
 

 

Huurprijzen en richthuurprijzen 

Deel VI: 
Synthese 

Sien Winters 

 



 

Auteurs:  

Sien Winters 

Datum:  

31 januari 2012 

Verantwoordelijke uitgever: 

Steunpunt Ruimte en Wonen  

Kasteelpark Arenberg 51 bus 2429 - 3001 Heverlee 

Tel: +32 (0)16/32 13 36  

Email: info@steunpuntruimteenwonen.be  

ISBN 000-00-000-0000-0 

Dit rapport kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap: Programma Steunpunten voor 

Beleidsrelevant Onderzoek. In deze tekst komt de mening van de auteur naar voor en niet die van de 

Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik 

dat kan worden gemaakt van de meegedeelde gegevens. 

http://www4.asro.kuleuven.be/steunpuntruimteenwonen/cms/JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy80414%20=%20'info'%20+%20'@';%20addy80414%20=%20addy80414%20+%20'steunpuntruimteenwonen'%20+%20'.'%20+%20'be';%20document.write(%20'%3ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy80414%20+%20'/'%3e'%20);%20document.write(%20addy80414%20);%20document.write(%20'%3c/a%3e'%20);%20/--%3e/n%20%3c/script%3e%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3cspan%20style=/'display:%20none;/'%3e'%20);%20/--%3e%20%3c/script%3eDit%20e-mail%20adres%20is%20beschermd%20door%20spambots,%20u%20heeft%20Javascript%20nodig%20om%20dit%20onderdeel%20te%20kunnen%20bekijken%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3c/'%20);%20document.write(%20'span%3e


 

iii 

Inhoudstafel 

Inleiding 1 

1. Literatuuronderzoek naar richthuurprijzen (Deel I) 3 

2. Nieuwe gegevens op basis van de geregistreerde huurcontracten (Deel II) 7 

2.1 De AAPD-databank 7 

2.2 Resultaten 8 

2.3 Aanbevelingen voor de registratie 9 

3. Hedonische huurprijzen (Deel III) 11 

3.1 De data 11 

3.2 De methode 12 
3.2.1 De finaliteit van het hedonische model 12 
3.2.2 Technische kenmerken van het hedonische model 12 

3.3 De resultaten 13 
3.3.1 Prijzen voor woningkenmerken 13 
3.3.2 Prijzen voor omgevingskenmerken 15 
3.3.3 Prijzen voor ligging 15 

3.4 Bruikbaarheid voor het beleid 15 

4. Een huurprijsindex (Deel IV) 17 

5. De relatie tussen de woningprijzen en huurprijzen (Deel V) 21 

5.2 Een rendementsmodel voor de huurmarkt 21 

5.3 Een woningprijsmodel gebaseerd op de leninglastbenadering 22 

5.4 Geïntegreerd model 22 

5.5 Empirische toetsing 23 

6. Beleidsaanbevelingen 25 

6.1 Mogelijke functies van richthuurprijzen 25 
6.1.1 Ingrijpen in de hoogte van de huurprijs 25 
6.1.2 De transparantie van de markt verhogen 25 
6.1.3 Toepassingen bij beleidsinstrumenten 26 

6.2 Methoden om richthuurprijzen te bepalen 26 

6.3 Gebruik van de huurindex 27 

6.4 Noodzaak aan goede data 27 

Bijlage 1. Samenstelling van de Begeleidingsgroep 29 

Bibliografie 31 





 

1 

Inleiding 

Het aandeel van de private huurmarkt in de Vlaamse woningmarkt is sedert de tweede wereldoorlog stel-

selmatig achteruit gegaan. Vandaag beslaat de private huurmarkt nog ongeveer een vijfde van de totale 

woningmarkt. Uit onderzoek blijkt dat de private huurmarkt in belangrijke en toenemende mate bewoners 

huisvest met een zwak socio-economisch profiel, dit wil zeggen lage inkomens, alleenstaanden, eenouder-

gezinnen, werklozen, mensen die arbeidsongeschikt zijn en vreemdelingen (Heylen et al., 2007). Private 

huurders ondervinden meer dan andere huishoudens problemen met kwaliteit en de betaalbaarheid van het 

wonen en genieten duidelijk minder woonzekerheid (Winters, 2010). 

Private verhuring in Vlaanderen is in hoofdzaak een bezigheid van particulieren. De meerderheid van hen 

verhuurt slechts één woning, gemiddeld bieden verhuurders 2,2 huurwoningen aan. Het rendement op 

private verhuring wordt laag ingeschat (Vandenbroucke et al., 2007). Vaak zijn de private verhuurders 

gepensioneerden. Omdat de verhuurders verouderen, als gevolg van vele nieuwe administratieve verplich-

tingen (AES, 2009) en omdat woningen op de koopmarkt de laatste jaren sterk in waarde zijn gestegen, 

hebben private verhuurders zich de laatste jaren teruggetrokken uit de markt. Een grote groep huishoudens 

met een laag inkomen voor wie - mede bij gebrek aan voldoende sociale woningen - de private huurmarkt 

het enige alternatief is, dreigt hoe langer hoe meer in de verdrukking te komen (Winters & De Decker, 2009). 

In een advies van einde 2010 trekt de Vlaamse Woonraad aan de alarmbel. Voortbouwend op de vermelde 

vaststellingen vraagt de Woonraad een doortastend beleid voor de private huurwoningmarkt (Vlaamse 

Woonraad, 2010). In haar ‘Beleidsnota wonen 2009-2014’ (Van den Bossche, 2009) onderschrijft ook de 

Minister van Wonen de probleemanalyse en stelt ze een aantal maatregelen in het vooruitzicht. Inmiddels 

zijn de eerste aangekondigde maatregelen gerealiseerd. Zo is het stelsel van huursubsidies verruimd om 

tegemoet te komen aan de noden van mensen die al lange tijd op de wachtlijst staan voor een sociale 

woning.  

Hoewel er dus een vrij goed inzicht is in de aard van de problematiek, blijkt op een aantal punten nog essen-

tiële informatie over de private huurmarkt te ontbreken. De bronnen van de geciteerde studies zijn in hoofd-

zaak eenmalige surveys en kwalitatief (diepte)onderzoek. Ze belichten telkens een (ander) deel van de prob-

lematiek of van de huurmarkt en laten niet toe de verschillen tussen gebieden of steden en gemeenten in 

beeld te brengen, noch gedetailleerde evoluties te schetsen. De meest volledige bron, de Sociaal-Econo-

mische Enquête 2001, is gebiedsdekkend, maar beperkt zich tot de domiciliewoningen en baseert zich op de 

uitspraken van de respondenten. Deze enquête zal bovendien niet meer worden herhaald. We kunnen 

besluiten dat de kennis omtrent de private huurmarkt karig is en gefragmenteerd (VOB, 2005). Voor een 

gedegen beleid is het essentieel over goede gegevens te beschikken die voldoende de ruimtelijke diversiteit 

in beeld brengen en die toelaten evoluties te schetsen. De verplichte registratie van de lopende en nieuwe 

huurcontracten biedt in dit opzicht tot nu toe onbenutte mogelijkheden. In het onderzoek waarvan dit de 

synthese is, wordt die databank voor het eerst geanalyseerd. Zoals zal blijken vertonen deze data tal van 

beperkingen. Maar mits de betrokken diensten bereid zijn rekening te houden met de aanbevelingen voor 

een verbeterde registratie, zal hiermee op termijn een schat aan informatie over de private huurmarkt 

beschikbaar komen. 

Naast de nood aan gegevens over de huidige situatie is er de vraag welke maatregelen en initiatieven een 

gepast antwoord bieden op de problematiek. De beleidsnota van de Minister bevat zoals gesteld een aantal 

concrete voorstellen. Een van deze voorstellen is om een maatstaf te ontwikkelen om de redelijkheid van de 

huurprijzen aan af te toetsen en die zou kunnen worden toegepast ingeval van overheidsfinanciering voor 

verhuurders. In de beleidsnota is niet nader omschreven hoe deze maatstaf tot stand zou komen en hoe die 

kan worden toegepast. De Minister vroeg aan het Steunpunt om hierbij wetenschappelijke ondersteuning te 

verlenen. Naast het al vermelde doel van dit onderzoeksproject om een nauwkeuriger en regionaal gediffe-

rentieerd beeld te krijgen van de private huurmarkt in Vlaanderen, volgt hieruit een tweede doel: bij te dragen 

tot de ontwikkeling van een stelsel van richthuurprijzen. 

Het onderzoek werd uitgevoerd tijdens de periode van juni 2010 tot november 2011. Er werd binnen het 

samenwerkingsverband van het Steunpunt Ruimte en Wonen aan gewerkt door onderzoekers van het 

Centrum voor Economische Studiën (CES) en het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA), 
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beide van de KU Leuven, en door onderzoekers van het OTB van de TUDelft in Nederland. Een Begelei-

dingsgroep met vertegenwoordigers uit het werkveld volgde de onderzoeksactiviteiten op en reageerde op 

tussentijdse resultaten en ontwerprapporten. We bedanken hen hierbij voor hun interesse en inzet. De 

samenstelling van de Begeleidingsgroep is opgenomen in bijlage 1. Tussentijds vond ook regelmatig overleg 

plaats met medewerkers van de FOD Financiën, Administratie Algemene Patrimonium Documentatie 

(AAPD), die eigenaar en beheerder is van de databank met de geregistreerde huurcontracten. 

Het onderzoek bevat vijf onderdelen, waarover gerapporteerd is in afzonderlijke deelrapporten. Het eerste 

deel betreft een literatuuronderzoek naar richthuurprijzen. In deel II worden de data over de geregistreerde 

huurcontracten beschreven. In Deel III worden hedonische huurprijzen berekend. Deel IV heeft tot doel een 

huurprijsindex voor nieuwe verhuringen samen te stellen. In deel V ten slotte wordt ingegaan op mogelijke 

verklaringen voor verschillen in huurprijzen. 

In deze synthese brengen we een samenvatting van de voornaamste resultaten uit elk deelrapport, waarbij 

we bijzondere aandacht schenken aan de relaties tussen de delen. De synthese sluit af met besluiten voor 

het beleid. 
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1. Literatuuronderzoek naar richthuurprijzen (Deel I) 

Het hanteren van richthuurprijzen is een vorm van huurprijsregulering. Van huurprijsregulering zijn er zowel 

sterke voorstanders als hevige tegenstanders. Doorgaans zijn voorstanders te vinden bij organisaties die 

belangen van huurders en armen verdedigen. Huurprijsregulering is voor hen vooral huurprijsbeperking: ze 

achten het in bepaalde omstandigheden nodig om vooral voor zwakkere huurders de huur betaalbaar te 

houden. Vertegenwoordigers van de vastgoedsector en van eigenaars-verhuurders hebben doorgaans nogal 

wat weerstand tegen regulering van huurprijzen. Hun argument is dat regulering ten koste kan gaan van het 

rendement dat nodig is om te willen investeren in huurwoningen, zodat het aanbod op de markt zal terug-

vallen en huurwoningen slechter onderhouden zullen worden. De standpunten lijken daarmee moeilijk over-

brugbaar. In dergelijke discussies worden echter vaak alle mogelijke vormen van regulering van huurprijzen 

op een hoopje gegooid. Nochtans bestaat een breed spectrum aan praktijken, waaronder ook zeer milde 

vormen van huurprijsregulering.  

Hetzelfde als over huurprijsregulering kan worden gezegd over ‘richthuurprijzen’. Ook over dit begrip bestaat 

veel verwarring. Er zijn tal van termen voor in gebruik: geobjectiveerde huurprijzen, huurprijsomkadering, 

huurprijsrooster, indicatieve rooster, maatstaf van huurprijzen, referentiehuren, ... Zelden wordt gedefinieerd 

wat hieronder wordt verstaan. Onduidelijkheid over de inhoud van het begrip blijkt bijvoorbeeld uit het ‘Eind-

verslag van de studie over het opstarten van pilootprojecten voor paritaire huurcommissies in Brussel, 

Charleroi en Gent’ (Noël et al., 2007). 

Uit de literatuur leren we dat gemeenschappelijk aan al deze termen de bedoeling is, namelijk een objectieve 

relatie te leggen tussen kenmerken en kwaliteit van de woning enerzijds en de huurprijs anderzijds. De huur-

prijzen worden daarbij vaak gepresenteerd in tabel- of roostervorm, waarbij tegenover kenmerken van de 

woning telkens een prijs staat. Het verder liggende doel van dergelijke ‘objectivering van huurprijzen’ is om 

onredelijke huurprijzen te voorkomen, bijvoorbeeld door ze op te leggen als maximum. Het is dus een speci-

fieke vorm van huurprijsregulering. Zelfs als de objectieve huurprijzen een louter informatieve functie heb-

ben, kan er een regulerende invloed van uitgaan. 

We onderscheiden drie manieren waarop de huurprijzen kunnen ‘geobjectiveerd’ worden: op basis van 

marktprijzen, op basis van kosten (of rendement) en op een normatieve manier. We verduidelijken het ver-

schil. 

 Een eerste mogelijkheid is de markthuurprijzen als referentiepunt te nemen. In dit geval heeft men nood 

aan de markwaarde van vergelijkbare woningen op een vergelijkbare locatie. De marktwaarde kan zowel 

boven als beneden de kostprijs liggen. In een markt of een marktsegment waar er krapte is, ligt de 

marktwaarde doorgaans boven de kostprijs, uitgedrukt in termen van aanschaffingswaarde.  

 bij een objectivering op basis van kosten wordt een schatting gemaakt van de investeringskosten, zowel 

voor de bouw van de woning als voor renovatiewerken. Daarnaast kunnen ook de waardeverminderin-

gen als gevolg van slijtage in rekening gebracht en andere kosten als belastingen, verzekeringen, admi-

nistratiekosten. Verder kan een gewenst rendement uit verhuring worden ingerekend. 

 bij de normatieve benadering wordt de kwaliteit van de woning gekoppeld aan normatief bepaalde prij-

zen. Die normering kan resulteren uit de waardering die de consument geeft aan de kwaliteit. Zo kan 

men zich bijvoorbeeld baseren op enquêtes waarbij bewoners de kwaliteit van woningkenmerken uit-

drukken in geldtermen. Maar de relatie kwaliteit-prijs kan ook het resultaat zijn van overleg tussen 

betrokken partijen of worden opgelegd door de overheid. De overheid kan daarbij bijvoorbeeld de betaal-

baarheid vooropstellen, waarbij de ‘objectieve huurprijs’ dan eerde moet worden gezien als een ‘redelijke 

huurprijs’ in termen van het inkomen waarover de huurder beschikt. 

Merk op dat de verschillende benaderingen soms dicht tegen elkaar kunnen zitten. Zo kan de normatieve 

waardering van de kwaliteit rekening houden met de kostprijs (incl. rendement) wanneer deze waardering tot 

stand komt met inbreng van verhuurders. De kostprijsbenadering komt overeen met de marktprijsbenadering 

indien er sprake zou zijn van een goed werkende vrije markt met veel vragers en veel aanbieders. 

In deze literatuurstudie werden vormen van huurprijsregulering in België en zeven andere landen belicht. 

Daarbij valt op hoeveel landen in hun huurprijsregulering gebruik maken van een of andere vorm van geob-

jectiveerde huurprijzen. De drie genoemde vormen van objectivering zijn alle drie aanwezig. 
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Een gekend voorbeeld van richthuurprijzen gebaseerd op de markthuur is de Duitse 'Mietspiegel'. Dit is een 

databank met gegevens van alle huurcontracten van de afgelopen vier jaar in de regio. Zowel woningken-

merken als locatie worden daarbij in rekening gebracht. Sedert de aanpassing van de huurwet in 2001 kan 

ook een ‘wetenschappelijke Mietspiegel’ worden toegepast. Deze moet gebaseerd zijn op een representa-

tieve steekproef en bepaald volgens wetenschappelijke methoden.  

Ook in Frankrijk gebeurt de prijsvorming voor een gedeelte van de private huurmarkt via referentiewoningen, 

dit zijn woningen met vergelijkbare kenmerken in dezelfde regio (Noël et al., 2007). Een aanzet tot objective-

ring op basis van de marktprijzen vinden we ook in de Belgische Huurwet van 1997, waar de mogelijkheid 

werd ingevoerd om de huurprijs te herzien omdat de omstandigheden zijn gewijzigd. De wet verwijst in dit 

geval naar de ‘normale huurwaarde’, waaronder men verstaat ‘de waarde die een doorsnee huurder voor het 

gehuurde goed zou bieden, die wordt bepaald op basis van de gegevens van de vastgoedmarkt en door een 

vergelijking van de huurwaarde van soortgelijke onroerende goederen op het vlak van standing en comfort in 

dezelfde omgeving’ (Dambre, 2009). Maar dit blijkt in de praktijk weinig te worden toegepast.  

Het meest typische voorbeeld van de kostenbenadering vinden we in Luxemburg. Voor het berekenen van 

de kosten vertrekt men daar van het bouwjaar van de woning, de bouw- en aankoopkosten en de renovatie-

kosten, waarbij ook rekening wordt gehouden met slijtage. Het verhuren van het pand mag niet meer dan 

5% van het geïnvesteerde kapitaal opbrengen. In Duitsland bestaat naast de ‘Mietspiegel’ ook een kosten-

gebaseerde objectivering voor lopende contracten: wanneer de verhuurder verbeteringswerken heeft uitge-

voerd, bedraagt de toegestane verhoging een vast aandeel van de kosten.  

Ten slotte zijn er ook enkele voorbeelden van normatieve ‘objectivering’. Zo wordt in het Nederlandse 

‘woningwaarderingsstelsel’ de maximale huurprijs bepaald op basis van een puntensysteem dat kenmerken 

van de woning en de woningomgeving in rekening brengt. Het is de overheid die deze punten normatief 

oplegt. In Zweden mogen huurprijzen voor private woningen niet meer dan 5% hoger liggen dan de prijzen 

van vergelijkbare woningen in de publieke sector. Deze laatste zijn het resultaat van lokaal overleg tussen 

bewonersorganisaties en de sociale huisvestingsmaatschappij.  

Naast de verschillen in manieren waarop de prijzen worden ‘geobjectiveerd’, zijn er ook grote verschillen in 

de mogelijke toepassingen. In Nederland en Zweden hebben de ‘objectieve huurprijzen’ de meest directe 

gevolgen voor de huurprijs. De referentieprijzen gelden hier als maxima, die in vele gevallen bindend zijn. 

Aan het andere einde van het spectrum vinden we Duitsland, waar de Mietspiegel vooral een informatieve 

functie heeft naar huurders en verhuurders en het systeem tot doel heeft zo marktconform mogelijk te zijn. 

De Mietspiegel is voor concrete contracten enkel bindend ingeval de verhuurder hoge huurstijgingen (meer 

dan 20%) wil doorvoeren of wanneer woekerhuren worden gevraagd bij nieuwe verhuringen. 

Tussen beide landen in plaatsen we de toepassing van geobjectiveerde huurprijzen in de andere landen die 

in de studie aan bod kwamen. In Frankrijk, Engeland, Nederland en Luxemburg zijn er paritair samenge-

stelde huurcommissies waar het mogelijk is in geval van onenigheid tussen huurder en verhuurder en 

gebruik makend van geobjectiveerde huurprijzen een verzoek tot aanpassing in te dienen bij een paritair 

samengestelde huurcommissie. De gevolgen hiervan op de huurpraktijk zijn moeilijk in te schatten. Veel 

hangt af van de aanwezige drempels om beroep te doen op dergelijke commissies. In België zouden de 

vrederechters een vergelijkbare functie kunnen vervullen, maar hier wordt in de praktijk relatief weinig 

gebruik van gemaakt. Verzoeningsprocedures gaan zelden over de relatie prijs-kwaliteit. Vooral om deze 

reden werden in het verleden in België meerdere voorstellen geformuleerd tot het oprichten van gelijkaardige 

bemiddelingscommissies.  

Een specifieke toepassing van geobjectiveerde huurprijzen vinden we ten slotte in Engeland, waar de private 

huurmarkt sedert 1997 gedereguleerd is, maar waar de ‘local reference rent’ uit het systeem huursubsidie de 

facto fungeert als een huurprijsrooster met invloed op de prijszetting in de private huurmarkt. De invloed is er 

zo sterk omdat een grote groep van de private huurders een huursubsidie ontvangt. De invoering van richt-

huurprijzen die Minister Van den Bossche voor ogen heeft in haar beleidsnota, leunt aan bij dit Engelse 

systeem. 

Uit de theoretische literatuur zijn meerdere argumenten te halen voor huurprijsregulering. De resultaten van 

empirische studies blijken echter vaak negatief uit te vallen. Arnott (1995) meent dat evaluatie van huurprijs-

regulering sterk afhangt van de concrete modaliteiten. Haffner et al. (2008) stellen dat bij evaluatie ook naar 
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de andere aspecten van huurdersbescherming en de interactie met de rest van de woningmarkt moet geke-

ken worden, maar dat empirisch onderzoek er tot nu toe niet in geslaagd is de theoretische argumenten voor 

huurprijsregulering te bevestigen. 

In de literatuurstudie is ook nagegaan wat de juridische mogelijkheden zijn tot het invoeren van een stelsel 

van richthuurprijzen. Zolang er geen overdracht van de bevoegdheid is voor de huurwetgeving zoals aange-

kondigd in het communautaire akkoord van oktober 2011, is ingrijpen in de huurprijsbepaling een bevoegd-

heid van het federale niveau. Voor de Vlaamse overheid is er nu wel al ruimte tot invoering van zachte vor-

men van objectivering van huurprijzen. Zo kan de Vlaamse overheid bijvoorbeeld via richthuurprijzen bijdra-

gen tot de transparantie van de markt en maximumhuurprijzen koppelen aan subsidies. We komen hier ver-

der op terug. 
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2. Nieuwe gegevens op basis van de geregistreerde 
huurcontracten (Deel II) 

In deel II van het onderzoeksrapport presenteert Katrien Tratsaert een primeur wat betreft gegevens over de 

private huurmarkt. Decennialang leverde de Volks- en Woningtellingen (in 2001 de ‘Socio-Economische 

Enquête’) daarover een aantal basisgegevens. Nu deze tellingen niet langer meer herhaald worden, blijft de 

woningmarkt en vooral de private huurmarkt gehuld in het duister. Er moet daarom gezocht naar alternatieve 

gegevensbronnen. Voor de private huurmarkt biedt de databank waarin de FOD Financiën, Administratie 

Algemene Patrimonium Documentatie (AAPD) de gegevens over de geregistreerde huurcontracten opslaat, 

een bijzonder potentieel. In deel II van het rapport worden voor de eerste maal gegevens uit deze databank 

op een systematische manier verwerkt. 

2.1 De AAPD-databank 

De registratieplicht bestaat reeds lang, maar werd in het verdere verleden nauwelijks nagevolgd. Sedert 

2007 is de registratie kosteloos en zijn er voor de verhuurder sancties verbonden aan het niet naleven. 

Vanaf 2007 worden dan ook huurcontracten op grote schaal ter registratie aangeboden. Ook de dan al 

lopende contracten konden tijdens een regularisatieperiode kosteloos worden geregistreerd. Via de lokale 

registratiekantoren wordt informatie uit deze huurcontracten opgeslagen in een databank bij AAPD. Deze 

databank bevat alle huurcontracten geregistreerd na 1 januari 2007, ook wanneer deze reeds vroeger wer-

den afgesloten. Ze bevat onder andere volgende informatie: bestemming van het goed, adrescode, NIS-

code, registratiedatum, aanvangsdatum, contractduur, niet-geïndexeerde huurprijs, huurlasten, status van de 

huurder, een vrij tekstveld met allerlei bijkomende informatie. 

Van AAPD ontvingen we een geanonimiseerd extract uit de databank van 27 mei 2010. Op dat ogenblik gaat 

het voor België over iets meer dan een miljoen huurcontracten met als bestemming ‘enkel wonen’, waarvan 

562 210 voor Vlaanderen. Een eerste onderzoek van het bestand wees op diverse moeilijkheden indien men 

dit bestand wil gebruiken als basisinformatie voor de private huurmarkt. We geven een overzicht van de 

voornaamste moeilijkheden: 

 uit de informatie in het vrije tekstveld kon worden afgeleid dat het bestand nog heel wat contracten 

bevatte voor commerciële huur, voor jacht, landbouw en visvangst en gemengde contracten (voor 

wonen en een commerciële activiteit). Deze werden uit het bestand verwijderd. Maar vermoedelijk ble-

ven er nog andere contracten in het bestand voor verhuur van gebouwen met een niet-woonfunctie; 

 contracten die zijn afgelopen, blijven in het bestand zitten. Om dubbeltellingen te vermijden moet voor 

elk adres enkel het contract van de laatste verhuring behouden worden; 

 de adresinformatie is vaak onvolledig (bv. busnummer ontbreekt). Een gevolg is dat vervolgcontracten 

niet steeds te onderscheiden zijn en dus dubbeltellingen niet te vermijden zijn; 

 informatie over het woningtype is niet systematisch opgenomen. In minder dan één vierde van de 

contracten is er informatie over het woningtype te vinden in het vrije tekstveld. Om dit bruikbaar te 

maken, moet een gedetailleerde en tijdrovende codering worden doorgevoerd; 

 sommige registratiekantoren kampten met een achterstand in registratie. Vanaf 2007 hebben zij ook de 

contracten die reeds daarvoor werden aangeboden, mee opgenomen in het bestand. Daardoor hebben 

sommige gemeenten een zeer groot aandeel contracten van voor 2007, wat de vergelijking tussen 

gemeenten bemoeilijkt; 

 een onbekend aantal verhuurders laat na het huurcontract te registeren; 

 de databank bevat ook tweede verblijven. De databank laat niet toe na te gaan of het over een tweede 

verblijf gaat of niet; 

 de databank bevat ook informatie over studentenkamers en sociale woningen, hoewel de registratiekan-

toren de instructie kregen deze niet mee op te nemen. De verschillen in registratiepraktijk tussen 

gemeenten bepalen zo mee de verschillen in huurprijzen tussen gemeenten. 

Katrien Tratsaert voerde een uitgebreide cleaning uit op de dataset. Daarna bleven nog 462 000 huurcon-

tracten in het bestand voor Vlaanderen over. Het overzicht van tekortkomingen hierboven maakt duidelijk dat 

dit cijfer niet kan worden gebruikt om de omvang van de private huurmarkt te kennen. Enerzijds zijn er con-
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tracten die niet in de databank terecht komen, anderzijds zitten er contracten in die er niet in thuis horen. Om 

een idee te krijgen van de omvang van dit probleem, relateren we het aantal huurcontracten aan het totaal 

aantal huishoudens in 2010. We komen dan op een aandeel voor de private huurmarkt van 17,9%, een cijfer 

dat dicht in de buurt ligt van de 18,7% volgens de Woonsurvey 2005, die de meest recente bron is.  

2.2 Resultaten 

Een meerderheid van de huurcontracten (53%) in de databank is afgesloten voor een periode van drie jaar 

of minder. Opmerkelijk is dat grootsteden (62%) en centrumsteden (58%) relatief meer van dergelijke kort-

lopende contracten hebben. In de stedelijke rand rond Brussel domineren contracten van langere duur 

(65%). Kamers worden bijna steeds verhuurd met korte contracten, voor de studio’s is het aandeel verhuur 

van drie jaar of korter 80%, voor huizen en appartementen zijn de aandelen lager (47% en 49%). 

Bij de huurprijzen komen nogal wat extreme waarden voor, waarschijnlijk als gevolg van foute registratie. 

Voor de analyses over huurprijzen werden de 0,5% hoogste en 0,5% laagste huurprijzen uit het bestand 

verwijderd. Omwille van een aantal extreem dure verhuringen is het beter te kijken naar de mediaan huur-

prijzen dan naar de gemiddelden. Los van woningtype bedraagt die mediaan 497 euro per maand zonder 

kosten. Dit cijfer ligt iets hoger dan de geïndexeerde bedragen op basis van de Woonsurvey 2005 

(465 euro). Gezien de verschillen tussen beide databestanden, mogen hier geen conclusies aan worden ver-

bonden w.b. de evolutie van de huurprijs.  

Er kan nog op een andere manier naar de evolutie worden gekeken, namelijk door geïndexeerde huurprijzen 

te bekijken naargelang het aanvangsjaar van het contract. De indexatie betreft hier de gezondheidsindex, en 

geeft zo een beeld van wat huurders anno 2010 aan huur betalen. De mediaan huurprijzen evolueren van 

457 euro voor contracten aangegaan in 2000 naar 550 euro voor contracten van 2010. Dit betekent een 

gemiddelde jaarlijkse stijging bovenop de index van 2%. Voor een goed begrip van dit cijfer moet men er 

rekening mee houden dat de woningen verhuurd in 2010 niet noodzakelijk van dezelfde grootte en kwaliteit 

zijn als de woningen verhuurd in 2000. De prijsevolutie kan mede het gevolg zijn van een kwaliteitsevolutie. 

In Deel IV stellen Frank Vastmans en Paul De Vries een methode voor het berekenen van een huurprijs-

index voor die aan deze kritiek tegemoet komt. 

Het is gekend dat er inzake huurprijs zeer grote verschillen zijn tussen regio’s. Dit blijkt ook uit de dataset. 

De laagste mediaan huurprijs vinden we in de arrondissementen Ieper (435 euro) en Kortrijk (447 euro), de 

hoogste in de arrondissementen Brugge (538 euro) en Halle-Vilvoorde (616 euro). Er is daarbij een duide-

lijke relatie met verstedelijkingsgraad. De grootsteden Antwerpen en Gent hebben de laagste mediaanhuur 

(450 euro) gevolgd door de centrumsteden (458 euro). De hoogste prijzen vinden we in de rand rond de 

grootsteden, het overgangsgebied en het stedelijk gebied rond Brussel. Een kaart met mediaanhuurprijzen 

per gemeente toont dat het zwaartepunt voor hoge huurprijzen ligt in het centrum van het land, in het gebied 

tussen Brussel, Leuven en Antwerpen. 

Bij deze bevinding past een gelijkaardige opmerking als bij de evolutie van de huurprijs. Regionale prijsver-

schillen zijn namelijk mede het gevolg van verschillen in bouwjaar, grootte, kenmerken en kwaliteit van de 

verhuurde woningen. Zo is het logisch dat de huurprijzen in Gent en Antwerpen lager zijn omdat er daar 

relatief meer appartementen worden verhuurd. In de regio Kortrijk - Ieper zijn de woningen ouder en van 

lagere kwaliteit. Een goede prijsanalyse houdt rekening met deze verschillen. Daarom bevat dit onderzoek 

ook een hedonische prijsanalyse, waarin als het ware deelprijzen per woningkenmerk worden geschat en 

waarmee het mogelijk is ook een waarde toe te kennen aan de ligging van de woning, los van de andere 

kenmerken van de woning. In deel III van dit rapport presenteren Frank Vastmans, Roel Helgers en Erik 

Buyst een dergelijke ‘hedonische huurprijsanalyse’. 

In Deel II wordt al een eerste stap in die richting gezet door de mediaan huurprijzen weer te geven naarge-

lang het woningtype. Deze informatie is gebaseerd op dit deel van de huurcontracten waarvoor er in het vrije 

veld informatie te vinden was over het woningtype. Het gaat in totaal over bijna 75 000 huurcontracten. De 

mediaan huurprijs van deze selectie van contracten blijkt dezelfde te zijn als deze van het volledige bestand, 

wat geruststellend is om er een analyse op te baseren. Een 150-tal verschillende bewoordingen voor 

woningtype waren terug te vinden. Deze werden gegroepeerd in 26 categorieën. 
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De mediaan huurprijs van wat in het contract benoemd wordt als ‘appartement’ bedraagt 517 euro. Apparte-

mentstypes als ‘dakappartement’ (502 euro) of ‘flat’ (445 euro) komen goedkoper uit, terwijl een ‘loft’ 

(695 euro), ‘penthouse’ (888 euro), ‘duplexappartement’ (627 euro) tot de duurdere appartementstypes 

behoren. Ook woningen zijn duidelijk duurder dan doorsnee appartementen. Wat omschreven is als een 

‘open bebouwing’ kost 925 euro, een ‘halfopen bebouwing’ 680 euro, een ‘rijhuis’ (596 euro) en wat aange-

duid is als ‘huis’ 546 euro. Aan de onderzijde van de verdeling vinden we de studio’s met 361 euro, kamers 

met 251 euro. Hoewel dergelijke opsplitsing al meer detail geeft, geldt ook hier weer de bemerking dat er 

een samenhang is met de woningkenmerken. Zo zal een loft waarschijnlijk van recentere datum zijn dan een 

appartement, wat mee het verschil in prijs verklaart. Ten slotte - als we kijken naar de evolutie van de prijzen 

per woningtype naar aanvangsjaar van het contract - dan valt op dat de eengezinswoningen tussen 2005 en 

2009/2010 sterker stegen in prijs dan de kleinere woningtypes. 

Informatie over het aantal slaapkamers is bekend voor 6 122 huurcontracten. Voor een doorsnee apparte-

ment met één slaapkamer betaalt men in Vlaanderen 456 euro. Wie een tweede slaapkamer wil, moet daar 

95 euro bovenop leggen. Voor een derde slaapkamer is dit nog eens 67 euro extra. Wie drie slaapkamers 

nodig heeft, komt aan 618 euro. De bedragen voor extra slaapkamers bij huizen liggen nog hoger. Voor een 

huis met drie slaapkamers is de prijs 627 euro. Uit deze informatie leidt Katrien Tratsaert af dat de mediaan-

huurprijs van 497 euro voor alle contracten samen in sterke mate bepaald wordt door de huurprijzen van de 

kleine wooneenheden, gericht op alleenstaanden, studenten en starters zonder kinderen, die in groten 

getale de private huurmarkt bevolken, vaak in aanloop naar een eigen woning. Voor gezinnen die hun hele 

leven op de huurmarkt moeten doorbrengen, liggen de prijzen daar een stuk boven. Voor gezinnen met kin-

deren bijvoorbeeld is een huurprijs van 620 euro voor een modale woning met drie slaapkamers meer rich-

tinggevend. Voor koppels en kleine gezinnen geeft 550 euro als prijs van een appartement met twee slaap-

kamers een meer realistische inschatting. 

Ook de aanwezigheid van een tuin, koer of terras bepaalt mee de prijs. De meerprijs van een terras of tuin  

is vooral groot bij een eengezinswoning, namelijk 110 euro. Bij appartementen is de meerprijs 55 euro. Een 

koer heeft geen positieve relatie met de prijs. Waarschijnlijk gaat het om oudere woningen. 

2.3 Aanbevelingen voor de registratie 

De bovenstaande analyses tonen dat de gegevens van de geregistreerde huurcontracten bijzonder interes-

sante informatie kunnen opleveren over de private huurmarkt. Katrien Tratsaert formuleert een aantal aan-

bevelingen om uit deze data nog betere en meer betrouwbare informatie te kunnen puren.
1
 

Een eerste aanbeveling is dat de data maar bruikbaar zijn en blijven indien de registratieplicht goed wordt 

opgevolgd. Voldoende ruchtbaarheid geven aan deze plicht en aan de sancties is geen overbodige luxe.  

Een probleem is dat afgelopen huurcontracten niet uit de databank (kunnen) verwijderd worden. Als op het-

zelfde adres geen nieuwe verhuring plaats vindt (bv. door verkoop van de woning), blijft de woning in het 

bestand. Daarmee zal de databank jaar na jaar minder geschikt worden voor beschrijving van de private 

huurmarkt. Dit kan enkel worden opgelost door koppeling van het adres aan het rijksregister. 

Daarnaast formuleert Katrien Tratsaert aanbevelingen voor een verbeterde registratie. Een van de belang-

rijkste is dat elke wooneenheid een uniek adres moet krijgen. Daartoe zou best een vaste systematiek voor 

het invoeren van adresinformatie worden gehanteerd. Is elk adres uniek en herkenbaar, dan kunnen zo ver-

volgcontracten onderscheiden worden van de andere. Dit is essentieel voor het berekenen van de huur-

prijsindex zoals is gebeurd in deel IV. Ook informatie over woningtype, woningkenmerken en ligging wordt 

best op het formulier ingevoerd op voorgestructureerde wijze. Deze informatie zal nodig zijn als de data ooit 

gebruikt worden voor hedonische prijsanalyse zoals in deel III, wat nodig is om richthuurprijzen te kunnen 

bepalen. 

Een aantal andere aanbevelingen hebben betrekking op de praktijk van de registratiekantoren. Eenduidige 

en duidelijke afspraken met de kantoren kunnen grote meerwaarde bieden. Zo bleek er tussen de kantoren 

                                                      
1
 Over deze aanbevelingen is reeds overlegd met AAPD. 
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geen zelfde behandeling van studentenkamers en sociale woningen, wat het regionale beeld van de huur-

prijzen vertroebelt. Bij het neerleggen van een nieuw huurcontract zou telkens een nieuw record in de data-

bank moeten worden aangemaakt. Als later bijkomende informatie wordt toegevoegd betreffende deze ver-

huring (bv. plaatsbeschrijving, veranderingen aan de woning) dan mag deze niet apart geregistreerd, maar 

wordt de informatie toegevoegd aan het betreffende record. Tot slot is het strikt scheiden van huurcontracten 

voor wonen en van huurcontracten voor andere doeleinden wenselijk.  

Als deze aanbevelingen kunnen worden opgevolgd, beschikken we hiermee op termijn over een schat aan 

informatie. Koppeling met andere bestanden (Rijksregister en fiscale gegevens) zou bovendien toelaten de 

informatie van de woningen ook te linken met kenmerken van de bewoners en bijkomende inzichten kunnen 

leveren die essentieel zijn voor het voeren van een goed woonbeleid. Dergelijke ‘kruispuntbank’ opzetten 

vraagt echter een serieuze tijdsinvestering en nauwgezette procedures die de privacywetgeving respecteren. 

Het is niet iets dat op korte termijn beschikbaar zal zijn. 
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3. Hedonische huurprijzen (Deel III) 

Om tot een stelsel van richthuurprijzen te komen volstaan bivariate analyses zoals hierboven toegelicht niet. 

Woningkenmerken hangen immers samen. Zo zullen grote woningen doorgaans ook meer slaapkamers 

hebben. Om tot richthuurprijzen te komen, is het nodig de bijkomende prijs te kennen van een kenmerk van 

de woning los van de andere kenmerken. We willen met name weten wat de bijkomende prijs is van een 

slaapkamer ongeacht of dit in grote dan wel in kleine woningen is. Daarvoor zijn multivariate technieken 

nodig. Dit is wat gebeurde in deel III van dit onderzoek, waar Frank Vastmans, Roel Helgers en Erik Buyst 

een hedonische prijsanalyse uitvoeren. 

3.1 De data 

De AAPD-data zijn ontoereikend om dergelijke hedonische analyse uit te voeren omdat er onvoldoende 

informatie beschikbaar is over woningkenmerken. De enige beschikbare databank die zich hiervoor leent, is 

de databank die door de VMSW is aangelegd in 2008 met schattingen van marktprijzen door notarissen. Het 

betreft een zeer uitgebreide dataset met 2 300 observaties en 70 variabelen, met inbegrip van de ligging. 

Zowel een schatting van de markthuurprijs als van de woningprijs is opgenomen. 

Niettemin hebben deze data ook hun beperkingen voor deze analyse. De sociale huurmarkt is zeker niet 

vergelijkbaar met de volledige private huurmarkt, wel met een deel daarvan. Om de vergelijking met de data 

van de Woonsurvey 2005 te maken werden de huurprijzen van de lopende huurcontracten in 2005 geïn-

dexeerd naar 2008 met de huurindex berekend in deel III.
2
 Voor de Woonsurvey vonden we dat de mediaan 

474 euro bedroeg, en het gemiddelde 494 euro, een klein verschil met de mediaan huurprijs van 500 euro 

en de gemiddelde huurprijs van 507 euro uit de VMSW dataset. Ook qua verdeling vallen de verschillen 

mee. Bij de geïndexeerde huurprijzen uit de Woonsurvey valt 80% van de contracten tussen de 300-

700 euro, waar dit bij de VMSW dataset in 90% van de contracten het geval is. We vinden dus in de VMSW-

databank minder woningen van zeer lage kwaliteit en minder uit het luxesegment. Daarnaast zijn de sociale 

woningen van recentere datum dan de private huurwoningen. Voor de analyses die met deze databank wor-

den uitgevoerd, levert dit echter geen probleem. Zolang er in de VMSW dataset voldoende observaties 

beschikbaar zijn voor een bepaald segment/kenmerk, kan men er valabele uitspraken mee doen. Het leef-

tijdseffect voor huurwoningen gebouwd voor de tweede wereldoorlog is alvast wel een element van aan-

dacht, aangezien dit aandeel sociale huurwoningen in de VMSW dataset beperkt is. 

Verder ontbreken enkele cruciale gegevens. Voor 65 gemeenten zijn er ook geen schattingen van marktprij-

zen, wat het moeilijk maakt de invloed van de ligging op de prijzen te bepalen. Ten slotte zijn er twijfels bij de 

manier waarop de notarissen een aantal schattingen hebben uitgevoerd. Deze zijn niet gebaseerd op verge-

lijkingspunten, zoals gebruikelijk is voor het schatten van verkoopprijzen. De notarissen zijn ook niet zo goed 

vertrouwd met de huurmarkt als met de koopmarkt. Dat er schattingsfouten zitten op de data, levert echter 

geen probleem voor een econometrische schatting zoals uitgevoerd. Indien echter alle notarissen dezelfde 

systematische schattingsfout hebben gemaakt, levert dit wel foute resultaten voor het model. Als de notaris-

sen bijvoorbeeld vertrokken zijn van verkoopwaarde en daarop een rendement hebben berekend, dan kan 

dit tot een systematische overschatting hebben geleid. Of dergelijke systematische fout bestaat, kunnen we 

moeilijk beoordelen, maar we zien hiervoor niet direct redenen. 

Omwille van de beperkingen van de VMSW-data werd een gelijkaardige maar eenvoudigere analyse uitge-

voerd op de huurprijzen van immodata. Gegevens over te huur gestelde woningen werden via ‘webscraping’ 

van immosites gehaald en in een databank opgeslagen. Ook deze verhuringen zijn niet representatief voor 

de volledige markt, maar als toetsing is het beeld dat dit oplevert interessant. Daarnaast werden de bevin-

dingen ook getoetst aan de resultaten van een studie die tot doel had de invloed van drukke vliegroutes op 

woningprijzen in Zaventem te berekenen (Bréchet et al., 2009) en met het woningwaarderingssysteem dat in 

                                                      
2
 De huurindex uit deel III geeft weer hoe de prijs voor nieuwe verhuringen evolueert. Dit sluit beter aan bij het doel van deze 

analyse dan een indexering met de gezondheidsindex. 
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Nederland in gebruik is. Vergelijking van de resultaten is echter moeilijk omdat de kenmerken van de wonin-

gen in deze studies niet op identieke manier zijn opgenomen.  

3.2 De methode 

3.2.1 De finaliteit van het hedonische model 

Het model dat in dit onderzoek is uitgewerkt, heeft tot doel uitgaande van informatie over de kenmerken en 

de ligging van een woning op basis van marktprijzen een raming te maken van de huurprijs. Het doel van 

dergelijk model is dus de transparantie van de markt te verhogen.  

Dergelijk hedonisch model kan in een volgende stap worden gebruikt om toe te passen in de regelgeving, 

bijvoorbeeld om de huidige maximum huurprijs in het stelsel van huursubsidies
3
 regionaal te differentiëren. 

Men kan dan het model een huurprijs laten berekenen voor een standaardwoning in diverse regio’s. Bij der-

gelijke toepassingen stellen zich echter nog tal van beleidsvragen. Een voorbeeld daarvan is of men in ste-

delijke gebieden de marktprijs van een appartement of van een eengezinswoning als referentie neemt. Deze 

bijkomende stap is in dit onderzoek nog niet gezet. 

In deze studie staat dus een schatting van de markthuurwaarde voorop. Dergelijk model vraagt dat zoveel 

mogelijk verklarende factoren in een goede functionele vorm gemodelleerd worden. Essentieel zijn de ver-

klaringskracht van het model in zijn geheel en de juistheid van de schatting van de prijs van de woning als 

som van alle onderdelen. Dit vereist een andere aanpak dan in de meeste hedonische prijsanalyses, waar 

men vaak geïnteresseerd is in het belang van een bepaald woningkenmerk (bv. geluidshinder). Daar waar 

multicollineariteit een probleem vormt voor hedonische modellen die gericht zijn op het bepalen van de toe-

gevoegde waarde van een bepaald woningkenmerk, is dit geen probleem voor een hedonisch model dat 

beoogt een markthuurprijs voor het geheel van de woning te schatten. 

3.2.2 Technische kenmerken van het hedonische model 

De hedonische prijsmethode is een methode om de ‘onthulde voorkeuren’ voor woningen te meten in termen 

van de woningkenmerken, omgevingskenmerken en ligging. De data die hiervoor nodig zijn, bestaan uit de 

prijs (de onthulde voorkeur in de vorm van de huurprijs, verkoopprijs, of schattingen hiervan) en uit een 

beschrijving van de woning (kenmerken, omgeving, ligging). De kenmerken dienen gestandaardiseerd 

gemeten te zijn om als verklarende variabele in het model opgenomen te kunnen worden.  

De methode gaat via een regressieanalyse voor elk kenmerk na welk deel van de woningprijs het kan verkla-

ren. De analyse kan lineair gebeuren, bijvoorbeeld: een extra slaapkamer zal de geschatte huurprijs met 

60 euro doen toenemen. Of de analyse kan logaritmisch gebeuren, bijvoorbeeld: voor een extra slaapkamer 

wordt de huurprijs 12% hoger geschat. De keuze van modellering is uiteraard niet vrijblijvend. Het model dat 

de beste schattingen maakt, wordt gekozen. In deze analyse is dit de lineaire benadering.  

De accuraatheid wordt gemeten door de schattingen van het model te vergelijken met de huurprijzen in de 

dataset. Het feit dat deze huurprijzen in de dataset zelf schattingen zijn, namelijk geschatte huurmarktwaar-

den van notarissen zorgt echter wel voor een probleem om de accuraatheid exact te meten, aangezien de 

werkelijke markthuurwaarde zelf niet gekend is. Bijkomend wordt bij de modelselectie rekening gehouden 

met de praktische bruikbaarheid. Het model moet immers dienen om nieuwe huurwoningen naar huur-

waarde te schatten. Enerzijds dient het model gebruiksvriendelijk te zijn: de lijst van verklarende variabelen 

dient beperkt te zijn en de waarden van de verklarende variabelen moeten ingevuld kunnen worden door 

een gewone gebruiker. Bijvoorbeeld: het kiezen tot welke categorie de beglazing behoort zal eenvoudiger 

zijn bij ‘dubbel glas aanwezig’ dan bij de omschrijving ‘verbeterde thermische beglazing (U-waarde <1.5)’. 

Anderzijds mogen er uiteraard geen belangrijke variabelen onbevraagd blijven. 

                                                      
3
 In het huidige stelsel van huursubsidies geldt een zelfde maximum huurprijs voor heel Vlaanderen. Voor de huurpremie is 

er een lichte regionale differentiatie: in Vlabinvestgebied en de centrumsteden mag de huurprijs 10% hoger zijn. 
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Vele verklarende variabelen hangen echter sterk samen, vooral bij variabelen die ongeveer hetzelfde meten. 

Dit noemt men multicollineariteit. Het is een vloek en een zegen tegelijkertijd voor het model. Zo zal in een 

model waarin de bewoonbare oppervlakte als verklarende variabele is opgenomen, het aantal slaapkamers 

een te verwaarlozen bijkomende verklaringskracht bieden omdat er een sterke samenhang is tussen opper-

vlakte en aantal slaapkamers. Indien bewoonbare oppervlakte niet is opgenomen in het model, zal daaren-

tegen het aantal slaapkamers één van de belangrijkste prijsdeterminanten zijn (60 euro per kamer gemid-

deld in ons model waarin oppervlakte niet is opgenomen). Dit komt omdat beide variabelen ongeveer het-

zelfde meten, namelijk de grootte van de woning, waarbij de bewoonbare oppervlakte dit accurater doet. 

Deze multicollineariteit is geen probleem voor de accuraatheid van het model, waarmee we bedoelen dat het 

geen invloed heeft op de juistheid van de geschatte huurprijs. Het levert wel problemen voor de juistheid van 

de prijs die het kenmerk krijgt. De meerwaarde van een slaapkamer is dus lager wanneer oppervlakte in het 

model zit dan wanneer dit niet het geval is.  

Naast multicollineariteit bestaat er ook interactie tussen variabelen. Dit wil zeggen dat de waarde van een 

kenmerk mee bepaald is door de waarde van een ander kenmerk. Het toevoegen van interactie-effecten zal 

de resultaten eveneens minder direct interpreteerbaar maken, maar deze interactie-effecten zijn wel nood-

zakelijk voor de accuraatheid. Bijvoorbeeld: de waarde van een garage zal op het platteland veel lager zijn 

dan in dichtbevolkte steden, wat in ons model via een interactieterm tussen garage en bevolkingsdichtheid 

gemeten wordt. De meerwaarde van dubbele beglazing zal groter zijn bij een groot huis met vele kamers, 

dan bij een studio. Er werden telkens twee modellen uitgewerkt. Het eerste model bevat geen variabele voor 

de gemeente. Een probleem met de data is namelijk dat voor 65 gemeenten geen schattingen beschikbaar 

zijn. Het model bevat wel informatie over statistische sectoren. Deze vangen reeds voor een deel de 

gemeente-effecten op en laten toe om binnen de gemeente zelf bijkomende verschillen in kaart te brengen. 

Bij het tweede model is een methode uitgewerkt om toch een gemeente-effect te kunnen berekenen voor 

alle gemeenten. Daarvoor werd via een regressie de samenhang tussen gemeentekenmerken en huurprij-

zen nagegaan voor de gemeenten waarvoor informatie beschikbaar is. De kennis over deze relatie werd 

vervolgens gebruikt om ook voor de andere gemeenten het effect van de gemeente op de prijs te schatten.  

Gegeven de doelstelling (het voorspellen van huurprijzen uitgaande van een aantal kenmerken van de 

woning) is de verklarende kracht van het model de belangrijkste factor om een keuze te maken. Deze verkla-

rende kracht wordt gemeten met teststatistieken. Deze tonen dat het model met gemeente-effecten een 

grotere verklarende waarde heeft dan het andere. Het model met gemeente-effecten kan 80% van de vari-

antie in huurprijzen verklaren (R²=0,80). De gemiddelde voorspelfout wordt geschat op 40 euro.  

Het beste model voor het voorspellen van huurprijzen op basis van woningkenmerken is het tweede model 

met gemeente-effecten en interactie-effecten. Omdat het zoals gezegd moeilijk is de resultaten van een 

analyse met interactie-effecten inzichtelijk te maken, beperken we ons in onderstaande bespreking tot de 

resultaten van het lineaire model zonder interactie-effecten. Hiermee krijgen we een benaderend zicht op de 

bijdrage die de afzonderlijke woningkenmerken leveren tot de huurprijs. De verklarende kracht van het 

model dat we bespreken, bedraagt ongeveer 50%. Ook de opmerking over multicollineariteit en de invloed 

daarvan op de schatting (zie supra) moet in het achterhoofd worden gehouden. 

3.3 De resultaten 

Hoewel het niet de functie is van dit hedonische model om prijzen toe te kennen aan individuele woning-

kenmerken (zie supra) geven we hierna toch een toelichting bij de resultaten voor een aantal kenmerken. Op 

deze wijze beogen we vooral zichtbaar te maken hoe dergelijk model is uitgewerkt. Waar nodig geven we 

daarbij aan wat de beperkingen zijn van deze resultaten. 

3.3.1 Prijzen voor woningkenmerken 

Het model toont in de eerste plaats een effect van de ouderdom van het gebouw. Voor een woning van 

30 jaar ligt volgens het model de huurprijs ongeveer 50 euro (bijna 10%) lager dan voor eenzelfde woning 

die nieuw gebouwd is. Zoals verwacht speelt ook het woningtype een rol: als de overige kenmerken dezelfde 

zijn, is een eengezinswoning 38 euro duurder dan een andere woning. Eenzelfde maar minder groot effect is 

zichtbaar voor bungalows en duowoningen.  
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Een woning met een tuin van meer dan 200 m² heeft een huurprijs die 41 euro hoger ligt dan dezelfde 

woning zonder tuin of met een kleinere tuin. Dit blijkt vergelijkbaar met het resultaat van een hedonische 

analyse op de prijzen van bouwgronden verkregen via immosites. Een tuin tussen de 75 m² en 200 m² heeft 

een lagere meerwaarde. Een nog kleinere tuin blijkt zelfs een minwaarde te hebben. Een vergelijkbaar effect 

zien we bij de terrassen: grote terrassen verhogen de huurprijs, kleine terrassen verlagen de prijs. Merk op 

dat de meerprijs van een tuin bij deze hedonische analyse kleiner is dan wanneer de mediaanprijzen van 

woningen met en zonder tuin worden vergeleken zoals in deel II. De reden is weerom de samenhang tussen 

de aanwezigheid van een tuin en andere woningkenmerken. Woningen met een tuin zullen bijvoorbeeld 

ruimer zijn, waarbij ook de ruimte op zich een prijs krijgt.  

De meerwaarde van slaapkamers daalt met het aantal slaapkamers. Ten opzichte van eenzelfde woongele-

genheid zonder slaapkamers betekent een eerste slaapkamer een meerwaarde van 63 euro, twee slaap-

kamers betekent een meerprijs van 58 euro ten opzichte van een slaapkamer, drie een meerprijs van 

54 euro ten opzichte van twee. Vanaf 5 slaapkamers betekent een extra kamer een minprijs. In het model 

met interactie-effecten is de meerwaarde van een extra slaapkamer een stuk lager.  

Een tekort in het model is dat de oppervlakte van de woningen als verklarende variabele ontbreekt. Hierover 

was er immers geen informatie in de dataset. Een eenvoudige hedonische analyse op immodata toont 

nochtans dat de oppervlakte meer verklarende kracht voor de huurprijs heeft dan het aantal slaapkamers. 

Gezien er een sterke samenhang is tussen oppervlakte en het aantal slaapkamers, wordt in het model het 

effect van oppervlakte grotendeels overgenomen door het aantal slaapkamers, deels door andere variabe-

len, zoals ruimtecomfort (zie verder). Aangezien sociale woningen volgens bepaalde normen gebouwd zijn, 

kunnen we gebruik maken van de gekende relatie tussen de bewoonbare oppervlakte en het aantal slaap-

kamers bij sociale woningen. Op die manier is het toch mogelijk geweest om het finale model uit te schrijven 

in functie van de bewoonbare oppervlakte, waarin deze normen doorvertaald zijn. Een extra vierkante meter 

oppervlakte in de woning bedraagt ongeveer drie euro. In het model is deze meerwaarde echter niet con-

stant maar hangt de meerwaarde van een extra vierkante meter af van de grootte van de woning (dalend 

marginaal nut), en de kwaliteit van de woning (de meerwaarde van extra oppervlakte is groter als de kwaliteit 

van de woning beter is).  

De aanwezigheid van een garage heeft een effect op de huurprijs van ongeveer 20 euro. De waarde van 

een garage is echter zeer plaatsafhankelijk. In het model is de waarde van de garage afhankelijk van de 

bevolkingsdichtheid van de statistische sector. Hierdoor schommelt de waarde van de garage tussen 10 en 

100 euro. Een garage is namelijk meer waard in een dichtbevolkt gebied, waar parkeerproblemen meer 

waarschijnlijk zijn. 

Bij de schatting gaven de notarissen een indicatie van het ruimtecomfort in termen van ‘groot’, ‘basis’ of 

‘klein’. Uit het model blijkt dat woningen waarvan de notarissen het ruimtecomfort als ‘basis’ beschouwen, 

19 euro meer waard zijn dan woningen beoordeeld als ‘klein’. Woningen beoordeeld als ‘groot’ zijn 45 euro 

meer waard dan ‘kleine’ woningen. Naarmate de woning ruimer is, resulteert extra ruimte dus minder in een 

verhoging van de huurprijs. 

De keuken blijkt een belangrijke rol te spelen voor de huurprijs. Een zeer goede keuken heeft voor een ove-

rigens vergelijkbare woning een meerwaarde van 35 euro ten opzichte van een zeer slechte keuken. Ook de 

kwaliteit van de verwarming en van het sanitair en de aanwezigheid van een warmwatervoorziening hebben 

een positief effect.  

Wat betreft isolatie is er enkel een positief effect zichtbaar van dubbel glas. Maar het effect blijft beperkt: een 

woning met dubbel glas is 12,5 euro meer waard dan dezelfde woning met enkel glas. Voor dakisolatie is er 

nauwelijks een effect, voor muur-, vloer- en geluidsisolatie geen. 

De kwaliteit van tabletten en wandbekleding spelen dan weer wel een grotere rol. Is deze zeer goed, dan ligt 

de huurprijs 60 euro hoger dan wanneer deze zeer slecht is. Esthetische kwaliteit in het algemeen wordt 

trouwens gewaardeerd.  
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3.3.2 Prijzen voor omgevingskenmerken 

In de databank zijn diverse gegevens opgenomen over de omgeving zoals die wordt beoordeeld door de 

notarissen. In het model is de invloed van deze kenmerken maar beperkt significant. Een variabele die naar 

voor springt is het architecturaal karakter van de omgeving. De meerwaarde van een woning met ‘doorsnee 

architectuur’ ten opzichte van ‘zwakke architectuur’ bedraagt 10 euro. ‘Goede architectuur’ biedt zelfs een 

meerwaarde van 29 euro ten opzichte van ‘zwakke architectuur’. Sociale veiligheid in de buurt biedt een 

meerwaarde van 15 euro. In een wijk met een ‘doorsnee’ sociale mix is een huurwoning 13 euro duurder dan 

in een wijk met een ‘zwakke’ sociale mix. Hier gaat het wel over een typisch kenmerken van sociale woon-

wijken. Bij private huurwoningen spelen deze kenmerken waarschijnlijk minder of niet.  

Voor de aanwezigheid van voorzieningen zijn de resultaten niet steeds duidelijk of zoals verwacht. Zo blijkt 

de nabijheid van een cultureel centrum en een middelbare school eerder hinder te geven dan positieve 

effecten te hebben. De nabijheid van een basisschool daarentegen heeft een positieve invloed op de huur-

prijs, zoals ook de aanwezigheid van een grootwarenhuis (indien gelegen tussen de 2 en 5 km) en een 

sportcentrum (op minder dan 2 km). Een IC-treinstation op minder dan 2 km heeft een positief effect, een IR-

station op minder dan 2 km heeft dan weer een negatief effect.  

De onverwachte resultaten en de eerder beperkte significantie kunnen mede te wijten zijn aan de kwaliteit 

van de data en zeggen niet noodzakelijk iets over het (ontbreken van een) verband. Zo is bijvoorbeeld ook 

de kwaliteit van de voorziening belangrijk. Bijvoorbeeld: de meerwaarde van de nabijheid van een school zal 

ook afhangen van de kwaliteit van die school. Data hierover ontbreken. 

3.3.3 Prijzen voor ligging 

In het model werden tal van gegevens ingebracht over kenmerken van de buurt waarin de woning gelegen 

is. De Socio-Economische Enquête 2001 diende hiervoor als databron. Er werd daarbij een gewogen 

gemiddelde gebruikt van de cijfers voor de statistische sectoren waarin de woning gelegen is en van de tien 

dichtstbijzijnde statistische sectoren, waarbij de gewichten een dalende functie zijn van de afstand. Dit levert 

een veelheid aan coëfficiënten voor omgevingskenmerken. Omdat deze variabelen een sterke correlatie 

vertonen, heeft het minder zin de coëfficiënten hier te bespreken. Het belang van deze variabelen is vooral 

dat ze bijdragen tot de verklarende kracht van het model en dus ook de voorspelling van de huurprijs.  

Hoe de gemeente-effecten werden geschat, is boven uitgelegd. Positieve effecten van de gemeente op de 

huurprijs zien we vooral in de rand rond Brussel, in de omgeving van Leuven richting Limburg, ten oosten 

van Antwerpen, een aantal gemeenten rond Gent en de kustgemeenten. De vergelijking met de gemeente-

effecten geschat op basis van immodata laat heel wat verschillen zien, maar deze analyse is veel minder 

verfijnd en dus ook niet goed vergelijkbaar. 

Ten slotte kan worden opgemerkt dat er een grote correlatie (r=0,925) is tussen de gemeente-effecten en de 

effecten van de statistische sector. Dit wijst er op dat de informatie over de gemeenten niet zoveel meer toe-

voegt aan de informatie over de statistische sectoren. Of met andere woorden dat het model met gemeente-

effecten gelijkaardige resultaten levert als het model zonder gemeente-effecten. 

3.4 Bruikbaarheid voor het beleid 

De VMSW dataset levert een goede startbasis om een hedonisch prijsmodel mee te bouwen. De resultaten 

zijn voornamelijk voor woningkenmerken zeer logisch en intuïtief en het model lijkt redelijk goed te voor-

spellen. We achten het dan ook mogelijk dit model te implementeren voor toepassing in de praktijk om huur-

ders en verhuurders een inzicht te geven in de hoogte van markthuurprijzen uitgaande van kenmerken van 

de woning en de ligging. Anders dan het Nederlandse woningwaarderingssysteem dat op papier bruikbaar 

is, gaat het hier om een softwaretool. Om het model te gebruiken zou een webapplicatie kunnen ontwikkeld 

worden, die gebruikers vraagt kenmerken van de woning in te geven waarna het model de markthuurwaarde 

schat. Om het locatie-effect te berekenen dient de gebruiker het adres in te geven.  
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Een nadeel is wel nog dat vrij veel informatie moet worden opgegeven om de markthuurwaarde te laten 

berekenen. Een vereenvoudiging zou mogelijk zijn. De verklaringskracht van het model (R²) zal niet altijd 

sterk dalen indien men er enkele variabelen uitlaat.  

Wat betreft de gemeente-effecten zou het model nog kunnen verfijnd worden. De gegevens daarvoor zou-

den kunnen komen uit het gebruik van deze resultaten zelf. Indien een gebruiker de gegevens van zijn 

huurwoning invult om de markthuurwaarde ervan te kennen, kunnen deze gegevens worden opgeslagen in 

een databank. Indien de gebruiker ook de gevraagde huurprijs, de huidige huurprijs (+ aanvangsjaar van 

contract), of een eigen schatting van de huurprijs maakt, kan de dataset verder uitgebreid worden. 

Zoals hoger al aangegeven zijn de resultaten van deze schattingen niet rechtstreeks bruikbaar voor het 

bepalen van bijvoorbeeld maximum huurprijzen in het stelsel van huursubsidies.  
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4. Een huurprijsindex (Deel IV) 

Een huurprijsindex is momenteel enkel beschikbaar voor geheel België en niet voor de gewesten. Deze 

index wordt opgemaakt door ADSEI in het kader van de consumptieprijzen en is grotendeels gebaseerd op 

lopende huurcontracten. Het hoeft dan ook niet zoveel verwondering te wekken dat - in een periode van stij-

gende woningprijzen - deze index toch maar beperkt afwijkt van de gezondheidsindex. 

Informatie over de hoogte van huurprijzen is ook beschikbaar via surveygegevens. Zo stellen Heylen et al. 

(2007) vast dat de gemiddelde huurprijs in prijzen van 2005 in de periode 1997-2005 gestegen is van 

363 euro naar 396 euro. De absolute hoogte van de huurprijs wordt ook jaarlijks bevraagd in de SILC-

enquête. Dergelijke bevragingen richten zich echter tot de totale huurdersgroep. Voor een grote groep van 

deze huurders betreft het de prijs in het kader van een lopend contract. De evolutie van de huurprijs op basis 

van deze gegevens zegt dus weinig over de prijs voor nieuwe verhuringen.  

De index van ADSEI en de indexen berekend op basis van surveygegevens hebben dus hetzelfde probleem, 

namelijk dat ze geen informatie bevatten over de actuele situatie op de markt. Als er sterke prijsstijgingen 

zijn voor nieuwe verhuringen, sijpelen deze immers maar zeer geleidelijk door in de index. Om een zicht te 

krijgen op de recente evoluties op de markt, is het belangrijk ook te weten hoe de prijzen evolueren voor 

nieuwe verhuringen. 

Nu we kunnen beschikken over de AAPD-databank (zie supra), bestaan er daarvoor nieuwe mogelijkheden. 

In deel II van het onderzoek zijn deze gegevens gebruikt om na te gaan wat de evolutie van de prijzen voor 

nieuwe verhuringen is naargelang het aanvangsjaar van het contract. Hieruit blijkt een gemiddelde jaarlijkse 

stijging bovenop de index van 2% voor de periode 2000-2010. Dit levert al een beter beeld over de markt 

van de nieuwe verhuringen. Maar tegelijkertijd wezen we hierboven er al op dat de woningen verhuurd in 

2010 niet noodzakelijk van dezelfde grootte en kwaliteit zijn als de woningen verhuurd in 2000 en dat de 

vastgestelde prijsevolutie mede het gevolg kan zijn van een evolutie op dat vlak.  

In Deel IV van dit onderzoek stellen Frank Vastmans en Paul De Vries een methode voor het berekenen van 

een huurprijsindex voor die aan deze kritiek tegemoet komt en die tot doel heeft de evolutie van de huurprij-

zen voor een identieke woning te kennen. Ze werken daarvoor met ‘gepaarde waarnemingen’ waarbij geke-

ken wordt naar de prijsverandering voor eenzelfde woning tussen twee opeenvolgend geregistreerde con-

tracten op hetzelfde adres. De methode, die bekend staat als ‘repeat sales methode’ (Bailey et al., 1963, en 

later door diverse andere auteurs toegepast), maakt gebruik van een regressieanalyse waarbij de verklaarde 

variabele de logaritme is van de verhouding tussen de tweede huurprijs en de eerste huurprijs, en dus de 

wijziging in de huurprijs voorstelt. Deze onafhankelijke variabele wordt geschreven als een functie van 

dummyvariabelen voor elke periode. Voor elke dummy wordt een coëfficiënt geschat. Deze coëfficiënten 

worden getransformeerd naar een huurprijsindex. 

Voorafgaand aan de schatting werden op de databank een aantal bewerkingen uitgevoerd. Zo werden con-

tracten met een geïndexeerde huurprijs onder de 300 euro en boven de 1 500 euro uit de databank ver-

wijderd. Ook paren waarvoor de geannualiseerde huurstijging meer dan 5 standaarddeviaties afwijkt van de 

gemiddelde geannualiseerde huurstijging werden uit de databank gehaald. Beide correcties hebben tot doel 

te vermijden dat de analyse wordt beïnvloed door toevalsfouten. De uiteindelijke databank bevat zo voor de 

periode van 1990 tot einde 2009 in totaal ongeveer 35 000 bruikbare gepaarde waarnemingen. 

Voor de repeat sales methode bestaat ook een variant die er van uitgaat dat er een grotere variatie zit in de 

prijzen naarmate de periode tussen opeenvolgende verhuringen langer is. In statistische temen is er dan 

sprake van het niet gelijk verdeeld zijn van de storingstermen, of zogenaamde ‘heteroscedasticiteit’. In dit 

geval kan een weging worden doorgevoerd die de impact van woningen met een relatief lange periode tus-

sen opeenvolgende verhuringen vermindert. Vastmans en De Vries passen in deel III zowel de gewogen als 

de niet gewogen methode toe en stellen vast dat de resultaten nauwelijks verschillen. 

Een andere methodologische moeilijkheid is dat woningen in bepaalde jaren voor bepaalde regio’s onder- of 

oververtegenwoordigd kunnen zijn in de dataset. Vastmans en De Vries voeren op de data een weging uit 

om in alle jaren een zelfde verdeling over de provincies te hebben als de verdeling in 2009. 
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De huurprijsindex die op deze wijze wordt bekomen, bedraagt voor de periode 2000-2009 gemiddeld 3% per 

jaar en ligt dus hoger dan de gezondheidsindex, die over deze periode gemiddeld 2% bedraagt. Anderzijds 

ligt de huurprijsindex lager dan de gemiddelde huurprijs naar aanvangsjaar van het huurcontract. Dit laatste 

kan te maken hebben met de evolutie in de kwaliteit van de verhuurde woningen. Het betekent dat de kwa-

liteit van de verhuurde woningen er licht op is vooruitgegaan, wat het gevolg kan zijn van het uit de huur-

markt verdwijnen van de slechtste woningen (door afbraak of verkoop op de eigendomsmarkt) of van het 

toevoegen van nieuw gebouwde woningen of appartementen aan de huurwoningvoorraad. Maar gezien het 

kleine verschil in index gaat het alleszins maar om een beperkt effect. 

Waar de gemiddelde huurprijzen naar aanvangsjaar tussen 2004 en 2007 minder sterk stijgen, is dit niet het 

geval voor de huurprijsindex, die over de volledige periode van 2000 tot 2009 blijft stijgen en dit aan een 

redelijk stabiel ritme. Het beeld dat ontstaat, is een huurprijs die over een periode van tien jaar aan een 

gestaag tempo is gestegen. Enkel tussen 2008 en 2009 is de stijging minder groot.  

Met een nauwkeurigheid van 4 à 5% menen de auteurs dat deze index voldoende nauwkeurig is. De index is 

uiteraard een schatting. De nauwkeurigheid geeft weer dat het berekende verschil tussen de indexwaarde in 

1990 en 2010 met 95% zekerheid niet meer dan 5 indexpunten verschilt van de werkelijke indexprijsstijging. 

De huurindex start van 79,9 in 1990 en eindigt op 129,8 in 2009 (referentiejaar 2000). Voor kortere periodes, 

en zeker voor meer recente periodes waar meer geregistreerde contracten voorhanden zijn, zal deze 

foutenmarge zeer klein worden, zoals blijkt uit het effect van revisie. 

Een beperking van de methode is dat er geen informatie is over de evolutie van de woning tijdens de opeen-

volgende verhuringen. De methode gaat er van uit dat de woning tussen opeenvolgende verhuringen nog in 

dezelfde staat is. Woningen zijn onderhevig aan depreciatie. De veronderstelling betekent dus dat de eige-

naar onderhoud- en herstellingswerken uitvoert die maken dat de woning tussen de twee verhuringen 

dezelfde waarde houdt. Indien de woningen onvoldoende onderhouden worden en dus gemiddeld gezien 

achteruit gaan in kwaliteit, betekent dit dat de stijging voor een identieke woning groter is dan weergegeven 

door de index. Indien gemiddeld gezien de kwaliteit van de verhuurde woningen stijgt door renovaties, dan 

zou de index voor een volledig identieke woning lager zijn dan geschat volgens deze methode. Indien niet 

voldaan is aan deze veronderstelling, gaat ook bovenstaande redenering over het verschil tussen de huurin-

dex en de index van de gemiddelde huurprijzen naar aanvangsjaar van het contract niet op. 

Een ander nadeel van de methode van de herhaalde waarnemingen is dat de huurprijsindex berekend wordt 

op gegevens voor het verleden. Als er nieuwe data aan de gegevens worden toegevoegd, zal dit dus impli-

caties hebben voor de index van het verleden. De nieuw berekende index is dan wel preciezer, maar voor 

het bijhouden van statistische reeksen is het vervelend elk jaar de cijfers voor de vorige jaren te moeten her-

zien. Om een zicht te krijgen op de grootte van dergelijke revisies werden huurprijsindexen berekend voor 

periodes met als einddatum 2007, 2008 en 2009. De verschillen in huurprijsindex zijn klein en acceptabel. 

Als dus in de toekomst bijkomende data worden toegevoegd, zal dit waarschijnlijk maar tot zo kleine afwij-

kingen leiden, dat het niet nodig is de statistische reeks aan te passen. 

Van alle gepaarde waarnemingen betreft 75% contracten met een looptijd van minder dan 3 jaar. Ermee 

rekening houdend dat in de volledige databank 53% van alle contracten zo’n korte looptijd heeft (zie supra), 

betekent dit een oververtegenwoordiging van kortlopende contracten. Na verloop van jaren zullen meer 

lange duurcontracten in de dataset voorkomen. In de mate dat lange termijn en korte termijn contracten een 

gelijkaardig verloop hebben gekend, zal dit geen invloed hebben op de huurindex. 

De berekende huurprijsindex is een gemiddelde voor Vlaanderen. Vermoedelijk spelen regionale verschillen. 

De databank is te beperkt van omvang om een huurprijsindex op niveau van gemeenten te bepalen. Wel kon 

een regionale analyse worden doorgevoerd naar gebiedsindeling volgens de VRIND-classificatie (grootste-

den, grootstedelijke rand, centrumsteden, kleine steden, overgangsgebied en platteland). Het resultaat is dat 

vanaf 2007 de huurprijsindices voor elk van de gebiedstypes redelijk gelijk evolueren. De verschillen in stij-

ging tussen de gebiedstypes zijn niet zo groot. Enkel de grootsteden springen er wat uit. Hier ligt de index 

ongeveer 1% hoger dan voor de andere gebiedstypes. Voor de periode voor 2007 zien we een onregelmatig 

patroon, wat het gevolg kan zijn van onvoldoende observaties. 

Dit deel van het onderzoek toont aan dat het mogelijk is op basis van gegevens over geregistreerde huur-

contracten te berekenen hoe huurprijzen van dezelfde woningen evolueren in de tijd. Als in de toekomst de 



 

19 

databron up to date wordt gehouden, biedt deze in elk geval een bijzonder potentieel om een huurprijsindex 

te berekenen. Naarmate er meer gegevens zullen aan worden toegevoegd, kan de analyse in zekere mate 

verfijnd worden naar regio en met bijkomende informatie over de woningen (zoals aanbevolen hierboven) 

zelfs naar woningtype en andere woningkenmerken. We krijgen dan een interessant instrument om evoluties 

op de markt op te volgen en het beleid hierop af te stemmen. 
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5. De relatie tussen de woningprijzen en huurprijzen 
(Deel V) 

In de delen II, III en IV van dit onderzoek was het de bedoeling bijkomende informatie te krijgen over de prij-

zen van private huurwoningen. De nieuwe data leverden inzichten in de verschillen in huurprijzen naarge-

lang woningkenmerken, locatie en moment van verhuring. In deel V van het onderzoek gaan Vastmans en 

Buyst nog een stap verder, met na te gaan hoe de interactie tussen de huur- en eigenaarsmarkt prijsevolu-

ties in elk van beide kunnen verklaren. Ze ontwikkelen daarvoor een analytisch model met twee componen-

ten, die resp. de markten voor huur- en koopwoningen voorstellen, en leggen vervolgens de relatie tussen 

beide modellen. 

5.2 Een rendementsmodel voor de huurmarkt 

Het eerste model is een rendementsmodel voor verhuring. De veronderstelling achter dit model is dat een 

huurwoning een investeringsgoed is en dat de verhuurder handelt als een economisch agent, die investeren 

in huurwoningen afweegt ten opzichte van andere beleggingen. Voor de verhuurder zal de waarde van de 

huurwoning alvast gelijk zijn aan de geactualiseerde waarde van de stroom van toekomstige inkomsten die 

de woning genereert. De belegger zal maar investeren in een huurwoning als de investeringskost lager ligt 

dan de actuele waarde van de stroom van inkomsten. Of omgekeerd gesteld: gegeven de investeringskost 

verwacht de verhuurder een zeker rendement op het geïnvesteerde bedrag om tot de investering te beslis-

sen. 

Het model voor de huurmarkt is een wiskundige vergelijking die de woningprijs uitdrukt in termen van huur-

opbrengsten, verwacht rendement en verwachte huurprijsstijging. Deze vergelijking kan ook geschreven 

worden in een vorm waarbij de jaarlijkse bruto-huurprijs (die gelijk is aan de netto-huur + de kosten) functie 

is van de woningprijs, het verwachte rendement en de verwachte huurprijsstijging. 

Het model is een vereenvoudiging van de werkelijkheid, maar heeft als voordeel dat er simulaties mee kun-

nen worden uitgevoerd die inzicht geven in het beslissingsproces van verhuurders, voornamelijk met betrek-

king tot macro-economische variabelen. Het basisscenario gaat uit van een aantal assumpties over onder 

andere levensduur van de woning, kosten van de verhuurder, woningprijs en verwachte huurprijsstijging.  

Een eerste simulatie maakt bijvoorbeeld duidelijk dat (ceteris paribus) de verwachte huurprijsstijging voor de 

verhuurder groter moet zijn naarmate de netto-huur bij aanvang lager is. Of omgekeerd, in geval de verhuur-

der sterke huurprijsstijgingen verwacht, bijvoorbeeld tengevolge van inflatie, zal de verhuurder tevreden zijn 

met een lagere netto-huur bij aanvang. In geval geen huurprijsstijgingen worden verwacht, betekent dit ten 

opzichte van het basisscenario een verdubbeling van de netto-huur. Het is dus niet enkel het direct netto-

rendement dat belangrijk is, wat bepaald wordt als de huidige netto-huurinkomsten ten opzichte van het 

geïnvesteerd bedrag, maar ook het indirect rendement dat bepaald wordt door verwachte toekomstige stij-

gingen in de inkomsten. 

Een tweede simulatie wijst uit dat kleine wijzigingen in het verwachte rendement aanleiding zijn tot grote 

huurprijsverschillen. Daalt bijvoorbeeld het verwachte rendement van 6% naar 5%, bijvoorbeeld omdat de 

intrestvoet op lange termijn gelijkaardig daalt, dan betekent dit een daling van de netto-huur met 22% in het 

geval de woningprijs constant gehouden wordt. Het feit dat het huurrendement de evolutie volgt van de 

lange termijn intrestvoet is trouwens een essentiële en belangrijke veronderstelling.  

Een derde simulatie gaat de invloed van de levensduur van de woning na. Stijgt de levensduur van 75 naar 

100 jaar, dan volstaat een netto-huur die 11% lager is om het verwachte rendement te halen.  
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5.3 Een woningprijsmodel gebaseerd op de leninglastbenadering 

Het model voor de markt van de koopwoningen is het woningprijsmodel dat uitgebreid is beschreven in 

Vastmans en Buyst (2011). Dit model vertrekt van de situatie van het huishouden dat beslist een eerste 

woning aan te kopen. Een gedeelte van de woning wordt gefinancierd met eigen middelen, het andere 

gedeelte met een lening. De woningprijs is de som van beide. Voor de eigen inbreng in de financiering van 

de woning wordt er van uitgegaan dat dit een vaste proportie is van de woningprijs. Essentieel in het model 

is dat het huishouden bij het aangaan van de lening de betaalbaarheid nastreeft. Die betaalbaarheid wordt 

gedefinieerd onder de vorm van een woonquote, dit is het aandeel van het inkomen dat naar de afbetaling 

van de woning gaat. Het bedrag dat geleend wordt, kan dan geschreven worden als de actuele waarde van 

een stroom van toekomstige afbetalingen, waarbij de toekomstige afbetalingen afhankelijk zijn van het inko-

men van het huishouden, de woonquote, de intrestvoet en de looptijd van de lening. 

Ook met dit model kunnen weer simulaties worden uitgevoerd. Daaruit blijkt dat als de afbetalingscapaciteit 

stijgt, dit zich vertaalt in een hogere woningprijs. Stijgt bijvoorbeeld het inkomen met 1%, dan kunnen huis-

houdens een hogere lening aangaan, waardoor de woningprijs met 1% toeneemt. Een daling van de intrest-

voet met 1% leidt zo tot een stijging van de woningprijs met ongeveer 9%. Ook een verlenging van de loop-

tijd van de lening vertaalt zich in een hogere woningprijs. Een verhoging van het fiscaal voordeel voor 

woningverwerving, komt overeen met een stijging van het inkomen. De invoering van de Woonbonus in 2005 

betekende dergelijke inkomensverhoging en vertaalt zich dus volgens dit model in de woningprijs.  

5.4 Geïntegreerd model 

Vervolgens combineren Vastmans en Buyst de twee modellen in één model. Zo wordt de huurprijs mee 

functie van de woningprijs. Factoren als verwacht rendement, verwachte huurstijging, intrestvoet en looptijd 

van de lening bepalen mee de relatie tussen beide prijzen. Opnieuw leent het model zich tot simuleren. Zo 

kan worden nagegaan hoe wijzigingen in een of meerdere van deze factoren een weerslag hebben op de 

huurprijs.  

In het basisscenario, dat opnieuw vertrekt van een aantal assumpties, is de maandelijkse afbetaling 

800 euro en de maandelijkse huur 505 euro. De huur is lager dan de afbetaling omdat ze in de toekomst 

stijgt en niet constant blijft zoals de afbetaling. Ook speelt mee dat er over een langere tijd huur wordt 

betaald dan dat de lening wordt afbetaald. 

In een eerste simulatie varieert de intrestvoet en wordt de afbetaling constant gehouden. Daalt de intrestvoet 

van 4% naar 3%, dan daalt ook de huurprijs omdat het verwachte rendement voor de verhuurder lager is. 

Tegelijkertijd stijgt de woningprijs omdat de ontleencapaciteit groter wordt. Bij gelijkblijvend verwacht rende-

ment stijgt zo ook de huurprijs. Dit indirecte effect op de huurprijs is echter kleiner dan het eerstgenoemde 

directe effect. Het verschil tussen de huurprijs en de afbetaling wordt daarmee groter. Deze simulatie met 

een dalende intrestvoet geeft een gelijkaardige situatie weer als we de laatste 25 jaar gezien hebben. Zo kan 

dit model alvast verklaren dat de woningprijs-huur ratio sterk gestegen is, een effect dat in de meeste landen 

is waargenomen. 

In een volgende simulatie varieert de looptijd van de lening terwijl opnieuw de afbetaling constant blijft. Een 

langere looptijd betekent een grotere ontleningscapaciteit en dus een hogere woningprijs. Stijgt de looptijd, 

dan duwt dit de woningprijs naar boven. Net zoals in vorige simulatie leidt de hogere woningprijs tot een 

hogere huurprijs. Naarmate de looptijd van de lening langer is, komen de maandelijkse afbetalingen en de 

huurprijs dichter bij elkaar te liggen.  

Een variant op deze simulatie is dat de looptijd van de lening wordt verlengd voor één huishouden, maar niet 

voor de andere huishoudens. In dit geval vertaalt de langere looptijd zich niet in een hogere woningprijs en 

daarmee ook niet in een algemeen hogere huurprijs. Voor het betreffende huishouden daalt de maandelijkse 

afbetaling echter wel. Beide varianten verduidelijken waarom het voor een afzonderlijk huishouden interes-

santer kan zijn te lenen op langere termijn, terwijl het gezamenlijke effect voor alle huishoudens nadelig kan 

zijn omdat het de woningprijzen omhoog duwt. 
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In nog een andere simulatie wordt nagegaan wat het effect is van een grotere bereidheid tot betalen bij de 

huishoudens. Het verhogen van de woonquote heeft zoals verwacht een prijsverhogend effect op de 

woningprijs, evenals de huurprijs.  

Ten slotte gebruiken de auteurs van deel V dit analytisch model om te simuleren wat het effect is van de 

invoering van de Woonbonus. Ze ramen het voordeel van de Woonbonus ten opzichte van het oude fiscale 

regime op ongeveer 1 500 euro per jaar voor koppels. Met een gelijkblijvend inkomen kan een koppel 

125 euro per maand extra betalen zonder dat dit invloed heeft op de afbetalingslast. Als gevolg daarvan 

stijgt de woningprijs met 16,7%, terwijl de huurprijs stijgt met 13,7%. Aangezien de Woonbonus een vast 

bedrag is, is dit effect groter voor goedkopere dan voor duurdere woningen. 

Lage intrestvoeten, flexibele hypotheekkredieten, langere looptijden, gunstige fiscale regimes, ... het zijn 

internationaal belangrijke factoren om de stijging van de woningprijzen te verklaren. Factoren die de betaal-

baarheid voor woningprijzen hebben verhoogd, lijken zich in de woningprijzen te hebben vertaald. De impact 

daarvan op de huurprijzen is nog niet vaak onderzocht. Dit model verheldert die impact theoretisch via 

diverse scenario’s.  

5.5 Empirische toetsing 

Het uitgewerkte model is een theoretisch analyse-instrument dat beoogt een beter inzicht te bieden in de 

mechanismen die spelen in de prijsvorming op de woningmarkt. Op die markt spelen echter nog andere 

invloeden die in dit model niet tot uiting komen, zoals demografische factoren, institutionele factoren (o.a. de 

kredietmarkt en beleidsfactoren zoals de voorwaarden die de overheid oplegt voor het aansnijden van 

ruimte, bouwvoorschriften, enz. (Boelhouwer et al., 2004). Om te beoordelen wat de verklarende kracht is 

van het analytisch model binnen deze veel complexere realiteit, voerden de auteurs een simulatie uit waarbij 

ze de verklarende factoren in het model invullen met gegevens uit historische tijdreeksen sedert 1985 en 

nagaan wat ceteris paribus het effect daarvan op de huurprijs zou zijn geweest volgens het model. 

Ook hier weer zijn enkele veronderstellingen gemaakt. Zo werd aangenomen dat de verwachte huurprijsstij-

ging 1,5% bedraagt bovenop de inflatie. Voor het verwachte rendement op verhuring werd de hypothecaire 

intrestvoet genomen, verhoogd met 1% risicopremie. De vaste kosten stijgen lineair van 75 euro in 1985 

naar 150 euro in 2009. Vanaf 2005 wordt bij de afbetaling de Woonbonus geteld en overgegaan van een 

looptijd van 20 jaar naar 25 jaar. 

Het resultaat is dat over de volledige periode 1985-2009 de gesimuleerde huurprijs minder sterk is gestegen 

dan de woningprijs die gekend is uit de statistieken. Een stijging van de huurprijs is vooral zichtbaar in de 

periode 1990-1996. Dit is het gevolg van de hoge hypotheekrente in die periode, die maakt dat het ver-

wachte rendement van verhuring hoog is. Vanaf 1996 dalen de gesimuleerde huurprijzen, als gevolg van de 

dalende intrestvoeten en dus een dalend verwacht rendement. Na een sprong in 2000 stabiliseren de huur-

prijzen, tot in 2007, wanneer het effect van de Woonbonus en de langere looptijd van de leningen begint te 

spelen en de gesimuleerde huurprijzen sterk stijgen. 

De op deze wijze gesimuleerde huurprijzen zijn net zoals bij de huurindex die is berekend in deel III van dit 

onderzoek prijzen voor nieuwe verhuringen. De correlatie tussen de huurindex en de evolutie van de gesi-

muleerde huurprijzen bedraagt 0,46. Wordt voor de resultaten van de simulatie een voortschrijdend gemid-

delde van 2 jaar genomen, dan is de samenhang met 0,57 nog groter. Men kan bijgevolg besluiten dat het 

analytisch model een belangrijke bijdrage levert tot de verklaring van de evolutie van de huurprijzen. 
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6. Beleidsaanbevelingen 

Een centrale doelstelling van dit onderzoek was aanbevelingen te formuleren voor een mogelijk stelsel van 

richthuurprijzen in de Vlaamse context. In deel I van dit onderzoek gingen we daartoe na op welke wijze 

huurprijzen kunnen geobjectiveerd worden en hoe ze door het beleid kunnen toegepast worden. Daarnaast 

maakten we op basis van de ervaringen in acht landen en de internationale literatuur een beperkte evaluatie. 

We brengen deze informatie hier samen met de bevindingen uit de andere onderzoeksdelen om de moge-

lijkheden voor richthuurprijzen in de Vlaamse context te schetsen. Verder geven we hier aan hoe op perma-

nente basis een huurindex kan worden berekend en waarvoor deze kan worden gebruikt. We eindigen met 

aanbevelingen voor betere data. 

6.1 Mogelijke functies van richthuurprijzen 

6.1.1 Ingrijpen in de hoogte van de huurprijs 

Toepassingen die tot doel hebben in te grijpen in de huurprijsbepaling zoals bijvoorbeeld in Nederland en 

Zweden zijn voorlopig binnen de huidige bevoegdheidsverdeling voor Vlaanderen niet mogelijk. Uit de theo-

retische literatuur bleek dat er voor dergelijk systeem wel theoretische argumenten te geven zijn, maar empi-

rische evaluaties zijn er tot nu toe niet in geslaagd de voordelige effecten daarvan aan te tonen. Wel bleek 

dat de effecten sterk afhankelijk zijn van de concrete modaliteiten. De evaluatie van eerste generatie huur-

reglementering is onomstreden negatief. Hierbij wordt de huurprijs doorgaans bevroren op een bepaald 

niveau en worden in het beste geval beperkte jaarlijkse stijgingen (beneden de inflatie) toegelaten. Vergele-

ken daarmee zijn de effecten van tweede generatie huurreglementering minder negatief. Deze is meer een 

regulering op maat en is ingebed in een breder geheel van maatregelen die ingrijpen op de relatie huurder - 

verhuurder.  

6.1.2 De transparantie van de markt verhogen 

Toepassingen die een informatieve functie hebben, zijn wel al mogelijk binnen de huidige bevoegdheidsver-

deling. Het voorbeeld van Duitsland toont dat dergelijke toepassing ook een milderende invloed kan hebben 

op de huurprijzen in tijden van sterke prijsstijgingen (Haffner & Elsinga, 2007). Voor Vlaanderen zou het een 

eerste stap kunnen zijn dergelijk informatief systeem op te zetten, dat zowel voor huurders als verhuurders 

kan aangeven wat ‘redelijk’ is. Het hedonisch model dat is toegelicht in deel IV leent zich tot dergelijke toe-

passing. Het model heeft een redelijke voorspellende kracht. Een beperking is wel dat het gebaseerd is op 

gegevens over marktwaarden van sociale woningen anno 2008. Er zijn geen andere of recentere data 

beschikbaar voor eenzelfde analyse. Wanneer op termijn betere AAPD-data beschikbaar zouden zijn, kan 

hiermee een beter model worden gebouwd. In afwachting daarvan kan het beschikbare model worden 

gebruikt. Om de gegevens ook voor de volgende jaren up to date te houden, kunnen indexeringen op basis 

van de huurprijsindex (zie verder) worden toegepast.   

Het model uit deel IV is een redelijk gecompliceerd model dat zich niet zomaar leent tot omzetting van de 

resultaten in een tabel. Een voor de hand liggende optie zou zijn een webapplicatie uit te werken die de 

gebruiker toelaat gegevens over de woning in te voeren, waarna het programma de ‘markthuurprijs’ bere-

kent. In de mate dat de door de gebruiker ingevoerde gegevens worden opgeslagen samen met een door de 

gebruiker geschatte huurprijs of een huidige huurprijs (samen met aanvangsdatum contract in dat laatste 

geval), kan dit model in zijn eigen update voorzien. Dergelijk zelfvoedend systeem zou bovendien toelaten 

om meer gegevens voor verklarende variabelen te verzamelen dan ooit in de AAPD-databank zullen zitten.  

Dergelijke webapplicatie kan de transparantie op de markt van de private verhuring verbeteren en zo de effi-

ciëntie van de markt verhogen. De SVK’s krijgen hiermee een instrument in handen voor onderhandeling 

van de huurprijs met de verhuurders. Voor de sociale huursector kunnen de prijzen op de private huurmarkt 

de norm zijn voor het bepalen van de ‘normale huurwaarde’. 
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6.1.3 Toepassingen bij beleidsinstrumenten 

Een derde mogelijke toepassing is het koppelen van ‘objectieve huurprijzen’ aan de toekenning van subsi-

dies. Er zijn daarvoor meerdere mogelijkheden. Een voor de hand liggende toepassing is het opleggen van 

een maximum huurprijs in geval een subsidie wordt toegekend aan een verhuurder. Voorbeelden daarvan 

zijn renovatiepremies voor verhuurders, premies voor verhogen van de energiezuinigheid van de woning, 

aanbodsubsidies gericht op het verhogen van het aanbod aan huurwoningen in een bepaald marktsegment, 

fiscale voordelen voor huurwoningen, ...  

Ook bij subsidies voor huurders kunnen maximum huurprijzen worden vooropgesteld. Bijvoorbeeld: de huur-

der kan maar aanspraak maken op een huursubsidie als de huurprijs niet de maximum huurprijs overstijgt. 

Men kan dan de maximumhuurprijs differentiëren in functie van de gezinskenmerken (bijvoorbeeld aantal 

slaapkamers afhankelijk van gezinssamenstelling) of van de ligging (bijvoorbeeld in duurdere regio’s een 

hogere maximumhuurprijs vastleggen). 

Op deze wijze kan worden voorkomen worden dat de overheid subsidies toekent voor verhuring van wonin-

gen waarvoor de huurder onredelijke prijzen betaalt. Het voorbeeld van Engeland toont dat een referentie-

prijs gekoppeld aan huursubsidies ook een gunstige invloed kan hebben op de marktprijzen. Maar het 

Engelse systeem is wel een omvangrijk subsidiesysteem. Worden de objectieve huurprijzen als maximum 

huurprijzen ingevoerd in het huidige Vlaamse stelsel van huursubsidies, dan zal omwille van de beperkte 

omvang de invloed op de markt vermoedelijk ook beperkt zijn. 

Het hedonisch prijsmodel dat ontwikkeld is in dit onderzoek, biedt een aanzet voor dergelijke toepassing. De 

resultaten lijken betrouwbaar, maar om hiermee bijvoorbeeld maximum huurprijzen te differentiëren tot op 

niveau van de gemeenten zou men bijkomende data moeten gebruiken. De VMSW-data bieden hiervoor een 

beperkte basis, onder meer omdat voor 70 gemeenten geen data beschikbaar zijn en hier alleen indirecte 

informatie uit andere bronnen kon gebruikt worden. 

6.2 Methoden om richthuurprijzen te bepalen 

Als er in Vlaanderen een systeem van geobjectiveerde huurprijzen wordt uitgewerkt, dan kan dit op drie 

manieren: op basis van kostprijzen en rendement, op basis van marktprijzen en op normatieve wijze. Welk 

van deze manieren de beste is, hangt af van het vooropgestelde doel. Als het doel is de betaalbaarheid van 

private huur voor zwakke huurders te verbeteren, dan zou het normatief systeem het beste zijn. Maar in dit 

geval bestaat het risico dat de normatief bepaalde huurprijs onvoldoende rendement levert voor de verhuur-

ders en dat deze zich terugtrekken uit de markt. Bovendien is het moeilijk om weten waar juist de lat te leg-

gen. De ervaringen van de paritaire huurprijscommissies in Gent tonen dit. 

Objectivering op basis van marktprijzen of kostprijzen heeft minder risico’s op verdere krimp van de markt. 

Het vaststellen van kostprijzen is moeilijk en administratief omslachtig. 

Gebruik van marktprijzen ligt nog het meest voor de hand. Er worden dan marktprijzen gezet op kenmerken 

van woningen en ligging. De beste manier om dergelijke marktprijzen te bepalen, is hedonische prijsanalyse. 

Het grote voordeel van een hedonische analyse is dat rekening wordt gehouden met de samenhang tussen 

kenmerken van de woning. 

Een dergelijk model van hedonische analyse op marktprijzen baseert zich dus op de actuele situatie op de 

markt, daarbij in het midden latend of de prijs die wordt gekoppeld aan kenmerken van de woning voldoende 

hoog is om alle kosten van de verhuurder te dekken. Vermits de informatie echter afkomstig is van woningen 

die effectief op de markt worden aangeboden, kan men er van uitgaan dat gemiddeld een minimaal rende-

ment verzekerd is. Evenmin wordt met dergelijk stelsel een normatieve uitspraak gedaan over de wenselijk-

heid van deze prijs in hoofde van de huurders, voor wie de woning betaalbaar moet zijn. Meer zelfs, als een 

groot deel van de woningen waarop de analyse is gebaseerd, wordt verhuurd aan een prijs die onredelijk 

hoog is voor de geboden kwaliteit, dan zal dit zich mee reflecteren in de markthuurprijzen en dus zo richting-

gevend worden voor toekomstige verhuringen. Om dit probleem op te vangen kan men bij de uitvoering van 

de hedonische prijsanalyse een correctie uitvoeren op de databank, waarbij woningen onder een minimale 

kwaliteitsnorm of met een onredelijke verhouding tussen kwaliteit en prijs uit de databank worden gehaald. 
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Hiermee schuift men een stapje in de richting van het normatieve model, zij het in beperkte zin en zodanig 

dat nog steeds in hoofdzaak de markt bepalend is voor de richthuurprijs.  

Om via een hedonische analyse goede marktprijzen te kunnen bepalen is een uitgebreid databestand nodig. 

Op langere termijn, wanneer de registratie van huurcontracten verder op punt kan worden gesteld zoals 

aanbevolen in deel II van dit onderzoek, leent de AAPD-databank zich tot het opstellen van dergelijke stelsel 

van markthuurprijzen. De gegevens zouden dan wel beschikbaar moeten zijn voor analyse tot op het niveau 

van de statistische sector. Op korte termijn kan het VMSW-databestand met marktwaarden van sociale 

woningen hiervoor gebruikt worden, zoals is gedaan in deel IV van dit onderzoek.  

6.3 Gebruik van de huurindex 

De huurindex waarvoor in dit onderzoek een methode werd ontwikkeld, is voor tal van zaken relevant. In de 

eerste plaats geeft de index een inzicht in de evolutie van de prijzen, wat vanzelfsprekend essentieel is om 

te begrijpen wat zich op die markt afspeelt. De differentiatie in de index naargelang gebiedsindeling voegt 

daar belangrijke informatie aan toe. Als het in de toekomst mogelijk wordt op basis van betere gegevens de 

index nog verder te differentiëren naar woningtype of andere woningkenmerken, krijgen we hiermee dus 

essentiële beleidsinformatie. 

Daarnaast is de index bruikbaar voor meerdere concrete toepassingen in de regelgeving. De index kan bij-

voorbeeld worden gebruikt om de maximumhuurprijzen in het stelsel van huursubsidies jaarlijks aan te pas-

sen, om de hoogte van de huursubsidies aan te passen, om de huurprijzen in de sociale huur te indexeren, 

enz. In vergelijking met de gezondheidsindex of consumptieprijsindex heeft de huurindex als grote voordeel 

dat hij specifiek de evolutie van de prijzen op de huurmarkt weergeeft en niet die van consumptiegoederen in 

het algemeen. Een nadeel is dat de huurindex vermoedelijk niet maandelijks beschikbaar zal zijn zoals de 

gezondheids- en consumptieprijsindex. 

Om de cijferreeks in de toekomst verder aan te vullen, moet op regelmatige tijdstippen bij de dienst AAPD 

een nieuw uittreksel uit de databank worden aangevraagd. Op basis van deze nieuwe data kan het model 

dan worden herschat en krijgt men een indexcijfer voor een volgende periode. De schatting kan jaarlijks 

gebeuren, of frequenter wanneer men dat nodig acht in functie van de toepassingen. 

We menen dat de schattingen van de huurindex in de toekomst door de Vlaamse administratie kunnen wor-

den uitgevoerd. Aangezien de resultaten robuust bleken voor verschillende methoden kan daarvoor de 

meest eenvoudige methode gebruikt worden, waardoor de analyse in Excel kan uitgevoerd worden. De 

onderzoekers kunnen het model dat zij daarvoor ontwikkelden overdragen aan de Vlaamse administratie en 

de gebruikers bijstaan bij de eerste update. In het kader van de activiteiten van het Steunpunt Wonen zijn de 

onderzoekers alvast in de periode 2012-2016 beschikbaar voor ondersteuning, mocht dit nodig zijn. 

6.4 Noodzaak aan goede data 

Verder investeren in goede en recente data is een conditio sine qua non voor het voorbereiden van een 

effectief beleid gericht op de private huurmarkt. Met dit onderzoek hebben wij een bijkomende stap in die 

richting gezet door een tot op heden nooit gebruikte databron met een enorm potentieel (de AAPD-data-

bank) te ontsluiten voor onderzoek en toekomstig gebruik door de overheid. Als gevolg onder andere van 

regionale verschillen in registratiepraktijken en het maar zeer beperkt aanwezig zijn van gegevens over de 

kenmerken van de woningen in de databank bevelen we aan hier voorlopig niet verder mee te werken voor 

informatie over regionale verschillen en woningkenmerken. Zolang de registratiepraktijk niet is aangepast, 

weegt de tijd die nodig is voor cleaning niet op tegen de extra informatie die hier is uit te halen. Voor de 

huurindex ligt dit anders. Die berekening vraagt minder datacleaning. 

In september 2011 vond een overleg plaats tussen AAPD, de onderzoekers en de afdeling woonbeleid 

waarin werd nagegaan hoe de aanbevelingen voor een verbeterde registratie kunnen worden in de praktijk 

gebracht. Gezien de positieve samenwerking met AAPD binnen dit onderzoek en het constructieve overleg 

over de aanpassing van de registratie zijn we alvast hoopvol gestemd voor een positief vervolg. 
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Dit onderzoek resulteert ook in nieuwe vragen die kunnen worden toegevoegd aan de vragenlijst voor een 

volgende Woonsurvey. Het betreft in de eerste plaats vragen die gesteld kunnen worden aan particuliere 

verhuurders, onder andere wat betreft het rendement dat ze verwachten op een verhuring en de risico’s van 

verhuring (o.a. huurachterstal). Uit de hedonische analyse bleek ook dat de esthetische kwaliteit van de 

woning een grote rol speelt in de huurprijs. Om met de gegevens van de Woonsurvey hedonische analyses 

te kunnen uitvoeren, blijft het dus belangrijk dergelijke subjectieve vraag op te nemen.  
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