deze bevraging. Zowel het
aanbod als de huurprijzen worden sterk bepaald door het Vlaamse beleidsniveau. Toch kan de
betaalbaarheid van het wonen in Gent niet los gezien worden van het aanbod sociale huurwoningen
in Gent.

Vraag en aanbod van sociale woningen
Gent heeft een van de hoogste percentages sociale woningen van ons land: 13%, goed voor circa
14.900 sociale woningen.29 Toch is er ook in onze stad een lange wachtlijst. Zowat 10.500
kandidaten wachten op een sociale huurwoning. Het aantal sociale huurwoningen is de voorbije
jaren nauwelijks gestegen. Was er in de betaalbaarheidsstudie van 2008 nog optimistisch sprake van
een jaarlijkse toename (vanaf 2009) met 400 sociale huurwoningen, dan blijkt nu dat er tussen 2008
en halfweg 2014 netto in totaal maar zowat 360 sociale
‘Budgettaire kloof tussen
huurwoningen zijn bijgekomen30.

een private en een sociale
huurwoning zeer groot !’

Dit komt o.a. door de vele noodzakelijke renovaties,
waardoor er heel wat leegstand is in het sociale
patrimonium. Diverse sociale complexen dien(d)en zelfs gesloopt te worden (Rabottorens, Jan Yoens,
Steenakker). Bovendien heeft de schrapping van de sociale last in het decreet Grond- en
Pandenbeleid ervoor gezorgd dat private ontwikkelaars niet meer verplicht kunnen worden om
bijkomend sociaal aanbod te voorzien in hun projecten.

Prijzen
Het gevolg van de lange wachtlijsten is dat heel wat gezinnen die qua inkomen in aanmerking komen
voor een sociale woning, in afwachting hun toevlucht moeten zoeken op de private huurmarkt, aan
marktconforme prijzen. Dat zorgt voor extra druk op het onderste prijssegment van de private
huurmarkt.
De budgettaire kloof tussen een private huurwoning en een sociale huurwoning blijft zeer groot. De
sociale huurprijzen zijn gemiddeld laag omdat ze gekoppeld worden aan het beschikbare inkomen. De
maandelijkse huurprijs is daarbij maximaal 1/55e van het netto belastbaar inkomen. Volgens de
VMSW bedraagt de gemiddelde huur voor een sociale woning in Gent € 253 per maand, plus lasten.
Sommige geïnterviewden vinden de sociale huurprijzen ‘onhoudbaar laag’, anderen stellen dat ze
logisch zijn tegenover het gezinsinkomen.

De sociale huurder
Uit de cijfers van het Groot Woononderzoek rond betaalbaarheid blijkt in elk geval niet dat sociale
huurders (gemiddeld) veel inkomen overhouden: 34,5 % blijft onder de norm voor het resterend
inkomen. (GWO deel 2, figuur 14, p. 37).
29
30

Stad Gent, Dienst Wonen, 2014, berekend op basis van jaarverslagen van de Gentse Sociale Huisvestingsmaatschappijen.
Eigen cijfers Dienst Wonen.
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Pas wie na vier jaar nog op de
wachtlijst
staat,
komt
in
aanmerking voor een Vlaamse
huurpremie. In Gent bedraagt deze
premie momenteel € 133,37 per
maand, met € 22,22 extra per
persoon ten laste. Aan deze premie
zijn een aantal voorwaarden
verbonden.
Figuur 28 - De Tijd, 25 november 2015.

Vlaams minister Liesbeth Homans,
bevoegd voor het woonbeleid, heeft recent laten weten dat ze de huurpremie wil herbekijken, onder
meer omdat minder dan de helft van de rechthebbenden ook effectief een dergelijke huurpremie
aanvraagt.
Bovendien betalen de laagste inkomens verhoudingsgewijs al meer voor bijkomende woonkosten,
zoals stijgende energiekosten. Ook zijn er nog heel wat sociale woningen die op oude installaties
werken en/of maar over 1 gas- en elektriciteitsmeter beschikken voor meerdere gebruikers, zo gaven
de bevraagden mee. Dat kan voor conflicten zorgen als de
energieprijzen blijven stijgen.
Mogen sociale huurders die na verloop van tijd meer gaan
verdienen in hun sociale woning blijven? Ook hierover
verschillen de meningen. Als voornaamste voordeel werd
vermeld dat deze huurders meer betalen als ze meer
verdienen, zodat de financiële situatie van de betreffende
sociale huisvestingsmaatschappij enigszins verbetert. Ook
zorgen ze op die manier voor een betere mix in sociale
complexen. Tegenargument is natuurlijk dat wie meer Figuur 29 - Spreiding van de Gentse sociale
verdient, eigenlijk geen sociale woning meer nodig heeft. huurders over diverse inkomenscategorieën.
Bron: VMSW.
Bevoegd Vlaams minister Homans wil alvast laten
onderzoeken of contracten van bepaalde duur mogelijk zijn voor sociale huurders.
Om de efficiëntie van sociale woningen te verhogen, was er sprake om een
onderbezettingsvergoeding in te voeren voor leegstaande kamers in sociale woningen. Maar
bevoegd minister Homans stelt nu (in haar beleidsbrief van 19 oktober 2015) voor om dat niet te
doen. Wel wil ze in de toekomst de bezettingsgraad koppelen aan het al dan niet verlengen van het
huurcontract, wat enkel mogelijk wordt op het moment dat een sociale huurwoning niet langer voor
onbepaalde duur wordt toegekend.
De meeste gesprekspartners vinden dat het sociale huisvestingsmodel faalt omwille van het
ontoereikend aanbod. Ze halen hiervoor drie argumenten aan. Ten eerste laat het financieringsmodel
blijkbaar niet toe dat er snel voldoende extra aanbod gerealiseerd wordt. Ten tweede is de
doorlooptijd van nieuwe projecten zeer lang. Ten derde verworden sociale complexen snel tot getto’s
door een gebrek aan sociale mix. En ook zijn er heel wat klachten over de gebrekkige kwaliteit of de
hoge leeftijd van deze woningen. Hoewel deze klachten misschien met cijfers te nuanceren vallen, is
op zijn minst de perceptie van de sociale huurwoningen zeer negatief bij de vastgoedsector.
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Ook de ‘ruime’ normen voor sociale woningen worden op de korrel genomen. Bepaalde normen zijn
ruimer dan de Vlaamse Wooncode, wat voor grotere (en dus duurdere) woningen zorgt. Bij de VMSW
werkt men momenteel aan nieuwe normen ter vervanging van de ‘C2008’, waarbij gezorgd zal
worden dat de ontwerpers iets meer vrijheid kunnen krijgen en dat de resterende normen ook tot
betere betaalbaarheid zullen leiden.

De investeerder/ontwikkelaar
Hoewel de ene bevraagde stelt dat elke maatregel om sociale huisvesting te voorzien de overheid
geld zal kosten, denkt een andere dat er wel degelijk businessmodellen mogelijk zijn waarbij
particuliere investeerders geld steken in sociale huurwoningen én daar ook nog een rendement op
halen. Ontwikkelaars bouwen hiertoe woningen die goedkoper gerealiseerd kunnen worden,
bijvoorbeeld door een lagere BTW. Nadien geven ze de woningen in beheer bij een sociaal
verhuurkantoor. Maar ook dit lijkt momenteel enkel haalbaar als dergelijke woningen deel uitmaken
van een bredere portefeuille. Halen ze er weinig rendement op, dan is het toch een manier voor
investeerders om hun sociaal imago te verhogen. Daarnaast rekenen ze op het behoud (of stijging)
van de waarde van het vastgoed. Als voorbeeld werd verwezen naar Inclusio, een privé-initiatief dat
in kwalitatieve huisvesting voorziet verhuurd door een SVK31.

Sociaal verhuurkantoor (SVK)
De vastgoedsector staat over het algemeen positief tegenover SVK’s. Deze nemen in belang toe, al
wegen zij in absolute aantallen nog niet zwaar door op de woningmarkt. Volgens Huurpunt, de
federatie van Sociale Verhuurkantoren in Vlaanderen, groeit deze sector jaarlijks met zowat 10%. In
Vlaanderen ging het eind 2012 om 6.401 woningen, eind 2014 waren er al 7.785.
In Gent ligt dit model momenteel moeilijk, gezien het grootste SVK (vzw Woonfonds) in het najaar van
2015 in vereffening is gegaan. Na overname van een deel van deze woningen door het sociale
verhuurkantoor van het Gentse OCMW, zijn er eind 2015 ongeveer 200 SVK-woningen in Gent.
Maar niets wijst erop dat dit model ook in Gent niet verder zou kunnen doorgroeien. Oost-Vlaanderen
is trouwens de provincie waar dit model op heden het minst is uitgebouwd.
De vastgoedsector geeft aan dat de Vlaamse overheid de sociale verhuurkantoren verder zou kunnen
ondersteunen in hun professionalisering. Ook het SVK-toewijzingssysteem op basis van punten
ervaren de bevraagden als correcter dan de chronologische toewijzing van de
huisvestingsmaatschappijen32.
Ontwikkelaars geven aan dat als ze een deel sociale woningen bouwen in een project, ze die nadien
liefst verhuren via een SVK, bijvoorbeeld met een huurovereenkomst van 27 jaar. Ook onderzoeken
ontwikkelaars of ze dit patrimonium het beste in portefeuille houden dan wel of ze het beter verkopen
aan een investeringsfonds dat een beperkt maar zeker rendement zoekt op lange termijn
(bijvoorbeeld een pensioenfonds).

31

www.inclusio.be
Sociale huisvestingsmaatschappijen werken met een chronologisch toewijssysteem, zoals bepaald door het Kaderbesluit Sociale Huur.
Voor bepaalde groepen is er voorrang.
32
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Ongeacht de eventuele samenwerking met een SVK vinden ontwikkelaars het beter om sociale
huisvesting te realiseren in gemengde projecten: sociale woningen zitten dan meer verspreid in en
over de projecten, tussen marktconforme units. Dat maakt de mix groter, het stigma is kleiner.
Ontwikkelaars geven ook aan dat dit een manier is om gentrificatie tegen te gaan. Dit vergroot
bovendien de globale kwaliteit van de SVK-woningen, want een groot deel van het SVK-patrimonium
bestaat uit meer afgeleefde woningen van particuliere eigenaars.
SVK’s nog onvoldoende gekend
Uit een steekproef afgelopen zomer door CD&V-parlementslid Ann Christiaens bij 925 verhuurders33,
bleek dat 7 op 10 verhuurders op de hoogte zijn van SVK’s, maar niet op deze manier willen
verhuren. Nog eens bijna 1 op 5 kent dit niet. Dit model is dus niet alleen onvoldoende bekend, er
zijn vooral heel wat redenen waarom verhuurders daar niet in willen meestappen.
Toch heeft al 4 op 10 eigenaars overwogen om te stoppen met verhuren. Als voornaamste redenen
geven zij aan wanbetaling, schade aan de woning, kosten aan de woning, een taxshift naar de
verhuurders en te veel rechten voor de huurder. Twee derde van de bevraagden gaf ook aan al eens
een gerechtelijke procedure te hebben gevoerd tegen een huurder.
Hoewel een woning verhuren via een SVK voor minder huuropbrengst zorgt, vallen het beheer en het
onderhoud weg. Ook ben je elke maand zeker van de huuropbrengst want leegstand wordt niet
‘doorgerekend’. Samenwerken met een SVK zou dus een logische stap kunnen zijn voor eigenaars op
de private huurmarkt voor wie de verhuurzorg te veel wordt. Maar het is ook meteen een zeer grote
stap, waarbij je als eigenaar een deel buitenspel gezet wordt (zo is er geen rechtstreeks contract
tussen eigenaar en huurder).
Omdat de stap naar een SVK als (te) groot ervaren wordt – bij verhuurders leeft vooral de schrik dat
ze niet meer kunnen kiezen wie er in hun woning komt – stelt de immosector voor om te onderzoeken
welke tussensystemen er mogelijk kunnen zijn, welke ‘ondersteuning light’ er aan
eigenaars/verhuurders geboden zou kunnen worden. Een breder model, waarbij eigenaars en
huurders bijvoorbeeld op afroep een klusjesman kunnen contacteren bij technisch problemen, is
wenselijk. Dit strookt met het idee van ‘de geconventioneerde huurwoningen’, waar ook al in het
betaalbaarheidsrapport van 2008 sprake van was34.

33
34

Enquête ‘Versterking private huurmarkt’. Steekproef uitgevoerd bij 925 eigenaar-verhuurders.
Eindrapport ‘betaalbaarheid van het wonen in Gent’, deelonderzoek voor de Woonstudie 2008, p. 66.
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Impact
Gent is al jaren de grootste studentenstad van ons land. Aan de UGent en de diverse hogescholen
studeren inmiddels ongeveer 72.500 studenten (academiejaar 2015-2016). Naar schatting zit circa
40% procent van deze studenten op kot. Dat betekent dat er het grootste deel van het jaar zowat
30.000 studenten in de Arteveldestad wonen. Ongeveer 20 à 25% verblijft niet in een (erkende)
studentenkamer maar bewoont een eengezinswoning of een appartement. Het betreft dus naar
schatting 6.000 à 7.000 studenten, die ongeveer 3.000 woningen en appartementen innemen35.
Deze grote en groeiende groep studenten zet extra druk op het aanbod van de residentiële huur- en
koopmarkt, zo gaven alle gesprekspartners aan. Te meer omdat het voor eigenaars vaak lucratiever is
om een woning te verhuren aan een groep van studenten dan om een woning in zijn geheel te
verhuren aan een gezin.
Stad Gent beschouwt, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het verhuren van een woning
aan een groep studenten als het opdelen van deze woning. Dit betekent dat het aantal
woongelegenheden in deze woning wijzigt, en daarvoor is een stedenbouwkundige vergunning
vereist. Zo een vergunning voor het opdelen van een woning kan niet verleend worden als het gaat
om Te Beschermen Eengezinswoningen (dit zijn woningen met een totale netto-vloeroppervlakte van
max. 250m²). Het verhuren van een woning aan verschillende alleenstaanden kan wel indien deze
allemaal gedomicilieerd zijn in deze woning en deze bewoners de woning bewonen als een gezin36.
Toch gebeurt het nog vaak dat woningen de facto bewoond worden door studenten. Zeker voor
studenten die elkaar al kennen, is het vrij eenvoudig om op die manier goedkoper in Gent te
verblijven:




woningen worden gekocht door ouders die voor hun zoon/dochter (of voor meerdere
kinderen die studeren) een huis kopen. Zij delen het huis, al dan niet met een extra
vriend/kennis erbij.
1 student (of ouder) huurt een woning of appartement en gaat die de facto onderverhuren
aan medestudenten.

Via steekproeven wordt geprobeerd om zicht te krijgen op het aantal woningen waar studenten
verblijven zonder dat ze er gedomicilieerd zijn. In sommige delen van Gent is naar schatting 40% van
de woningen zonder domicilie in gebruik door studenten. Die delen deze woningen al dan niet met
hun (studerende) partner of met een broer / zus / vriend(inn)en. Eigenaars kunnen hiervoor een
belasting op tweede verblijf aangerekend worden van € 400 of € 1000 (tarief vanaf 2016, afhankelijk
van de grootte van de woning).

35
36

Eigen gegevens Dienst Wonen.
Nota samenhuizen: goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 5 juli 2012.
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Studenten beseffen vaak zelf niet welke impact ze op die manier uitoefenen op de woningmarkt. Dat
merken ze wel als ze na hun studies – al dan niet met hun partner – op zoek gaan naar een
betaalbare (huur)woning in Gent.

Grootschalige studentenhuisvesting
In 2010 werd het Algemeen Bouwreglement aangepast om grootschalige verblijfsaccommodatie voor
studenten, gebouwd door private ontwikkelaars, toe te laten. Private ontwikkelaars mogen sindsdien
studentencomplexen bouwen van minstens 50 kamers (30 in geval van renovatie). Op goed vijf jaar
werden erop deze manier al 2.247 units gerealiseerd of gepland37. Evenveel studenten huren dus niet
langer op de particuliere markt. Een huisvestingsprobleem dat bovendien door de markt wordt
opgelost en die de stad in feite niets kost. Het nieuwe aanbod aan grootschalige
verblijfsaccommodatie is echter nog niet genoeg om alle studenten uit de gewone woningen te
halen.
Om nog meer aan de vraag van studenten tegemoet te komen, bereidt de Stad een nieuwe wijziging
van het Algemeen Bouwreglement voor, waardoor ook ‘kotappartementen’ mogelijk zouden worden
binnen grootschalige studentenhuisvesting. Op die manier wil de Stad tegemoet komen aan
specifieke vormen van samenwonen van studenten die willen samenwonen met een beperkt aantal
gekende medestudenten. Het doel is de druk op de reguliere woningmarkt verder te verlichten.

Prijzen
De gemiddelde prijs van een klassiek studentenkot op kot@Gent bedraagt € 300/maand38.
Een normale nieuwbouwkamer (15m²) in een grootschalige accommodatie is duurder. Die kost
ongeveer € 375. Een standaard kamer met privé-sanitair (naast wc ook douche) kost € 400 à € 425.
De ‘sociale’ kamers39 – een vast percentage per complex – zijn kleiner (12m²) en vaak enkel met
lavabo. Deze kennen een geplafonneerde huur van ongeveer € 325 - € 330 (inclusief vergoeding
internet, meubilair). Ook moet vaak 20% van de kamers verhuurd worden aan Erasmusstudenten of
bepaalde categorieën personeel of doctoraatsstudenten.
Ondanks het feit dat de prijzen voor een nieuwe kamer in een studentencomplex hoger liggen dan de
gemiddelde kotenprijs, raken deze vlot verhuurd. De kamers zijn voldoende ruim, proper en modern.
Argumenten die zeker ouders over de streep trekken. Die betalen liever iets meer als ze de zekerheid
hebben dat alles in orde is.
Bovendien wordt aangegeven dat dergelijke grootschalige complexen steeds populairder worden bij
studenten:




ze zorgen voor een gemeenschapsgevoel, door de gemeenschappelijke keuken en gedeelde
ontspanningsruimtes. Vroeger gingen studenten vaker op café, maar de prijzen zijn daar zeer
hoog, nu drinken de studenten vaker op kot.
ze zijn aangenaam en eigentijds ingericht en voorzien van bijvoorbeeld Wi-Fi
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Eigen gegevens Dienst Wonen, op basis van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen.
Gegevens op basis van de database Kot@Gent, beheerd door de Dienst Wonen. Prijzen voor academiejaar 2015-2016).
39
Dit zijn kamers die aan een vast afgesproken tarief worden verhuurd. Dit tarief is overeengekomen met de onderwijsinstellingen.
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ze worden professioneel beheerd, er is altijd een aanspreekpunt bij eventuele problemen
er zijn (meestal) aparte tellers voor het energieverbruik, wat discussies vermijdt

Door het steeds stijgend aantal studenten heeft dit extra aanbod in Gent nog geen merkbare invloed
op het bestand van traditionele kamerwoningen. Een effect dat in Leuven wel al merkbaar is: door
eerst een ‘overaanbod’ aan studentenkoten te creëren, kan Leuven nu strenger optreden bij
kwaliteitscontroles. Studenten die verblijven in studentenkamers die niet in orde blijken te zijn,
worden doorverwezen naar nieuwe complexen.
Er is er een wezenlijk verschil tussen Gent en Leuven of Antwerpen, dat verklaart waarom er in de
andere steden al veel meer aanbod werd gecreëerd: in Gent is het niet toegelaten om
studentenkamers op individuele basis te verkopen (het zogenaamde uitponden). In Gent moeten de
complexen in eigendom blijven van 1 eigenaar. Die staat naast de verhuur dan ook in voor het
beheer, al dan niet via een gespecialiseerde partner. De reden daarvoor is tweeërlei: medeeigendom van tientallen eigenaars betekent een moeilijk verhaal in functie van beheer en
onderhoud. Bijkomend biedt dit meer zekerheid naar het langetermijngebruik van het gebouw. Het
verbouwen, samenvoegen van units of herbestemmen van het gebouw is niet haalbaar als elke unit
(van 12m², dus ook units die niet zelfstandig kunnen functioneren) een andere eigenaar heeft.
In de andere studentensteden is uitponden wel toegestaan. Daar kunnen individuele kamers verkocht
worden, bijvoorbeeld aan ouders, of worden ze per plateau verkocht aan investeerders. Een dergelijke
manier van werken maakt het voor ontwikkelaars interessanter: ze zijn immers zekerder van verkoop
door het hoge rendement. Het heeft er voor gezorgd dat het aantal extra kamers in bijvoorbeeld
Leuven veel sterker is toegenomen dan in Gent. In Gent zijn er momenteel maar weinig spelers meer
actief op de markt van de grootschalige studentenhuisvesting. Enkel diegenen die hun business model
aanpassen aan de Gentse regelgeving, kunnen nog in Gent ontwikkelen.

Figuur 30 - Bron: Veto, 22 november 2015.

Een extra aanbod aan grootschalige studentenhuisvesting betekent volgens de gesprekspartners dat
we daar als woonstad van kunnen profiteren door:




kwaliteitsnormen van de studentenhuisvesting in traditionele kamers te gaan controleren
de verblijfplaats van studenten te registreren, zodat de Stad actiever kan optreden
te controleren op het onwettig opdelen van woningen tot studentenkamers
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Er wordt verwezen naar Leuven, waar men nu proactief koten wil gaan controleren va huisbezoeken.
Daar hoopt men dat via aantrekkelijke projecten het aantal privé-studentenkamers zal leeglopen. Dit
academiejaar lijkt alvast dat niet alle kamers op de privémarkt verhuurd zijn. Het overaanbod wreekt
zich bij de oude koten. Wel moet ervoor gewaakt worden dat als de slechtste koten eruit gaan, ze niet
zomaar verhuurd worden aan andere groepen, bijvoorbeeld kansarmen. Huisjesmelkerij zal blijven
gebeuren, zolang het veel opbrengt, zo waarschuwen de bevraagden.
De meeste spelers op de vastgoedmarkt vinden het correcter om eerder het beheer aan normen te
onderwerpen, in plaats van de individuele verkoop aan banden te leggen. Een professioneel en
duurzaam beheer van studentencomplexen is immers de sleutel voor het welslagen van deze
studentenaccommodaties. De ontwikkelaars sluiten hiervoor in eerste instantie een overeenkomst af
met een hoger onderwijsinstelling. Die legt een aantal voorwaarden op, zodat er een
minimumgarantie is op vlak prijs en kwaliteit. Zo moet er bijvoorbeeld een inwonende conciërge zijn,
een gangbeheerder, en dienen een aantal kamers aangeboden te worden tegen ‘sociale’ tarieven.
Als richtlijn voor de beheerskosten is er sprake van zowat 6% op de jaarlijkse huur, plus € 10/maand.
Essentieel is dat alle bepalingen over dit beheer steeds meegenomen moeten worden bij de eventuele
verkoop van een unit. Via een kettingbeding worden deze toegevoegd aan de verkoopsakte. Dat moet
de continuïteit garanderen in de dienstverlening, ondanks de versnippering van eigendom. De
verenigde eigenaars kunnen met 75% van de stemmen de beheerder vervangen door een nieuwe.
Grootschalige
studentenaccomodatie
is
aantrekkelijk
voor
investeerders, gezien het
gering aantal wanbetalers
(het zijn meestal de ouders
die het kot betalen) en het
hoge rendement per m².
Ontwikkelaars
in
studentenhuisvesting trekken
Figuur 31 - De Tijd, 5 november 2015
nu zelfs naar de beurs.
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Programma
Duidelijk programma van eisen
Wat vooral naar boven kwam was dat de (stedelijke) overheid bij projecten van in het begin zeer
duidelijk moet aangeven welk programma mogelijk en wenselijk is: wat moet, wat kan en wat kan
niet. Als de Stad Gent wenst dat er niet alleen appartementen komen, dan moet dit op voorhand
meegegeven worden, zo klonk het. Appartementen zijn immers lucratiever dan eengezinswoningen of
andere functies zoals kantoren, commerciële ruimten enzovoort (zie ook hoofdstuk 2 over de Gentse
koopmarkt). De prijs van de bouwgrond wordt bepaald in functie van welk programma kan voorzien
worden. Zonder randvoorwaarden wordt standaard gerekend met de opbrengst van appartementen.
Als pas na aankoop van de grond bijkomende eisen worden gesteld voor het programma, betekent dit
minder winstmarge en een eventuele stopzetting van het project.
Ook wedstrijdformules leiden tot een zwaar opbod tussen ontwikkelaars tijdens de wedstrijdfase.
Nadien moeten de winnaars een (te?) strak stramien volgen en krijgen ze te weinig
bewegingsvrijheid. Gent is in sommige projecten te ambitieus op verschillende terreinen en wil het
allemaal. Er wordt gevraagd naar een realistische ambitie die rekening houdt met de wetmatigheden
van de economie.

Niet enkel wonen
Het belang van gemengde projecten werd – voor grote projecten – vrijwel eensgezind benadrukt.
Monofunctionaliteit is de grootste bedreiging voor een kwalitatieve stedelijke ontwikkeling, hoorden
we enkele keren. Binnen de grotere projecten wordt zowel variatie in functies nagestreefd als
afwisseling op vlak van typologieën en beoogde doelgroepen.
Het is in elk geval essentieel om bedrijvigheid in de stad te houden. De huidige verschuiving van
kantoren uit het centrum naar de periferie van de stad is in die context een gevaarlijke evolutie,
waarbij Brussel als voorbeeld wordt genoemd van hoe het niet moet. Enkel nog kantoren in de
stadsrand voorzien, vormt een risico voor leefbaarheid, mobiliteit, veiligheid en sociaal en economisch
evenwicht, … Bij een kwalitatieve en gemengde verdichting van de stad moeten ook kantoren hun
plaats krijgen.
Het gaat overigens niet enkel om kantoren. De vastgoedsector verwijst ook naar atelierwoningen,
ruimte voor vrije beroepen, retail, micro-ondernemingen, leisure, maakindustrie (bijvoorbeeld
loodgieter, parkettist, …). Al deze functies moeten hun plek krijgen in het stedelijke weefsel. Als
stedenbouwkundige oplossing denken ze aan het toestaan van een extra bouwlaag als er een
economische functie in de plint geïntegreerd wordt. Ook in het bestaande weefsel kan optoppen een
oplossing zijn om extra activiteit en beweging te creëren.
Het co-creatietraject ‘Kantoren in de binnenstad’, waar diverse mensen uit de vastgoedsector bij
betrokken waren, verduidelijkt deze problematiek en doet voorstellen en beleidsaanbevelingen. Dit
co-creatietraject vond in 2015 plaats op vraag van de Stad Gent (Dienst Economie). Het traject werd
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begeleid door Flanders Ghent Development Group40: kantoren kunnen woningen worden, maar
woningen kunnen zelf ook andere of gedeelde functies krijgen.
Ook de idee van ‘de stad als kantoor van de toekomst’ is een volgens de gesprekspartners een
cruciale invalshoek: een groeiende groep mensen kan en zal overal werken, naargelang het hen
uitkomt. Dat kan op (een) kantoor zijn, al dan niet gedeeld met mensen van andere bedrijven of
zelfstandigen (co-working), maar ook op café, in een sportcentrum, buiten, in de school van de
kinderen, of – steeds vaker – thuis.
Veranderende werkgewoontes zullen – in combinatie met een veranderend mobiliteitsdenken – een
grote impact hebben op waar en hoe we wonen. Een mentaliteitswijziging naar kleiner wonen en
wonen in een appartement zal nodig zijn, maar dat kost tijd. Verweving van functies in één gebouw
kan de betaalbaarheid van het wonen zeker ten goede komen, op voorwaarde dat dit doordacht
aangepakt wordt.

Appartementen
Gent voert een beleid rond meergezinswoningen dat zoveel mogelijk een mix nastreeft op
gebouwniveau. Enkel zo kan ook op wijkniveau een voldoende grote mix en variatie in aanbod
ontstaan. Daardoor wordt automatisch ook een variatie in bevolking aangetrokken. Er wordt
vooropgesteld
dat
een
meergezinswoning
moet
bestaan
uit
circa
50%
tweeslaapkamerappartementen, max. 25% eenslaapkamerappartementen en min. 25% drie- of
meerslaapkamerappartementen.
Uit de interviews blijkt dat ontwikkelaars marge en flexibiliteit vragen met betrekking tot deze
25/50/25-regel, in functie van de verkoop. Zo stelden ze voor om aanpassingen toe te laten aan de
indeling van appartementen als ze bijvoorbeeld 1 jaar na de oplevering nog niet verkocht zijn. Of ze
vragen flexibiliteit naargelang de locatie. Zo zijn vooral appartementen met 3 slaapkamers moeilijk te
verkopen, tenzij ze op een toplocatie liggen (waar ze een ouder publiek kunnen bekoren dat uit een
grote vrijstaande woning komt). Als lucratievere verhouding voor het aantal slaapkamers werd nog
25/65/10 voorgesteld. Dit voorstel van nieuwe verhouding is vooral ingegeven vanuit
verkoopsoogpunt. Anderzijds wordt immers wel gesteld dat drieslaapkamerappartementen zeer vlot
verhuurd worden.
Wel wezen diverse bevraagden nog op het stijgend aantal problemen bij mede-eigendom. Er is in
meergezinswoningen vaker geluidshinder, geurhinder, leefbaarheid, verdraagzaamheid, racisme,…
Als oorzaak werd onder meer verwezen naar te klein gebouwde appartementen en een slechte
geluidsisolatie.

Eengezinswoningen
In Gent wordt een woning met een maximale vloeroppervlakte van 250m² als ‘te beschermen’
beschouwd: deze woning mag niet worden opgedeeld tot meerdere entiteiten. Het doel is om dit
deel van de woningmarkt voor te behouden voor gezinnen met kinderen.

40

Het eindrapport ‘Hoe ziet de Gentse kantorenmarkt in de binnenstad eruit in 2030?’ is te downloaden op http://www.fgdg.be/hoe-zietde-gentse-kantorenmarkt-in-de-binnenstad-eruit-in-2030/
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De meeste gesprekspartners vinden het wel terecht dat de Stad Gent inspanningen doet om
eengezinswoningen te beschermen tegen opdelen, enkel op die manier kan men gezinnen met
kinderen in de stad behouden. Maar de grens van 250m² vinden ze te hoog. Nieuwbouw wordt nooit
zo groot gebouwd. Zo is een oudere woning van bijvoorbeeld 230m² die gerenoveerd moet worden,
onbetaalbaar voor een gezin. De vastgoedsector pleit dus voor het behoud van het principe van de te
beschermen eengezinswoning, maar eveneens voor een verlaging van de ondergrens waarboven een
woning mag opgedeeld worden41.

Tussenvormen
Kiezen kopers vaker dan vroeger voor een appartement, dan is duidelijk is dat alle mogelijke
tussenvormen moeilijk verkopen. Gestapelde woningen, schakelwoningen, duplexen, triplexen,
‘bebo’s’ : ze slaan niet aan. Vaak zijn ze duurder om te bouwen (en dus om te verkopen), beschikken
ze over minder nuttige oppervlakte (meer circulatieruimte) of een ‘ongebruikelijke’ indeling.
Mensen verkiezen een zuivere vorm: een schakelwoning is geen alternatief voor eengezinswoning, zo
klonk het stellig. Als projectontwikkelaars niet verplicht werden, zouden ze dit niet bouwen.

Assistentiewoningen
Een afzonderlijk segment waarin investeerders en ontwikkelaars zich de voorbije jaren op richtten,
zijn de assistentiewoningen, de vroegere serviceflats. Gezien de vergrijzing is de zorgsector immers
een segment met veel potentieel en relatief weinig risico.
Gent zet enkel in op erkende assistentiewoningen: door de erkenning is er een garantie op zorg en
beheer voor langere termijn. Aangemelde (niet-erkende) assistentiewoningen worden in Gent
beschouwd als loutere meergezinswoningen en moeten daardoor aan andere richtlijnen voldoen.
Erkende assistentiewoningen kunnen goedkoper gebouwd worden: aan 12% BTW, met vrijstelling van
onroerende voorheffing. Bovendien zijn assistentiewoningen als project interessant voor
ontwikkelaars omdat ze individuele units kunnen uitponden: ze verkopen één assistentiewoning aan
één koper. Kopers zijn ofwel investeerders, ofwel particulieren die hun toekomst willen veiligstellen,
ook al gaan ze er zelf nog niet in wonen. Ze kopen de zekerheid dat ze er later terecht kunnen en
investeren zo in betaalbaar wonen op hun oude dag. Dat maakt dergelijke complexen aantrekkelijk
en dus een stuk lucratiever.
Van groot belang is de garantie op zorg en beheer binnen een complex van assistentiewoningen: dat
zorgt voor een aanzienlijke meerkost. Hiervoor worden professionele exploitanten aangezocht. Om dit
professionele beheer te vrijwaren is het belangrijk om bij verkoop van een assistentiewoning een
kettingbeding te voorzien. Op die manier kan het beheer boven de eigendom blijven staan, zodat bij
(door)verkoop van één unit het gezamenlijke zorgbeheer niet in het gedrang komt.
Een voldoende kwalitatief (maar ook hier betaalbaar) aanbod kan er mee voor zorgen dat oudere
Gentenaars sneller hun (te grote) gezinswoning verlaten.

41

Momenteel is een wijziging van het Algemeen Bouwreglement in opmaak, daarin wordt de verlaging van de oppervlaktenorm van een te
beschermen eengezinswoning onderzocht.
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De studie Ruimte voor Ouderen, uitgevoerd door de Stad en het OCMW Gent, speelt in op de
veranderende behoeften van de senior en tracht elke wijk in Gent seniorvriendelijk te maken door
voldoende aanbod te creëren van aangepaste woningen op goedgekozen plaatsen en de nodige
voorzieningen op wandelafstand.
Om bovendien ook de betaalbaarheid te ondersteunen, worden momenteel in Gent de eerste sociale
assistentiewoningen gebouwd. Het gaat om 19 woningen in Ledeberg en er zitten nog andere
projecten in de pijplijn. De extra zorgprijs wordt in een dergelijk geval (deels) bijgepast door het
OCMW.
Eerste sociale assistentiewoningen van Vlaanderen
Een assistentiewoning was tot nu alleen weggelegd voor senioren met een hoog
pensioen of een goedgevulde bankrekening. Over twee jaar moeten er in Ledeberg
echter 19 sociale assistentiewoningen openen. Dat zijn de eerste in Vlaanderen.
Figuur 32 - Het Laatste Nieuws, 22 september 2015:

Erfpacht en community land trust
Diverse ontwikkelaars experimenten met erfgoedformules om het wonen betaalbaarder te maken of
op zijn minst denken ze erover na. Dat bleek uit diverse gesprekken.
Door via erfpacht te werken, een formule die in het buitenland heel wat gangbaarder is dan bij ons,
denken ze dat het verwerven van een
eigen woning een stuk goedkoper kan
worden. Kopers betalen in een dergelijk
geval wel de woning, maar de grond
waarop die woning staat, blijft dan
eigendom van de verkoper, bijvoorbeeld
een overheid, kerkfabriek, vzw of een
Figuur 33 - De Standaard, 18 september 2015:
‘land trust’. Naast de hypothecaire
lening voor de stenen betaal je dan nog een jaarlijkse canon als gebruiksvergoeding voor de grond.
Enkele maanden geleden nam in Brussel de eerste bewoner zijn intrek in een woning die gefinancierd
was via een Community Land Trust.
Het is een idee dat op papier aantrekkelijk klinkt, maar waarbij toch een paar adders onder het gras
werden gesignaleerd.
Ten eerste is het afhankelijk van de canon hoeveel je op het einde echt voor je woning betaald zal
hebben. Mogelijks heb je in totaal evenveel betaald als had je een woning gekocht, maar hou je geen
woning over.
Ten tweede moet de termijn lang genoeg zijn. Zo is een erfpacht op 50 jaar te kort voor iemand die
een woning koopt op bijvoorbeeld zijn 30e. De koper moet de zekerheid (of op zijn minst het gevoel)
hebben dat hij er heel zijn leven kan wonen en niet op oudere leeftijd nog moet verhuizen.
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Ten derde schuilt wellicht de belangrijkste hinderpaal in de financiering van erfpachtprojecten. De
meeste banken geven aan hier niet in mee te stappen, omdat er onvoldoende ‘onderpand’ is voor een
hypothecaire lening. Ze vinden het
te ‘flou’. Het gebrek aan onderpand
strookt
ook
niet
met
de
conservatieve Vlaamse mentaliteit.
Ook in Gent werd een CLT opgericht
met als doel te experimenteren met
socialere manieren van huisvesting.
Zo startte dit najaar ‘Dampoort
Knapt op’, een renovatieproject
waarbij 10 woningeigenaars elk
€ 30.000 krijgen om hun slechte
woning te renoveren. Deze subsidie
Figuur 34 - De Gentenaar, 28 augustus 2015:
moet pas terugbetaald worden bij
een eventuele verkoop van de woning, waarbij men ervan uitgaat dat de meerwaarde van de woning
(dankzij de renovatie) zichzelf terugbetaalt zonder dat het de eigenaar iets kost. De subsidie kan
vervolgens opnieuw aangewend worden om een woning te renoveren.
In de wijk Meulestede wordt een volledig nieuw huisvestingsproject via CLT voorbereid.
De conclusie lijkt dat de vastgoedsector experimenten verwelkomt, maar ook dat het erfpachtprincipe
enkel geschikt lijkt voor een beperkte groep. Deze vaststelling verschilt trouwens niet echt van die in
2008, op dat vlak is er amper verandering te merken.
Als haalbaarder alternatief werd enkele keren het huur-koop-model genoemd. In dit model koopt de
(kandidaat-) huurder één of meerdere aandelen van een vastgoedcoöperatie. Het rendement van het
aandeel wordt van de huurprijs afgetrokken (of uitbetaald). Naargelang de huurder aandelen
bijkoopt, verkleint aldus de huurprijs van zijn woning.
De aandeelhouder-huurders hebben door de mogelijkheid om zich in te kopen in de coöperatieve ook
inspraak in het beleid van de vastgoedorganisatie, en woonzekerheid (zonder woningzekerheid). Dit
blijkt een sterk flexibele vorm van woonzekerheid te bieden die perfect aansluit bij de deelcultuur van
generatie Y (zie ook hoofdstuk 3 : de Gentse private huurmarkt).
Hier en daar wordt door de vastgoedsector met erfpachtconstructies gewerkt waarbij grond en
gebouwen omwille van historische en/of erfgoedredenen niet kunnen worden aangekocht.
Daarnaast is het huren van een woning met een aankoopoptie waarbij op enkele momenten tot de
aankoop van de woning kan worden overgegaan een interessante optie. De betaalde huur wordt
daarbij deels ingebracht als een korting op de aankoopsom. Wanneer dit fiscaal gestimuleerd wordt
(vergelijk met lease-wagens) biedt een dergelijke constructie mogelijkheden.

Cohousing
Cohousing is de voorbije jaren herhaaldelijk in de actualiteit gekomen. Cohousing, het samenhuizen
van verschillende gezinnen rond of op een gemeenschappelijke plek die samen gebruikt en beheerd
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wordt, zit de laatste jaren in de lift. Ook in een aantal Gentse projecten wordt hiermee
geëxperimenteerd, zowel door ontwikkelaars (bijvoorbeeld Bijgaardehof, Fabiolalaan) als van
onderuit, door gemeenschappen die zelf actief op zoek gaan naar een geschikte locatie.
Gemeenschappelijk wonen kan dan wel een aantal voordelen hebben, in de praktijk stuiten deze
mensen vaak op problemen met vergunningen, uitkeringen, belastingen en premies. Een groot
knelpunt is dat er geen wettelijke definitie bestaat van wat gemeenschappelijk wonen is: in feite
bestaat dit niet voor de wet42.
Op de (mogelijke) onduidelijkheid voor de vergunningverlening, eigendomsverdeling of fiscaliteit
lopen diverse projecten vast. Financiële instellingen beaamden dat dit moeilijk ligt op vlak van
financiering, mede door het grote verloop van mede-eigenaars. Ook op vlak van het praktisch beheer
en het delen van de gemeenschappelijke ruimtes dienen zich nog heel wat vragen aan.
Hoewel er van vastgoedzijde zeker interesse bestaat naar het experiment van samenhuizen, wordt
meegegeven dat cohousing opnemen in een project het al lange en moeilijke traject nog complexer
maakt. Bovendien wordt het ervaren als haalbaar voor slechts een kleine groep van de bevolking, en
dan nog vooral als tijdelijke tussenstap. De meeste mensen die aangeven er interesse voor te hebben,
zien het bovendien als een opoffering: er moet iets tegenover staan. Financieel voordeel halen uit
cohousing is alvast niet evident: van diverse zijden werd benadrukt dat samenhuizen niet goedkoper
is: ook de gemeenschappelijke delen kosten geld. En ze vragen een gezamenlijk beheer en goede
afspraken.
De bereidheid om ‘iets’ te delen leek de
bevraagden het grootst wat betreft de tuin.
In het bijzonder een ontmoetingsplek waar
kinderen in een buurt of straat veilig samen
zouden kunnen spelen, werd vermeld als
meerwaarde. Maar ook dan blijft een private
tuin een must.
Ook het collectiveren van ‘individuele’
parkeerruimte op het openbaar domein vindt
meer en meer ingang. Denk aan
parkeerhaventjes: sommige ontwikkelaars
doen niets anders meer. Wat hen lukt omdat
de inwoners in ruil een groene omgeving en
een veilige straat krijgen. Opnieuw geldt:
voor wat, hoort wat.
Figuur 35 - De Gentenaar, 16 september 2015
Naast het cohousen voor gezinnen lijkt ook het samenwonen voor ouderen in opmars. Niet alleen
wordt er flink geïnvesteerd in assistentiewoningen, ook met alternatievere woonvormen voor
senioren wordt geëxperimenteerd. Niet zozeer de betaalbaarheid wordt hier als troef gezien, wel het
sociale aspect.

42

De vzw Samenhuizen ondersteunt sinds enkele jaren groepen en mensen die gemeenschappelijk willen wonen. De vzw heeft onder meer
een spreekuur in Gent, bij de Dienst Wonen. http:// www.samenhuizen.be
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Beleid
De vastgoedsector was duidelijk in haar kritiek op het Gentse woonbeleid: tegenover eigenaars en
verhuurders geldt een beleid van het ‘vermanende vingertje’. Er is weinig begrip voor verhuurders, ze
worden niet gezien als een partner in het beleid die ook aandacht heeft voor sociale aspecten. Er
wordt zelfs aangegeven dat eigenaars en investeerders investeringsplekken buiten Gent dreigen te
zoeken, klonk het.
Verhuurders die na een renovatie of na energiezuinige verbouwingen hun huurprijs willen verhogen,
worden weggezet als kapitalisten. En gaan ze na of kandidaat-huurders solvabel zijn om de huur te
kunnen betalen, dan riskeren ze opmerkingen of klachten over discriminatie van huurders.
Hoorden we ook: controles van woningen gebeuren vooral bij mensen die goed willen doen. Wie
inspanningen doet om zich in orde te stellen met bijvoorbeeld de Vlaamse Wooncode, krijgt dan toch
een sanctie omdat er altijd wel iets (‘een detail’) niet in orde is. Terwijl een buur zomaar een woning
kan opdelen en aan (te) hoge prijzen verhuurt zonder dat iemand er naar omkijkt of zonder dat er
wordt opgetreden omdat men weet dat de huurders nergens elders terechtkunnen.

Verdichting
Over verdichting, een punt dat vaak terugkwam, hoorden we tegenstrijdige standpunten. Zo vonden
sommigen dat de Stad Gent te weinig verdicht. Op sommige plaatsen, bijvoorbeeld in de omgeving
van verkeersknooppunten, zou veel compacter gebouwd kunnen worden, met meer bouwlagen. Dit
wordt aangegeven omdat het de enige manier is om voldoende extra (betaalbaar) aanbod te creëren.
Anderen waarschuwen net
voor een te hoge verdichting.
Gent moet veel meer, ook in
het centrum maar vooral in de
rand,
inzetten
op
eengezinswoningen in plaats
van appartementen, was daar
het argument. Zo houd je én
krijg je gezinnen in de stad.
Figuur 36 - Bron: De Standaard, 30 september 2015:

Bij verdichting moet in elk
geval vooral gekeken worden naar die plaatsen waar verdichting makkelijk is (bijvoorbeeld
nieuwbouw op brownfields). Daar hoger gaan bouwen is absoluut noodzakelijk. Vier tot zes
bouwlagen vond iedereen aanvaardbaar, zolang men maar niet overal zo hoog gaat bouwen. Ook
werd benadrukt dat hoogbouw niet meer dezelfde negatieve connotatie heeft als vroeger. (zie ook
hoofdstuk 2 over de Gentse koopmarkt). Als men maar niet hoger gaat bouwen dan 50-60 meter,
want dan lopen de bouwkosten snel op omwille van technische redenen. Ook bestaande woningen
optoppen werd in het algemeen positief onthaald als haalbare manier om extra leefruimte te creëren,
maar dit leidt daarom niet tot extra woningen.
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De indicator over de woningdichtheid bij nieuwbouw is relevant voor het zorgvuldige ruimtegebruik
voor wonen in de stedelijke omgeving. De beperkte beschikbare ruimte dient zorgvuldig gebruikt te
worden met het oog op een gedifferentieerde dichtheid van het stedelijk wonen.

Figuur 37 - Woningdichtheid bij nieuwbouw - Bron: www.stadsmonitor.be/woningdichtheid_bij_nieuwbouw

Een hoge woningdichtheid wijst op veel nieuwbouw zonder grote uitbreiding van het woonareaal
(intensief ruimtegebruik); een lage score wijst op een grote uitbreiding van het woonareaal zonder
dat er veel nieuwbouwwoningen bijkomen (extensief ruimtegebruik).
Na Oostende is Gent koploper in het aantal bijkomende nieuwbouwwoningen per hectare nieuwe
perceelsoppervlakte, in de periode 2011 - 2013.

Groennorm
Over de groennorm hoorden we eveneens tegenstrijdige standpunten. Terwijl de ene het een goed
instrument vindt om extra groen te voorzien, zegt de andere dat dit niet opgelegd mag worden aan
een ontwikkelaar, maar dat de Stad Gent zelf groen moet voorzien dat voor iedereen toegankelijk is.
Ook hoorden we dat het interessanter zou zijn mocht deze norm projectoverschrijdend gerealiseerd
kunnen worden. Dat zou leiden tot meer kwalitatief groen, door kleine snippers groen te bundelen
naar één grotere groene ruimte.

Voorzieningen en mobiliteit
Mobiliteit wordt in elk geval steeds meer een bepalende factor voor de woonkeuze, zo blijkt duidelijk
uit de interviews. De keuze van de woonplaats in relatie tot de plaats waar je werkt, waar de kinderen
naar school gaan, waar er ontspannen kan worden, is van groot belang voor de noodzaak en het
gebruik van een wagen. De onderlinge afstanden hebben dus niet enkel gevolgen voor mobiliteit, het
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bepaalt ook mee hoeveel tijd er gespendeerd wordt aan pendelen en de stress die daarmee
samenhangt.
Dat nabijheid en bereikbaarheid steeds belangrijker wordt bij de woonkeuze, blijkt bijvoorbeeld uit
het feit dat ontwikkelaars zelfs reclame gaan maken bij bedrijven in de buurt van een nieuw project.
Misschien ook omdat ze zo hogere prijzen hopen te kunnen bedingen - minder tijdverlies en een
hogere levenskwaliteit zijn wel wat waard.
Vanuit de Stad is het van groot belang om voor voldoende kwalitatieve voorzieningen te zorgen in alle
woonbuurten, in het bijzonder voor kinderen (scholen, kinderopvang, speelruimte, groen,
jeugdbewegingen). Dit zijn ‘unique selling points’ die van doorslaggevend belang kunnen zijn bij de
keuze voor een woonst, bevestigden de bevraagden. Bovendien sluiten dergelijke voorzieningen goed
aan bij de ambitie van Gent om de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen te worden. Zijn deze er
onvoldoende dan is de stap naar een woning buiten de stad snel(ler) gezet.

20ste-eeuwse gordel
Over de mogelijkheden en de aanpak van de ruim gebouwde 20ste-eeuwse verkavelingen lopen de
meningen nogal uiteen. Heel wat van deze woningen, hoofdzakelijk gebouwd tussen 1960 en 1990,
scoren ondermaats op energetisch vlak en zijn vaak gebouwd op zeer ruime percelen. Dat zorgt
ervoor dat bij een eventuele renovatie de kosten hoog zullen oplopen. Dit bovenop een hoge
aankoopprijs vanwege de grote oppervlakte. Doordat veel van de oorspronkelijke bewoners ouder
worden, dreigt de komende jaren nochtans een aanzienlijk deel van deze gezinswoningen op de
verkoopmarkt te komen. Dat kan leiden tot prijsdalingen, wat nu al het geval is voor echt grote villa’s
op echt ruime percelen.
Toch heerst er geen negativiteit over deze wijken. De vastgoedsector denkt dat de markt dit wel zal
reguleren, maar dat de prijzen aanvaardbaar blijven omdat de grondwaarde hoog blijft. Uiteraard
zijn dit geen projecten voor ieders budget. Bovendien bieden grote stukken van deze buurten, door
hun vrij nabije ligging en goede voorzieningen voor openbaar vervoer en fietsen heel wat
opportuniteiten. Die voorzieningen zijn dan wel een voorwaarde.
De ruimte in dergelijke huizen efficiënter en creatiever gaan gebruiken, is op zich een goede zaak,
zoals kan gebeuren via Hospitawonen. Anderen zoeken richting Bed & Breakfast, richten een atelier in
of bieden een kamer aan via Airbnb. Maar dergelijke woningen effectief opsplitsen is vaak geen
kwalitatieve oplossing, luidt het. Bouwtechnisch is dit niet evident, geluidsisolatie blijft een
aandachtspunt. Als de diverse units in een opgedeelde woning bovendien apart verkocht wordt, is het
moeilijk om later nog aanpassingen of werken uit te voeren en is discussie mogelijk over gemene
delen. Dergelijke woningen afbreken om er appartementen voor in de plaats te zetten, is dan weer
niet wat gezinnen willen, toch niet op deze locaties. Beter wordt dan geopteerd voor 2 of meer
compactere eengezinswoningen op de plaats van de vorige (ruimteverslindende) woning.
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Inleiding
Dit deelonderzoek moet gezien worden in een groter woononderzoek. In 2008 voerde de stad Gent
een woonstudie uit die vier deelonderzoeken bevatte: demografie en prognoses, woonwensen- en
noden, woningaanbod en betaalbaarheid.
Intussen zijn we 8 jaar verder en is een actualisatie broodnodig. Dit rapport is de neerslag van een
bevraging van de vastgoed- en financiële sector over de betaalbaarheid van het wonen in Gent. Het
is een weergave van wat deze experten denken over wonen in Gent, en mag dus niet gelezen worden
als een vertolking van het beleid van de stad Gent, noch als een totaalvisie vanuit alle sectoren.
De cursieve tekst is de vertolking van standpunten van de experten, de platte tekst is bijkomende
achtergrondinformatie die werd toegevoegd om zaken te kunnen kaderen.
Gent – een aantrekkelijke stad om in te wonen
Gent is een aantrekkelijke stad met heel wat troeven. Naast de talrijke evenementen, het
cultuuraanbod, de winkelmogelijkheden en het historische centrum zorgt ook de centrale ligging voor
een sterke aantrekkingskracht van de stad.
Het aantal inwoners en huishoudens is de voorbije jaren gestaag toegenomen en zal dit in de
toekomst blijven doen. Ook het woningaanbod in de stad is in dezelfde mate gestegen. In de
toekomst komen er nog behoorlijk wat woningen bij. Maar er is ook een keerzijde : tienduizenden
woningen worden bewoond zonder inschrijving in het bevolkingsregister (tweedeverblijven,
studentenappartementen, …) of staan leeg. Hierdoor is de relatie tussen vraag en aanbod van
woningen vertroebeld.
De toename van het woningaanbod is ook niet gelijk verdeeld : appartementen komen er volop bij
ten koste van grondgebonden eengezinswoningen met tuin.
De Gentse koopmarkt
De stijging in het Gentse woningaanbod is quasi integraal toe te schrijven aan de toename van het
aantal appartementen. Vooral één- en tweeslaapkamerappartementen verkopen goed, terwijl
drieslaapkamerappartementen het goed doen bij verhuur. Een mentaliteitswijziging is wel in opmars:
appartementen doen het goed bij starters (als huurwoning), bij senioren en bij investeerders.
Bij jonge koppels en gezinnen met kinderen is de vraag het grootst naar eengezinswoningen. De
klassieke verkaveling is achterhaald, meer stedelijke woningtypes (compacte rijwoning) met tuin en
een al dan niet collectieve tuin zijn gegeerd: hiervoor zijn al wachtlijsten vóór het project is
goedgekeurd. Schakelwoningen worden niet gesmaakt, niet bij de ontwikkelaars, en niet bij de
potentiële kopers.
De prijzen zijn nog gestegen sinds 2008, maar kennen stilaan een stagnatie of zelfs een daling in
bepaalde segmenten. De verkoopprijs in Gent is stilaan de hoogste in heel Vlaanderen: voor
eengezinswoningen bedraagt de verkoopprijs € 2.400 / m², voor appartementen is dit eerder € 2.800
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/ m² of meer. Een doorsnee-tweeverdiener beschikt over een budget van € 300.000. Een kant-en-klare
nieuwbouwrijwoning kost € 325.000, excl. Kosten; een halfopen bebouwing kost € 360.000, excl.
kosten. Wie die niet kan betalen, kan alleen op de secundaire koopmarkt terecht. Stadsvlucht bestaat
nog: in de buurgemeenten worden dezelfde prijzen gehanteerd, maar zijn de woningen en / of
gronden iets ruimer.
De kostprijs van een woning wordt bepaald door verschillende factoren: de prijs van de bouwgrond
(direct effect van de populariteit van Gent), de bouwkosten (materialen en verlaagd energiepeil),
diverse kwaliteitsnormen van de woning en de directe omgeving (parkeernorm, groennorm, …) de
aanwezigheid van investeerders, fiscale regelingen en de lage rente.
In Gent is er een steeds groter wordende discrepantie tussen het gezinsinkomen en de verkoopprijzen
van de woningen. Het Q75-inkomen per huishouden is € 44.562 wat nog steeds onder de nodige
€ 47.000 ligt wat theoretisch nodig voor een instapklare woning. Minder dan een kwart van de
Gentse huishoudens kan dus een instapklare woning kopen. Dit is anders in de randgemeenten : de
inkomens daar liggen beduidend hoger dan de € 47.000.
In 2014 besteedde 27% van de Gentse inwoners meer dan 30% van het inkomen aan huisvesting, in
2011 was dit 24%. Daarenboven blijkt dat 50% van de Gentse gezinnen het moet doen met 1
inkomen. Het stijgend aantal sociale woonleningen duidt eveneens op een steeds groter wordend
betaalbaarheidsprobleem.
Met betrekking tot hypothecaire leningen blijkt dat banken sinds de financiële crisis een grotere eigen
inbreng vragen: waar dit in 2008 niet vereist was, wordt nu meer en meer gerekend met een eigen
inbreng van 20%. Dit is moeilijk door het lage gemiddelde inkomen in Gent en ook de algemene
tendens waarbij op steeds latere leeftijd geërfd wordt (door de langere levensverwachting).
Daarnaast is de looptijd voor kredieten ingekort van 30 naar 20-25 jaar. De gemiddelde leeftijd van
een startende kredietnemer is dan weer opgeschoven naar 30-35 jaar.
De Gentse private huurmarkt
Gent is de Vlaamse gemeente met het grootste aandeel huurders. 50 % van de bewoners huurt een
woning.
Dit wordt mede veroorzaakt door de nog relatief lage huurprijzen ten opzichte van de hoge
koopprijzen. Jongeren zien er ook alsmaar minder tegenop om een woning te huren. Integendeel :
wonen wordt gezien als een dienst, eerder dan als een verworvenheid, net als een auto.
Gevolg is dat er bijna geen woningen te huur worden aangeboden. Nog voor de affichering is de
woning vaak al verhuurd.
Daarnaast zien we een spectaculaire toename van het aantal appartementen ten opzichte van het
aantal grondgebonden eengezinswoningen. De aangroei op de huurmarkt situeert zich bijna volledig
in het segment van de nieuwbouwappartementen.
Het toegenomen aanbod op de verhuurmarkt, zeker als het gaat om nieuwe appartementen, kan niet
los gezien worden van een groeiende interesse om in vastgoed te investeren. Dit hangt niet enkel
samen met de toegenomen vraag op de woningmarkt, maar wordt in sterke mate gestuurd door de
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lage rentevoeten. Investeerders kiezen het liefst kleinere appartementen, bij voorkeur met 1
slaapkamer omdat het rendement hiervan hoger is.
De vastgoedsector is op zoek naar business-modellen voor zowel private als sociale huur. Door een
deel van de appartementen die ze realiseren in portefeuille te houden, zorgen ze voor een groeiend
aanbod op de huurmarkt.
Zowel huurders als investeerders zijn geïnteresseerd in een objectieve huurprijsbepaling. Voor
institutionele verhuurders biedt dit immers de nodige zekerheid waar tegenover een lager rendement
kan staan.
De verhuurders betreuren het dat ze vaak te weinig als partners in het woonbeleid worden aanzien.
Nog teveel worden ze afgespiegeld als asociaal.
Ondanks de minder sterke stijging van de huurprijzen nemen de woonkosten voor steeds meer
huurders een grote hap uit het budget. De concurrentie op de huurmarkt is dan ook het grootst bij de
goedkopere panden.
Appartementen worden gezien als een investering. Vaak wordt het beheer ervan overgelaten aan
immobiliënkantoren of professionele ontwikkelaars. Deze eigenaars wensen steeds minder betrokken
te worden bij de verhuur zolang het huurgeld betaald en de woning onderhouden wordt. De werking
van Huuringent speelt hierop in.
De kwaliteit van heel wat huurwoningen is ondermaats. De Vlaamse kwaliteitsnormen worden dan
vaak niet gehaald. Stedelijke en Vlaamse premies bereiken vaak alleen de eigenaar-bewoners. Bij
verhuurders is er weinig animo tot renovatie wanneer dit niet in een hogere huurprijs kan vertaald
worden. Het gebruik van het conformiteitsattest kan mogelijks stimulerend werken wanneer het
gepaard gaat met flankerende ondersteuningsmaatregelen.
Het effect van hospita-wonen en Airbnb op de huurmarkt is in Gent voorlopig verwaarloosbaar.
De Gentse sociale huurmarkt
Gent heeft één van de hoogste percentages sociale woningen van het land: 13%, goed voor circa
14.900 sociale woningen. Toch staan ook in Gent duizenden kandidaten op de wachtlijst voor een
sociale woning. Er wordt bijgebouwd, maar minder dan gedacht : vernieuwingsbouw leidt immers
niet tot een toename van het aantal woningen.
De vele mensen op de wachtlijst zoeken hun toevlucht tot de private huurmarkt wat voor druk zorgt
op het onderste prijssegment hiervan.
Ondanks de huurpremie (€ 133) blijft de budgettaire kloof tussen een private (gemiddeld € 613) en
sociale huurwoning (gemiddeld € 253) groot.
Het sociale huisvestingsmodel wordt door de sector slechts matig geapprecieerd. Het ontoereikende
aanbod, het logge financieringssysteem, de lange doorlooptijd van projecten, de strenge normen en
de gebrekkige sociale mix liggen hieraan ten grondslag. Ook kan de kwaliteit van de panden beter.
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Over de werking en de mogelijkheden van het ‘sociaal verhuursysteem’ zijn de meningen verdeeld.
Onder bepaalde voorwaarden moet het voor investeerders mogelijk zijn om via verhuur aan een SVK
toch een realistisch rendement op vastgoed te halen.
Sociale verhuurkantoren zijn nog weinig bekend bij particuliere verhuurders maar hebben door de
overname van beheer en onderhoud in ruil voor een verminderde huuropbrengst, redelijk wat
overtuigingskracht, zeker wanneer de verhuurder op de achtergrond de kans krijgen betrokken en
geïnformeerd te worden.
Studentenhuisvesting
De markt van grootschalige collectieve verblijfsaccommodatie voor studenten is sinds 2010 ook
opengesteld voor private ontwikkelaars. In Gent is deze markt, omwille van het feit dat in Gent geen
verkoop is toegestaan, niet zo geëxplodeerd als in andere steden. Dit maakt dat er in Gent geen
overaanbod is in tegenstelling tot andere studentensteden.
Studentenhuisvesting in eengezinswoningen blijft voor problemen zorgen: het is niet gekend waar de
studenten verblijven, de kwaliteit is vaak ondermaats en er blijven te weinig eengezinswoningen voor
gezinnen met kinderen over. Een actief beleid rond monitoring en controle is broodnodig.
Stedelijk woon- en ruimtelijk beleid
Uit de interviews komt unaniem naar voor dat een duidelijk ‘programma van eisen’ cruciaal is voor
projectontwikkelaars: daarop wordt immers de aankoop van een grond berekend. Als geen
programma gekend is, wordt uitgegaan van appartementen, wat de meest lucratieve vorm van
projectontwikkeling is. Menging met andere functies wordt wel toegejuicht, maar als compensatie
wordt een extra bouwlaag gevraagd. Dat er menging moet zijn in meergezinswoningen qua
woninggroottes leidt geen twijfel, alleen wordt de gehanteerde richtlijn van 25% 1slpk / 50% 2slpk /
25% 3slpk in vraag gesteld: dit moet project per project kunnen bekeken worden.
Het principe van de te beschermen eengezinswoning wordt gewaardeerd en moet zeker behouden
blijven, alleen ligt de grens van 250m² te hoog: een dergelijk grote woningen worden nu nog slechts
zelden gebouwd. Schakelwoningen worden niet gesmaakt: te duur en te complex en moeilijk
verkoopbaar.
Assistentiewoningen zijn duidelijk in opmars, ook in Gent. Projectontwikkelaars zien de zorgsector
immers als een segment met veel potentieel en relatief weinig risico. De uitdaging is om ervoor te
zorgen dat zorg en kwalitatief beheer gegarandeerd blijft, ook op lange termijn. Daarnaast is een
voldoende groot aanbod aan sociale assistentiewoningen cruciaal om aan de vraag van de minder
kapitaalkrachtige oudere bevolking te voldoen.
Gent heeft intussen wel de verdichtingsoperatie ingezet: de meningen lopen uiteen of een verdere
verdichting aan de orde is of niet.
Erfpachtconstructies komen in de realiteit zelden voor. De impact van de canon, de lange looptijd en
de moeilijke financiering wegen op het rendement van de investering en maken dat slechts zelden
voor een erfpachtconstructie gekozen wordt.
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Het CLT idee, huur-koop-systeem, lease met aankoopoptie en de verkoop/lening onder voorwaarden
met gedeelde meerwaarde-ontwikkeling wordt momenteel op enkele plaatsen in Vlaanderen
uitgezocht en/of uitgeprobeerd. Deze experimenten worden door de vastgoedsector verwelkomd,
hoewel ze slechts een beperkte groep zullen aanspreken.
Gemeenschappelijk wonen (cohousing) kan zeker een aantal voordelen hebben, hoewel in de praktijk
vaak op problemen met vergunningen, uitkeringen, belastingen en premies gestoten wordt. Hoewel
er van vastgoedzijde zeker interesse bestaat naar het experiment van samenhuizen, wordt
meegegeven dat cohousing opnemen in een project het al lange en moeilijke traject nog complexer
maakt. Bovendien is het enkel haalbaar, zo wordt door de sector ervaren, als tijdelijke tussenstap
voor een kleine groep van de bevolking.
Conclusie?
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Vragenlijst
Afhankelijk van de positie van de gesprekspartner(s) ligt de klemtoon in het gesprek op de aanbod- of
vraagzijde en op de koop/bouw- of de huurmarkt.
VOORAF
Is de inbreng van de te interviewen persoon een algemeen verhaal voor Vlaanderen, of specifiek
toegespitst op Gent? Zijn de keuzes in projectontwikkeling, verkoop, verhuur, … anders in Gent dan
in andere steden / gemeenten? Heeft Gent een atypische koop- / huurmarkt? Zijn er verschillen
waarneembaar in de verschillende deelgebieden (deelgemeenten) van Gent? Of ten opzichte van
aangrenzende gemeenten?
Aanbod
1. Wat is de motivatie om te kiezen voor een bepaald product? Wordt gefocust op het product
(woningtype) of op de doelgroep?
2. Heeft de Gentse woningkoopmarkt / nieuwbouwmarkt / huurmarkt specifieke
karakteristieken voor bepaalde woningtypes, qua kwaliteit van de aangeboden woningen,
qua betaalde prijzen, qua soort verkopers, de snelheid waarmee verkocht wordt? Wat zijn
gemiddelde verkoopprijzen voor de verschillende woningtypes (studio’s, appartementen,
lofts, rijhuizen, half-open bebouwingen, vrijstaande villa’s)? Hoe groot is het verschil tussen
de vraagprijzen en de uiteindelijke verkoopprijzen? En tussen vraag-huurprijzen en de
uiteindelijke huurprijzen? Ziet u hierin bepaalde evoluties? Kunt u deze cijfermatig duiden?
3. Wat is de evolutie betreffende opbrengsteigendommen? Heeft dit effect op de huurmarkt?
Positief / negatief?
4. Zijn de principes van het Algemeen Bouwreglement afgestemd op de marktvraag, op de
markttendenzen? (te beschermen ééngezinswoning (TBE) , menging op projectniveau, …)? En
van de woningtypetoets?
5. Wat zou de impact zijn op de verlaging van de grens van 250m² van een te beschermen
eengezinswoning op de verkoopprijzen? (meer opdelen mogelijk). Hoe betaalbaar is deze nu
en bij een verlaging van de TBE-grens?
6. Ziet u verschillen in de markt en de evoluties daarin binnen Gent tussen binnenstad/kuip,
kernstad, randstad of bepaalde deelgemeenten (bijvoorbeeld Drongen): voor koop /voor
huur ? En in stadsvernieuwingswijken (Brugsepoort, Rabot, Ledeberg): voor koop / huur ?
7. Welk soort evolutie van de verkoopprijzen verwacht u in de toekomst ? En van de
nieuwbouwprijzen ? En van de huren ? Wat is de impact van de lage rentevoet? Hoe wordt
hierop ingespeeld? Hoe groot is de impact van de woonbonus op de verkoopprijs?
8. Zijn er wijken / deelgemeenten waar u prijsdalingen / -stabiliseringen / lagere -stijgingen
verwacht en ander waar u verhoudingsgewijze forse stijgingen verwacht ?
9. In welke mate bepalen nieuw opgelegde kwaliteitseisen (veiligheidscoördinatie, energieprestatienorm, rationeel watergebruik, …) de renovatiekost en de verkoopprijs van te
renoveren woningen ? En van nieuwbouwwoningen ? Wordt laagenergie, passiefwoningen,
BEN-woning stilaan ingeburgerd? Wat is de meerprijs in bouw en in verkoop?
10. In welke mate bepalen nieuw opgelegde kwaliteitseisen (conformiteitattest, …) de
huurprijzen ? Wat zou de invloed zijn van de verplichting van een conformiteitsattest?

Vragenlijst

11. Welke vormen van budgetwonen (aanbod aan woningen voor de middengroepen die net
boven de sociale huisvesting vallen) acht u zinvol ? Hoe zou u de doelgroep daarvan aflijnen ?
12. Welk soort woningen (prijsklassen, types, …) vallen voor u onder de noemer budgetwonen ?
13. Wat bepaalt vandaag de prijs van het aanbod het meest doorslaggevend? Oppervlakte /
duurzaamheid / ligging / aanwezigheid groen / woningtype / ouderdom / architectuur /
aantal slaapkamers / …. Andere? Wat verstaat u onder ‘betaalbaar wonen’?
14. Wat kan de overheid volgens u doen om de aanbodzijde te ondersteunen? Is ondersteuning
nodig of wenselijk? Waar moet een lokale overheid volgens u de klemtoon op leggen in haar
aanbodbeleid? Hoe ziet u de verhouding van het aanbod voor gezinnen ten opzichte van het
aanbod aan studenten en ouderen?
Vraag
15. Welke woningtypologie is gevraagd, in overaanbod, in onderaanbod?
16. Welke rol / factor speelt de woonomgeving bij de beslissing voor het bouwen / kopen /
huren van een woning? (mobiliteit, voorzieningen, rustig, veilig, …)
17. Ziet u evoluties in de aard van de kopers van bepaalde woningtypes in Gent (naar leeftijd,
afkomst, gezinssamenstelling, inkomen, financiële achtergrond/steun, van binnen of buiten
Gent, …) ? Idem bij nieuwbouwers. Idem bij huurders.
18. Wat en waar zoekt de 'economisch interessante' groep (26 - 40 - jarigen) ? Hoe kunnen we
deze in Gent houden, verleiden om naar Gent te komen? Hoe economisch interessant zijn de
45- jarigen (bewustere keuze, meer vermogend) ?
19. Hoeveel slaapkamers willen gezinnen met kinderen? (1, 2, 3, 4 kind(eren) – gekoppeld aan
leeftijd)? Hoe groot moet een woning zijn voor een gezin met 1, 2, 3, 4, … kinderen? Wat
vragen deze gezinnen? (opp., grootte slaapkamers, leefruimte, tuin / terras, berging, garage,
…?)
20. Is er een evolutie merkbaar bij de 60-plussers (woningformules of locatie)? Heeft de
verhoogde mobiliteitskost al impact op het zoekgedrag van mensen of wordt hier een
evolutie verwacht (terug in de stad gaan wonen, knooppunten van openbaar vervoer als
meer gewenste locaties, ...) ?
21. In welke mate speelt de hype van assistentiewoningen een rol in de beslissing van 60plussers om te verhuizen? Door wie worden assistentiewoningen gekocht? (onmiddellijke
bewoners, particuliere investeerders, grote investeerders, …)
22. Hoe groot is de invloed van de studentenpopulatie op de woningmarkt (50% van de
studenten zit op kot)? Welke wensen hebben studenten?
23. Hoe groot is de interesse bij kopers voor nieuwe woonvormen? (cohousing, samenhuizen,
…)
24. Hoe groot is de invloed van de wijzigende gezinssamenstelling op de woningmarkt?
(huishoudens met 1 of 2 inkomens, scheidingen, leeftijd (1ste aankoop, 2de aankoop, …)
25. In welke mate blijven woningen binnen de familie (na overlijden, scheiding, …): eigen
bewoning, onverdeeldheid, verhuring, verkoop?
26. Wat is anders bij Turkse Gentenaars betreffende vastgoed (bijzonderheden)? Wat willen /
zoeken zij? Komen zij in de nieuwe ontwikkelingen terecht? Wat is hun opleiding?
27. Hoe kunnen we de middenklasse en rijkere bewoner in Gent krijgen / houden?
Financieel
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Vragenlijst

28. Hoe hoog mag volgens u de reële afbetalingslast / huur maximaal bedragen (% van het
beschikbaar inkomen, of het restbedrag dat nodig is voor resterende noodzakelijke uitgaven)
om nog leefbaar te zijn ? In welke mate zijn tijdelijke overschrijdingen daarvan tolereerbaar ?
Verschilt de hoogte van de maximaal toelaatbare afbetalingslast / huur per groep
(bijvoorbeeld lager voor alleenstaanden, hoger voor senioren, …) ?
29. Welk business-modellen worden door de sector momenteel gebruikt – rendementen,
termijnen, kapitaal, prefinanciering, …? Wat denkt u over huurkoop in Vlaanderen? Is dit een
haalbare formule?
30. Hoe zwaar wegen energie- en waterkosten mee ten opzichte van de afbetaling / de huur ?
Zijn hierin verschillen naar woningtypes of types eigenaars / huurders ? Ziet u hierin een
evolutie ? Hoe verwacht u dat dit in de toekomst zal evolueren ?
31. In voorkomend geval, hoe zwaar wegen andere kosten zoals syndicus-kosten bij medeeigendom door ten opzichte van de afbetaling / de huur ?
Koop
32. Wat is actueel de gemiddelde verhouding tussen eigen middelen, middelen van familie en
geleende middelen bij kopers, bij nieuwbouwers ? Ziet daar een evolutie in ? Zijn er
verschillen tussen bepaalde woningtypes / groepen kopers of bouwers ? Welk maximum
hanteert de kredietverlener voor het aandeel geleende middelen ?
33. Wordt er veel geleend via informele kanalen (familie, vrienden, …)? Hoe verhoudt zich dit
ten opzichte van eigen middelen en bankleningen?
34. Is er evolutie merkbaar in schenkingen in functie van de aankoop van een woning? Is dit een
groter wordende groep?
35. Wordt nog veel zwart geld verhandeld bij de aankoop van woningen? Is dit afhankelijk van
bevolkingsgroep?
36. Welke evolutie verwacht u in de kostprijs van leningen voor aankoop en renovatie, voor
nieuwbouw ? Welke elementen en formules zijn essentieel bepalend en zinvol om die
leningkost zo laag en betaalbaar mogelijk te houden (leningen op langere termijn, inkomensgarantie(verzekering), borgstellingen, fiscale aftrekken, premies, …) ? Acht u op dit vlak
stedelijke initiatieven zinvol ? Hoe groot is de reële impact van de woonbonus op de kostprijs
van de leningen?
37. Hoe hoog loopt volgens u actueel de woonkosten van eigendomsverwerving met renovatie
op als belastingvoordelen, premies en dergelijke in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld
in € per maand te betalen per tienduizend € geleend bedrag) ? En bij nieuwbouw ? Zijn er
verschillen voor bepaalde woningtypes ? Verwacht u hierin een evolutie ?
38. Wat zijn de argumenten om verhuring om te zetten in verkoop? Wat denkt u van een
verplicht conformiteitsattest? Zou een verplicht conformiteitsattest invloed hebben op de
huurmarkt (inkrimping)?
39. Wat moet een gezin van 5 (3 kinderen) minimum verdienen om in Gent te kunnen wonen?
Wat vinden potentiële bewoners haalbaar?
40. Wat zijn de belangrijkste drempels voor kandidaat-kopers om mede-eigenaar te worden, bv
door de aankoop van een appartement? In hoeverre spelen deze drempels mee in de keuze
van typologie? (huis boven appartement kiezen) Is hier evolutie merkbaar bij jongere
generaties (of juist bij tweede-aankopers omdat zij beter risico kunnen schatten?)
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Vragenlijst

Huur
41. Idem voor huur: welke evolutie verwacht u in de huurprijzen ? Zullen de grootste prijsstijgingen zich in het laagste segment blijven manifesteren ? Welke elementen en formules
zijn essentieel bepalend en zinvol om die huurkost zo laag en betaalbaar mogelijk te houden
(behoud licht gerenoveerde oudere woningvoorraad met basiscomfort, huursubsidies, groter
marktaandeel verzamelde lokale woonactoren, fiscale aftrekken, premies, …) ? Acht u op dit
vlak stedelijke initiatieven zinvol ?
42. Wat denkt de sector van de online tool – huurschatter ?
43. Wat is een realistisch rendement op een huurwoning? Is investeren in verhuur rendabel? Tot
waar moet de rentevoet stijgen of verder dalen om een verschil te maken?
44. Hoe verhouden kwaliteit, betaalbaarheid en aanbod zich tot elkaar? Wat is de invloed van
een verplicht conformiteitsattest (als voorwaarde voor verhuring) op de betaalbaarheid en
het
aanbod
van
de
huurwoningen?
Bestaan
hiervoor
simulatieen
berekeningsinstrumenten?
45. Zijn SVK en Huuringent voldoende bekend in Gent? Welk publiek is geïnteresseerd in SVKformule? Wat zijn de kosten-baten?
46. Op welke manier kan studentenhuisvesting op grotere schaal verhuurd worden?
Andere formules
47. Wat is de interesse bij kopers voor nieuwe woonsystemen (huurkoop, aandeelhouderschap
van huurders, CLT, erfpachtsystemen, …)
48. Welke nieuwe technologieën, bouwwijzen, financieringsmechanismen, … zouden wonen
betaalbaarder kunnen maken?
En vooral :
49. Welke groepen (inkomen, gezinssamenstelling, …) vooral hebben het vanuit uw ervaring
moeilijk om een betaalbare aanvaardbare woning in Gent te kopen of te kunnen bouwen;
waar liggen volgens u de (inkomens)grenzen ? Hoe omvangrijk schat u die groepen in ? Zijn
er voor bepaalde van deze groepen specifieke redenen ? Welke oplossingen acht u zinvol en
wenselijk ?
50. Welke groepen (inkomen, gezinssamenstelling, …) vooral hebben het vanuit uw ervaring
moeilijk om een betaalbare aanvaardbare woning in Gent te huren; waar liggen volgens u
de (inkomens)grenzen ? Hoe omvangrijk schat u die groepen in ? Zijn er voor bepaalde van
deze groepen specifieke redenen ? Welke oplossingen acht u zinvol en wenselijk ?
51. Waarin vindt u dat de (lokale) overheid betreffende betaalbaarheid van het wonen te kort
schiet ? Welke acties / stimulansen kan / moet de (lokale) overheid doen / geven ?
52. Wat denkt de sector over prijsregulering door de overheid? Wat zijn voor- en nadelen voor
de sector? Hoe moet dit best georganiseerd worden?
53. Is er rechtsonzekerheid over bepaalde huisvestingswetgeving …. Inconsequent beleid,
perverse effecten betreffende stedelijk beleid, niet goed afgesteld Vlaams en stedelijk
beleid? (bijvoorbeeld betreffende kwaliteit en verhuring)
54. Welke troeven heeft Gent die andere steden niet hebben? Welke troeven heeft Gent niet die
andere steden wel hebben?
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