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De voorbije decennia is al meerdere malen empirisch aangetoond dat op vlak van woon-

beleid in België/Vlaanderen de verdeelde middelen in mindere mate toekwamen aan de 

meest behoeftigen. Het woonbeleid is hiermee een voorbeeld van een matteüseffect 

(Deleeck)1. Het is onder meer bekend dat de hypotheekaftrek – nu Woonbonus – in grote 

mate terechtkomt bij hogere inkomens en dat hetzelfde geldt voor andere woonsubsidies 

gericht op eigenaars. Simpelweg omdat het eigenaarschap onevenredig verdeeld is over 

arm en rijk in de samenleving. De selectieve maatregelen zoals sociale huisvesting en 

huursubsidies bleken niet genoeg tegengewicht te bieden om de totale uitkomst van het 

woonbeleid in het voordeel van de lagere inkomens te buigen.
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D
e jongste cijfers over dit matteüseffect 

van het woonbeleid gelden voor 1995. 

Pascal De Decker (2000) berekende dat 60 pro-

cent van het totale subsidiebedrag gerelateerd 

aan wonen bij de 40 procent hoogste inkomens 

terechtkwam en 10 procent bij de 20 procent 

laagste inkomens. In 2001 vulden Doms e.a. 

deze analyses aan voor een aantal hypotheti-

sche situaties. Dit leverde een interessant beeld 

op van de omvang van de verschillende woon-

subsidies, waaronder alle mogelijke fiscale voor-

delen, voor een aantal gegeven situaties op vlak 

van inkomen en aantal kinderen. Maar algemene 

verdelingscijfers leverde deze studie niet op.   

 

En sinds 1995 is de woningmarkt sterk ver-

anderd. De sociale huisvesting is in absolute 

termen aanzienlijk gegroeid, bepaalde subsidie-

systemen zijn afgeschaft (bv. tussenkomst in 

de leninglast) terwijl andere, zoals de renovatie-

premie, zijn ingevoerd. De vraag die zich stelt, 

is hoe het matteüseffect in de recente jaren is 

geëvolueerd. 

WOONBELEID IN VLAANDEREN

Op dit moment is de federale overheid nog be-

voegd voor de woonbonus bij hypothecaire lenin-

gen (tot 2014) en de btw-tariefkorting bij de reno-

vatie van oudere woningen. Maar de bevoegdheid 

over de woonbonus zal in 2014 overgeheveld 

worden naar Vlaanderen. Registratierechten, de 

onroerende voorheffing, en de verminderingen 

hierbij, vallen al onder het Vlaams beleid.

De hypotheekaftrek en de tariefkorting van de 

btw bij renovatiewerken van oudere woningen (6 

i.p.v. 21 procent) zijn algemene subsidiemaatre-

gelen, niet gericht op een bepaalde doelgroep. 

De vermindering van onroerende voorheffing (van 

25 procent) en tariefkorting bij registratierech-

ten (5 versus 10 procent) zijn daarentegen se-

lectiever van aard. Ze worden toegekend in geval 

van bescheiden woningen, waarbij het niet-geïn-

dexeerde KI onder 745 euro blijft. De onroerende 

voorheffing kent voorts ook een korting in geval 

men twee of meer kinderen ten laste heeft. 

Het Vlaamse woonbeleid wil betaalbaar en 

kwaliteitsvol wonen stimuleren en dient daar-

bij volgens de Wooncode bijzondere aandacht 

te besteden aan de meest behoeftige gezinnen 

en alleenstaanden. Dit laatste wordt ter harte 

genomen door de inzet van een aantal selectie-

ve maatregelen op de huurmarkt, zoals sociale 

huisvesting en huursubsidies. In 2012 huren on-

geveer 147.000 gezinnen een sociale woning in 

Vlaanderen terwijl er circa 10.000 begunstigden 

zijn van een huursubsidie. Het Vlaamse huur-

subsidiesysteem is dus vrij beperkt van omvang, 

voornamelijk omdat de doelgroep beperkt is tot 

diegenen die van een slechte naar een geschikte 

woning verhuizen en huurders bij sociale verhuur-

kantoren. De inkomensgrenzen van de huursub-

sidie zijn daarenboven aanzienlijk lager dan voor 

sociale huisvesting. Ook eigendomsverwerving 

wordt door de Vlaamse overheid gestimuleerd, 

door het subsidiëren van de Vlaamse Maatschap-

pij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het Vlaams 

Woningfonds die sociale leningen toekennen aan 

gezinnen die aan bepaalde – minder selectieve – 

inkomensvoorwaarden voldoen. 

In 2012 zijn er bij de VMSW en het Vlaamse Wo-

ningfonds respectievelijk ongeveer 23.000 en 

28.000 sociale leningen in omloop. Daarnaast 

Pascal De Decker berekende dat 

60 procent van het totale 

subsidiebedrag gerelateerd aan wonen 

bij de 40 procent hoogste inkomens 

terechtkwam en 10 procent bij de 

20 procent laagste inkomens.
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worden er door de socialehuisvestingsmaat-

schappijen jaarlijks circa 500 sociale koopwo-

ningen verkocht, waarvan de prijs een stuk on-

der de marktwaarde blijft. De kwaliteit van de 

Vlaamse woningstock tracht de Vlaamse over-

heid te bevorderen met enerzijds de selectieve 

verbeterings- en aanpassingspremies (VAP) en 

anderzijds de algemenere renovatiepremie. De 

VAP betreft eerder beperkte forfaitaire bedragen 

voor welomlijnde verbeterings- en aanpassings-

werken. Het voordeel van de renovatiepremie 

varieert van 20 tot 30 procent van de gemaakte 

kosten bij renovatiewerken die minimaal 10.000 

euro dienen te bedragen. 

MEER NAUWKEURIGE GEGEVENS

Woonsubsidies definiëren we als alle overheids-

initiatieven die zorgen voor een daling van de kost 

van de productie of de consumptie van wonen, 

op een impliciete of expliciete manier. Ze kunnen 

de vorm aannemen van directe uitgaven zoals 

huursubsidie en premies, van fiscale voordelen 

of van voordelen voortkomend uit huurreglemen-

tering zoals sociale huur. Een fiscaal voordeel de-

finiëren we als een afwijking van het bestaande 

‘algemeen aanvaarde’ belastingsysteem.

Dankzij de Woonsurvey uit 2005 kon voor het 

eerst de ‘gebruikskostenmethode’ toegepast wor-

den om deze subsidies te berekenen op een re-

presentatief staal van de Vlaamse bevolking. Bij 

deze methode wordt de woning als een investe-

ringsgoed beschouwd dat ‘woondiensten’ levert 

die worden geconsumeerd door de bewoners. 

Voor huurders is de prijs van deze woondiensten 

gelijk aan de huurprijs. In de eigendomssector 

wordt de gebruikskost berekend als de kostprijs 

van het gebruik van de woning, waarbij naast de 

leningsinterest ook de opportuniteitskost van het 

geïnvesteerde eigen vermogen wordt meegeteld 

(Haffner & Heylen, 2011). 

Om de omvang van de subsidies te berekenen, 

wordt vertrokken van de situatie waar er geen 

enkele vorm van subsidie wordt ontvangen. Deze 

‘theoretische’ situatie wordt vervolgens vergeleken 

met de werkelijke situatie, waarbij het verschil als 

de subsidie wordt beschouwd (Hills, 1991).

De gebruikskostenmethode biedt het voordeel 

dat naast langlopende (bv. hypotheekaftrek) ook 

eenmalige subsidies kunnen meegenomen wor-

den, en dat kopen en huren perfect vergelijkbaar 

wordt. Met deze methode kan onder meer bere-

kend worden wat het voordeel is van verlaagde 

registratierechten anno 2005, voor een woning 

die gekocht is in 1990. Ook de subsidie bij het 

verlaagde btw-tarief (bij renovatie) kon zo in kaart 

gebracht worden. Daarnaast kon met de Woon-

survey een nauwkeurige inschatting gemaakt 

worden van de hypotheekaftrek van de gezinnen. 

Aangezien de analyse gold voor 2005, werd de 

Woonbonus (ingevoerd in 2005) nog niet meege-

nomen in deze analyse. 

Daarnaast putten we ook uit administratieve be-

standen over huursubsidie en renovatiepremies 

(data voor 2008). Het vernieuwde databestand 

van de sociale huisvesting maakte het verder 

mogelijk om de subsidie van sociale huurders 

nauwkeurig te berekenen. Door de invoering van 

een nieuwe huurprijsberekening wordt voor elke  

sociale woning immers een theoretische 
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Er werden in 2008 ongeveer 15.000 

renovatiepremies toegekend, met een 

gemiddeld bedrag van 6.300 euro. 

Doordat de inkomensvoorwaarde 

vrij ruim is gesteld, geniet vooral de 

middenklasse ervan.
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Samengeteld zijn de fiscale voordelen 

goed voor gemiddeld 1.299 euro op 

jaarbasis.

markthuur bijgehouden gebaseerd op een schat-

ting door notarissen. Door deze markthuur te 

vergelijken met de sociaal gecorrigeerde huur, 

krijgen we een inschatting van de subsidie. 

VLAAMSE WOONSUBSIDIES: 

MIX VAN SELECTIEVE EN MEER 

ALGEMENE MAATREGELEN

Onze analyses wezen uit dat in 2008 sociale 

huurders gemiddeld een impliciete subsidie ont-

vangen van maandelijks 232 euro, wat ongeveer 

gelijk is aan de werkelijk betaalde huur. Door de 

vrij strikte inkomengrenzen van de sociale huis-

vesting is het subsidiebedrag vooral geconcen-

treerd bij de twee laagste inkomensquintielen 

(figuur 1). Verder bedroeg in 2008 de huursubsi-

die (tegemoetkoming in de huurprijs) gemiddeld 

101 euro, wat een subsidieaandeel inhoudt van 

34 procent. Ongeveer drie vierden van de begun-

stigden valt nog onder het oude stelsel, waar de 

subsidie lager uitvalt dan in het nieuwe stelsel 

dat in voege is sinds 2007. Zoals duidelijk wordt 

in de figuur, is de huursubsidie – ten gevolge van 

de lage inkomensgrens – sterk gericht op de 20 

procent laagste inkomens. Wat het kwaliteitsbe-

leid betreft, werden in 2008 ongeveer 15.000 

renovatiepremies toegekend, met een gemiddeld 

bedrag van 6.300 euro. Doordat de inkomens-

voorwaarde vrij ruim is gesteld, geniet vooral de 

middenklasse ervan. 

Daarnaast werden ook 4.309 verbeteringspre-

mies toegekend en 740 aanpassingspremies. 

Door hun selectievere aard komen ze in sterke 

mate toe aan de laagste inkomens. In 2008 
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Figuur 1: Subsidies van alle Vlaamse tegemoetkomingen op vlak van wonen, totaalbedragen naar 

inkomensquintielen (in %), Vlaanderen, 2008

Bronnen: VMSW, agentschap Wonen-Vlaanderen, Vlaams Woningfonds
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Ongeveer 68 procent van de fiscale 

subsidies komt terecht bij de 40 procent 

hoogste inkomens uit de populatie.

kennen de lopende sociale leningen bij het 

Vlaams Woningfonds een gemiddelde subsidie 

van 110 euro per maand, als gevolg van een so-

ciaal gecorrigeerde rentevoet. De theoretische 

maandelijkse annuïteit – berekend op basis  

van een theoretische marktrente – bedraagt 

534 euro, terwijl de werkelijke annuïteit gemid-

deld uitkomt op 423 euro. Het voordeel van  

sociale leningen bij de VMSW ligt met gemid-

deld 77 euro per maand lager dan voor het 

Vlaams Woningfonds. Dit verschil wordt veroor-

zaakt door de hogere rentevoet bij de leningen 

van de VMSW (4 tegenover 2,8 procent). Het 

subsidiebedrag van de sociale leningen komt 

het sterkst terecht bij de middenklasse, en dan 

voornamelijk bij het Vlaams Woningfonds. De 

leningen van de VMSW gaan relatief meer naar 

alleenstaanden en lagere inkomens.

FISCALE VOORDELEN ZIJN WEINIG SELECTIEF

De cijfers van de fiscale voordelen zijn berekend 

voor de Vlaamse eigenaars die verhuisd zijn in 

de periode 1995-2005, op basis van gegevens 

uit de Woonsurvey 2005. De hypotheekaftrek 

blijkt de maatregel met veruit de grootste im-

pact (1.020 euro per jaar). Het verlaagde tarief 

bij de registratierechten geeft een voordeel van 

132 euro per jaar, terwijl het voordelige tarief 

bij de btw op renovatie 106 euro oplevert. Het 

voordeel van de onroerende voorheffing is het 

kleinst, met gemiddeld 41 euro. Samengeteld 

zijn de fiscale voordelen goed voor gemiddeld 

1.299 euro op jaarbasis.

Figuur 2 toont de verdeling van de subsidiebe-

dragen van de verschillende fiscale voordelen 

naar inkomensquintielen van de populatie. On-

geveer 68 procent van de fiscale subsidies komt 

terecht bij de 40 procent hoogste inkomens uit 

de populatie. Dit komt in de eerste plaats om-

dat eigenaars sterk oververtegenwoordigd zijn 

in de hogere inkomensgroepen. Maar ook an-

dere mechanismen spelen een rol. Wat de hy-

potheekaftrek betreft komt de stijging voort uit 

de positieve samenhang met de hoogte van de 

ontleende som en de marginale aanslagvoet. In 

deze analyse vallen alle eigenaars immers nog 

onder het oude systeem van hypotheekaftrek. 

De woonbonus – geïntroduceerd in 2005 – 

zorgde ervoor dat de sterke samenhang met de 

ontleende som verdween. In 2012 werd het sys-

teem verder aangepast. De aftrek werd gevormd 

tot een belastingvermindering van 45 procent, 

waardoor ook de impact van de marginale aan-

slagvoet verdween. 

Het voordeel van de btw-verlaging bij renovatie 

– binnen de groep eigenaars – blijkt ook sterk 

toe te nemen met het inkomen. Mensen met 

meer middelen kunnen immers grotere renova-

ties uitvoeren, met bijhorend hogere btw-voor-

delen. De voordelen bij onroerende voorheffing 

en registratierechten komen daarentegen min-

der sterk toe aan de twee hoogste quintielen. 

Dit is het gevolg van de koppeling van deze 

subsidie aan de voorwaarde van ‘bescheiden 

woningen’. Deze woningen (met lager KI) wor-

den relatief meer bewoond door de lagere in-

komensgroepen. Figuur 2 toont verder dat de 

gezinnen in het tweede en derde quintiel nog 

een respectabel deel van de fiscale subsidies 

ontvangen, maar dat de laagste inkomens uit 

de boot vallen. 

Als we de bedragen van alle subsidies samentel-

len (met indexering van de bedragen uit 2005), 

blijken het vijfde en vierde inkomensquintiel het 

sterkst vertegenwoordigd, met respectievelijk 

23,9 en 23,7 procent. Het tweede en derde 
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quintiel zijn het minst sterk vertegenwoordigd 

met achtereenvolgens 17,1 en 15,6 procent 

van het totale subsidiebedrag, terwijl het eerste 

quintiel evenredig vertegenwoordigd is. Alles 

woonsubsidies bij elkaar beschouwd, kunnen 

we stellen dat er een licht maar geen uitgespro-

ken matteüseffect bestaat. Tot slot blijkt ook 

dat de gemiddelde eigenaar in Vlaanderen vier 

keer meer woonsubsidies ontvangt dan de ge-

middelde huurder.

BESLUIT

Eén van de centrale doelstellingen van de wel-

vaartsstaat is om de gecreëerde welvaart te her-

verdelen, om de ongelijkheid van de primaire 

inkomensverdeling te corrigeren. Door een her-

verdeling van middelen – via belastingen en so-

ciale zekerheid – worden inkomensverschillen in 

de samenleving normaliter verkleind. Progres-

sieve belastingschalen dragen hiertoe bij, net 

als de sociale bijdragen en sociale voorzienin-

gen. Deze correctie verloopt evenwel niet steeds 

in de verwachte richting. 

Uit deze bijdrage blijkt dat op vlak van woon-

beleid, een beleidsdomein dat evolueert naar 

een homogene bevoegdheid van de Vlaamse 

overheid, er een licht matteüseffect bestaat in 

2008. Het aangetroffen matteüseffect bleek 

echter minder uitgesproken dan datgene dat De 

Decker vaststelde voor de situatie anno 1995. 

De berekeningsmethoden zijn evenwel niet de-

zelfde, terwijl er in de tussentijd veel sociale 

woningen bijgekomen zijn en het systeem van 

tegemoetkoming in de leninglast is afgeschaft. 

Vanuit rechtvaardigheidsoogpunt kunnen er uiter-

aard vragen gesteld worden bij de vastgestelde 

verdelingscijfers. Het systeem houdt geen solida-

riteit in van de rijken met de armen, maar eerder 

een solidariteit in de omgekeerde richting. Daar-

enboven blijkt uit onderzoek dat de kwaliteits- en 
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Figuur 2: Subsidies op vlak van woningfiscaliteit, totaalbedrag naar inkomensquintielen van de 

bevolking (in %), eigenaars*, Vlaanderen, 2005

Bron: Woonsurvey 2005, n=576; *verhuisd in de periode 1995-2005
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De gemiddelde eigenaar in Vlaanderen 

ontvangt vier keer meer woonsubsidies 

dan de gemiddelde huurder.

betaalbaarheidsproblemen zich vooral concentre-

ren bij de lagere inkomens, en dan vooral op de 

private huurmarkt (Heylen et al., 2007). Het zijn 

daarentegen de eigenaars die door het huidige 

beleid het sterkst ondersteund worden. 

Sinds het referentiejaar van onze analyse zijn 

er nog een aantal substantiële veranderingen 

doorgevoerd. Zo is met de intrede van de woon-

bonus het fiscale voordeel sterk toegenomen in 

vergelijking met het oude systeem. De fiscale 

aftrek is met de komst van de woonbonus bijna 

verdubbeld. De overheidskosten zullen ook nog 

aanzienlijk stijgen, omdat steeds meer mensen 

in het nieuwe systeem stappen. In 2014 wordt 

de bevoegdheid van de hypotheekaftrek overge-

dragen aan de gewesten. Voor de Vlaamse re-

gering is dit een kans om het systeem aan te 

passen en effectiever te maken wat betreft de 

doelstelling om eigenaarschap te ondersteunen. 

Zo kan men een bepaalde selectiviteit inbouwen 

om te voorkomen dat er subsidies vloeien naar 

mensen die in ieder geval eigenaar zouden wor-

den. Een andere optie is om het systeem geheel 

of gedeeltelijk af te bouwen op termijn. Naast 

de impact op de herverdeling staan immers ook 

het vermoedelijke prijsopdrijvende effect van het 

systeem en de steeds groter wordende budget-

taire implicaties ter discussie. 

1 De tekst is gebaseerd op: Heylen K. & Winters S. 
(2012), De verdeling van de subsidies op vlak van wonen 
in Vlaanderen, Steunpunt Ruimte en Wonen, Leuven.
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