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1. Inleiding 

In Vlaanderen worden jaarlijks ongeveer 550 sociale koopwoningen aangeboden door sociale huis-

vestingmaatschappijen. Het doel van deze maatregel is om een eigen woning binnen het bereik te 

brengen van gezinnen met een lager inkomen. De prijs ligt omwille van een aantal subsidiemecha-

nismen een stuk onder de marktprijs. Daar bovenop kan de koper ook een sociale lening afsluiten bij 

de VMSW, waarvan de rentevoet onder de marktrentevoet blijft. Maar er staat ook een plicht tegen-

over. Zo kan men de woning de eerste 20 jaar niet vrij verkopen. Indien men dat wel wenst te doen, 

verliest men grotendeels het financiële voordeel dat men heeft gekregen. Na 20 jaar is men echter 

vrij om de woning op de markt te verkopen.  

Het doel van deze studie is om een inzicht te verkrijgen in de omvang van de subsidies die de kopers 

van een sociale koopwoning ontvangen. We richten ons hierbij zowel op het voordeel dat voortkomt 

uit de verkoopprijs die onder de marktprijs blijft, als op het voordeel van de Vlaamse Woonlening. 

We beschikken hiervoor over een administratieve dataset voor de periode 2003-2008 met 2 418 dos-

siers van sociale koopwoningen en bijhorende sociale leningen. Deze studie bouwt voort op een 

studie van Heylen en Winters (2012) binnen het Steunpunt Ruimte en Wonen. Hierin werden de ver-

delende effecten onderzocht van zowel fiscale voordelen bij de eigen woning als andere tegemoet-

komingen en premies op vlak van wonen (bv. sociale huur, renovatiepremie). De subsidiëring bij 

sociale koopwoningen kwam hierin echter nog niet aan bod. Wel kwam in deze studie reeds een ver-

delingsanalyse aan bod van alle lopende sociale leningen bij de VMSW en het Vlaams Woningfonds. 

De dataset voor de eerdere verdelingsstudie bevat de meest recente gegevens op het moment van 

de data-aanvraag, zijnde 2008. Vandaar bevat de analyse in voorliggend rapport ook geen recentere 

gegevens. De begindatum van onze analyse (2003) komt voort uit een databeperking. Pas vanaf 2003 

is er immers informatie beschikbaar over het type sociale lening. De Vlaamse Woonlening kan naast 

de verwerving van een sociale koopwoning ook betrekking hebben op een aankoop met renovatie, 

een nieuwbouw of een renovatie van de eigen woning.  

De kopers van een sociale koopwoning kunnen - net zoals andere woningkopers of -bouwers die een 

hypothecaire lening aangaan - ook genieten van een fiscale aftrek bij de lening. Tot 2005 kende dit 

voordeel verschillende componenten en was het positief gerelateerd aan de ontleende som. Met de 

introductie van de Woonbonus in 2005 werd de aftrek forfaitair, terwijl het gemiddelde voordeel 

groter werd. De verdelingsanalyse hiervan kwam reeds aan bod in de hoger vermelde studie. Voor-

liggende studie zal daarom abstractie maken van dit fiscale voordeel en zich toespitsen op de ver-

delingseffecten van de subsidies die specifiek gelden voor sociale koopwoningen. 

In het volgende hoofdstuk staan we stil bij de regelgeving rond sociale koopwoningen en sociale 

leningen. Vervolgens stellen we de methodologische aanpak voor. Om de subsidies te berekenen, 

gebruiken we de gebruikskostenmethode. Deze aanpak leent zich ertoe om verschillende types sub-

sidies op een vergelijkbare manier in kaart te brengen. In het vierde hoofdstuk komen de resultaten 

aan bod. In eerste instantie presenteren we onze berekening van de theoretische marktwaarde van 

de verkochte woningen. Vervolgens geven we de analyse weer van de maandelijkse subsidies naar-

gelang inkomensgroepen, gezinstypen en leeftijdsklassen. Naast de subsidiebedragen gaan we ook 
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dieper in op de aspecten van de lening en de mogelijke verklaringen voor de verschillen tussen de 

groepen. 
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2. Regelgeving sociale koopwoningen 

Sociale koopwoningen en sociale kavels worden in Vlaanderen aangeboden door de SHM’s. Om hier-

voor in aanmerking te komen, dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet men 

meerderjarig zijn en mag anno 2012 het belastbare inkomen van het gezin (volgens het laatst 

gekende aanslagbiljet) niet hoger liggen dan 32 720 euro voor een alleenstaande en 49 110 euro voor 

een gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend koppel. Deze grensbedragen worden verhoogd met 

3 270 euro per persoon ten laste. Ook dient het netto-belastbaar inkomen hoger te zijn dan 

8 190 euro en mag men geen andere woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in 

vruchtgebruik hebben. Als men aan deze voorwaarden voldoet, kan men zich inschrijven voor een 

sociale koopwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij. De koper van een sociale koopwoning 

is ertoe gebonden om de woning 20 jaar lang te bewonen. Men is dan ook verplicht om de SHM 

onmiddellijk in te lichten indien men de woning wenst te verkopen of te schenken (VMSW, 2012a).  

Kopers van een sociale koopwoning kunnen een sociale lening afsluiten bij de VMSW voor een 

bedrag dat reikt tot 100% van de verkoopprijs van de woning. Ongeveer 90% van de kopers maakt 

gebruik van deze ‘Vlaamse Woonlening’. De kopers zijn echter vrij om een lening af te sluiten op de 

markt, of te kiezen voor een sociale lening bij het Vlaams Woningfonds of een lening bij een erkend 

kredietvennootschap wat mogelijk voordeliger uitvalt dan bij de VMSW. Hierover worden evenwel 

geen gegevens bijgehouden. In 2011 heeft het Vlaams Woningfonds in totaal 2 369 sociale leningen 

verstrekt. Ook bij deze leningen wordt de rentevoet gecorrigeerd volgens inkomen en gezinslast.  

De VMSW biedt niet enkel sociale leningen aan voor de financiering van een sociale koopwoning, 

maar ook voor aankopen op de private markt (mits renovatie), nieuwbouw en renovaties van de 

eigen woning. In 2011 werd 22% van de leningen afgesloten voor de aanschaffing van een sociale 

koopwoning, terwijl 66% van de leningen betrekking had op een aankoop met renovatie. In totaal 

heeft de VMSW 1 546 Vlaamse Woonleningen verstrekt in 2011. 

Om in aanmerking te komen voor de lening zijn er eveneens inkomensvoorwaarden. Het (laatst 

gekende) netto-belastbaar inkomen van een alleenstaande mag anno 2012 niet hoger liggen dan 

32 930 euro, terwijl de grens voor een gezin met minimum twee personen op 49 400 euro ligt. Deze 

bedragen worden verhoogd met 3 290 euro per persoon ten laste. Opmerkelijk is dat deze maxima 

iets hoger liggen dan de maximale inkomensgrenzen bij een sociale koopwoning (zie hoger). Als men 

in aanmerking komt voor een sociale koopwoning kan het inkomen dus niet te hoog liggen om een 

sociale lening aan te gaan. Verder is er ook een minimum netto-belastbaar inkomen van 8 230 euro 

vereist en voert de VMSW een kredietwaardigheidsonderzoek uit om te bepalen of de kandidaat sol-

vabel is, of hij met andere woorden in staat wordt geacht om de lening af te betalen en daarna nog 

voldoende over te houden (VMSW, 2012b).  

Bij een sociale lening van de VMSW wordt er een sociaal gecorrigeerde rentevoet gehanteerd in 

plaats van de marktrentevoet. De grootte van het voordeel is gerelateerd aan het gezinsinkomen, het 

aantal personen ten laste en de ligging van de woning. Naarmate het inkomen van de koper lager 

ligt, ligt ook de rentevoet lager. Om de sociale rentevoet te berekenen vertrekt men van de ‘referen-
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tierentevoet’ die de evolutie van de financiële markt volgt. Vervolgens wordt hieruit de ‘basisrente-

voet’ afgeleid. Voor een sociale koopwoning komt deze neer op 85% van de referentierentevoet. Tot 

slot wordt de ‘oorspronkelijke’ rentevoet berekend door de basisrentevoet te corrigeren volgens 

inkomen, gezinslast en ligging. De oorspronkelijke rentevoet kan echter niet lager uitvallen dan de 

50% van de referentierentevoet. Elke vijf jaar wordt de oorspronkelijke rentevoet herzien en aange-

past aan de nieuwe situatie op vlak van inkomen en gezinslast, met een formule die dezelfde is als bij 

aanvang van de lening. Het inkomen dat hierbij wordt gebruikt is het gemiddelde over een periode 

van vijf jaar die ingaat het zevende jaar voor de herziening. Er wordt daarnaast rekening gehouden 

met de evolutie van de marktrentevoet indien deze gedaald is. De rentevoet van de lening kan door 

de herziening zowel stijgen als dalen, maar kan nooit hoger worden dan de contractueel vastgelegde 

rentevoet.  

Voor de aankoop van een sociale koopwoning bestaan er verlaagde tarieven op vlak van btw en 

registratierechten. Op de bouwkost van de woning dient er sinds 2007 maar 6% btw betaald te wor-

den in plaats van het gangbare tarief van 21%. Vóór 2007 bedroeg het verlaagde btw-percentage 

12%. Verder betaalde tot eind 2010 de koper slechts 1,5% registratierechten op het bedrag van de 

bouwgrond in plaats van het normale tarief van 10%. Vanaf januari 2011 valt de aankoop van een 

bouwgrond bij een nieuwbouwwoning ook onder de btw-regelgeving. In geval van de aankoop van 

een sociale koopwoning, is sindsdien eveneens een verlaagd tarief van 6% van toepassing op de prijs 

van de bouwgrond.  

Verder wordt de bouwgrond bij een sociale koopwoning door de SHM verkocht onder de marktprijs, 

variërend tussen 50% en 75% van de geschatte verkoopswaarde (die wordt bepaald door het Aan-

koopcomité of de Registratie). De subsidiëring van sociale koopwoningen van SHM’s wordt geregeld 

via het financieringsbesluit1 (opvolger van het programmabesluit). Ook wanneer andere instanties 

het initiatief nemen om een sociale koopwoning te realiseren, wordt de subsidiëring geregeld via dit 

besluit (bv. VMSW, Vlaams Woningfonds, gemeenten, OCMW’s). Er is voor SHM’s een subsidie voor-

zien (SSI) voor de aanleg van wooninfrastructuur bij de realisatie van sociale koopwoningen. Deze 

subsidie bedraagt maximaal 21 000 euro per woning, inclusief btw, indien de werken geheel of 

gedeeltelijk ten laste worden genomen door het Vlaamse Gewest (de afdeling Gesubsidieerde Infra-

structuur van de VMSW). Als de initiatiefnemer optreedt als opdrachtgever voor de infrastructuur-

werken, bedraagt de subsidie maximaal 16 000 euro per woning (RWO, 2012). Daarnaast kunnen 

SHM’s een subsidie ontvangen voor de verwerving van gronden en panden met het oog op de rea-

lisatie van sociale koopwoningen of sociale kavels (SV of verwervingssubsidie). Om hiervoor in aan-

merking te komen, dient de verwerving onder één van volgende categorieën te vallen:  

- één of meer woningen of gebouwen beantwoorden niet aan de normen op vlak van stabiliteit of 

veiligheid en zijn verworven met de bedoeling ze geheel of gedeeltelijk te slopen, om er vervolgens 

sociale woningen te bouwen; 

- men heeft de bedoeling één of meer verworven woningen of gebouwen te renoveren of aan te 

passen tot sociale woningen, op voorwaarde dat ze ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard, of 

voldoen aan de criteria om als leegstaand of verwaarloosd beschouwd te worden; 

- het verworven perceel is onbebouwd en gelegen in een bestaande woonkern; 

- de woning of het perceel is verworven via het recht van voorkoop. 

                                                           
1
  Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 houdende de financiering van verrichtingen in het kader van 

sociale woonprojecten en de daaraan verbonden werkingskosten. 
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De verwervingssubsidie bedraagt 70% of 35% van het subsidiale bedrag, afhankelijk van de ligging in 

een woonvernieuwingsgebied of woningbouwgebied. 

Voorts kan een SHM ook voor de bouw van of renovatie tot sociale koopwoning subsidies ontvangen 

(SBE). Om hiervoor in aanmerking te komen, dient er aan minstens twee van drie volgende voor-

waarden voldaan te zijn: het sociaal woonproject is gelegen in een woonvernieuwingsgebied of in 

een bestaande woonkern van een gemeente; het project bestaat helemaal of voor minstens 70% uit 

vervangingsbouw of renovatie; het project bevat minstens 70% rijwoningen of appartementen. 

Wanneer men de sociale koopwoning verkoopt voordat er 20 jaren zijn verstreken, zijn er twee 

scenario’s. In het ene geval past de SHM het recht op wederinkoop toe, waarmee de SHM de woning 

terugkoopt aan de oorspronkelijke prijs, vermeerderd met de kosten van de aankoop en de even-

tuele kosten van verbeterings- en herstellingswerken, voor zover deze in overeenstemming zijn met 

de bepalingen op de ruimtelijke ordening en stedenbouw. In het andere geval dient er een uittre-

dingsvergoeding betaald te worden die overeenkomt met de niet-afgeschreven overheidsinvestering. 

Elk jaar wordt er - gedurende een periode van 20 jaar - een twintigste van het oorspronkelijke bedrag 

van de investering afgeschreven. De overheidsinvestering wordt door de SHM berekend als 80% van 

het verschil tussen de geschatte verkoopswaarde en de sociale verkoopprijs (op datum van de oor-

spronkelijke verkoop). Het bedrag van de overheidsinvestering wordt bij de verkoop geraamd en 

wordt aan de authentieke verkoopakte gehecht. Alleen als men omwille van dwingende omstandig-

heden de woning niet langer kan bewonen, kan de SHM uitzonderlijk toestaan dat de vergoeding niet 

moet worden betaald. 

Ook wat betreft de subsidiëring van de lening is er een minimum bewoningsverplichting. Deze loopt 

zolang de lening niet is terugbetaald en bedraagt maximaal 20 jaar. Wanneer de koper beslist om de 

woning eerder te verlaten, dan heeft de koper twee opties. Ofwel wordt de lening volledig afgelost, 

ofwel wordt er verder afbetaald tegen de referentierentevoet die geldig was bij aanvang van de 

lening (verhoogd met maximum twee procentpunten). 
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3. Methodologie 

Om de subsidies bij sociale koopwoningen anno 2008 te berekenen, gebruiken we de gebruiks-

kostenmethode, zoals in de studie naar de verdeling van de woonsubsidies in Vlaanderen (Heylen & 

Winters, 2012). In bijlage (6.2) is een uitgebreide methodologische toelichting opgenomen. Hier-

onder geven we de essentie van onze methodologische benadering weer. 

De gebruikskost voor wonen is de prijs die betaald wordt voor de consumptie van de woondiensten. 

Er wordt bij deze methode een scheiding gemaakt tussen het investeringsaspect bij een woning en 

de diensten die de woning voortbrengt. In de huursector is de gebruikskost gelijk aan de huur die 

betaald wordt. In de eigendomssector wordt de gebruikskost voor het grootste deel bepaald door de 

kost van het vermogen dat geïnvesteerd is in de woning (zie tabel 1). Deze kost is de interest op de 

geleende som in geval van vreemd vermogen, en de opportuniteitskost van het eigen vermogen. 

Daarnaast bestaat de gebruikskost van eigenaar-bewoners ook uit de kost van het onderhoud en de 

afschrijving van de woning. Tot slot kan ook de verwachte waardeverandering van de woning in 

rekening gebracht worden (Poterba, 1992). De kapitaalaflossing wordt niet gezien als een kost omdat 

deze een vermogensopbouw inhoudt. 

Subsidies worden bij de gebruikskostenbenadering berekend als het verschil tussen de werkelijke 

gebruikskost en de genormeerde of theoretische gebruikskost. Deze laatste wordt bepaald door de 

gebruikskost te berekenen in geval de subsidiesystemen niet zouden bestaan. Deze methode werd 

begin jaren ‘90 geïntroduceerd in Angelsaksische studies en wordt in de vakliteratuur naar voor 

geschoven als de beste manier om woonsubsidies op een vergelijkbare manier in kaart te brengen 

(Flood & Yates, 1990; Hancock & Munroe, 1992). 

De theoretische gebruikskost van een sociale koopwoning in een bepaald jaar berekenen we in deze 

studie als de opportuniteitskost van de marktwaarde van de sociale koopwoning (inclusief btw en 

registratierechten) in datzelfde jaar (2008 in onze studie). Om de marktprijs van de woning te ken-

nen, wordt 21% btw aangerekend en 10% registratierechten. Ook wordt de marktprijs van de grond 

aangerekend in plaats van de gereduceerde prijs. De opportuniteitskost van de marktwaarde 

berekenen we dan als de jaarlijkse opbrengst van een alternatieve risicoloze investering, in dit geval 

een tienjarige staatsobligatie (zoals ook bij Haffner & Heylen, 2011). Wat de sociale lening betreft, 

wordt de theoretische gebruikskost berekend door de interest te berekenen volgens de marktrente-

voet.  

De jaarlijkse werkelijke prijs van de woning berekenen we door de subsidies die vervat zitten in een 

sociale koopwoning in mindering te brengen. In geval van een sociale koopwoning betekent dit dat er 

6% in plaats van 21% btw wordt gerekend voor de bouwkosten en dat er 1,5% registratierechten 

worden betaald voor de aankoop van de grond. De nieuwe btw-regeling voor de grondaankoop geldt 

pas vanaf 2011, terwijl onze data betrekking hebben op de periode 2003-2008. Verder wordt bij de 

werkelijke waarde de verminderde prijs van de bouwgrond in rekening gebracht. De infrastructuur-

subsidie (SSI) en verwervingssubsidie (SV) die de SHM’s ontvangen worden door hen (deels) aange-

wend om de grond bij een sociale koopwoning onder de marktprijs te kunnen verkopen. We weten 
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per woning echter niet op welke manier deze subsidies zijn aangewend en laten dit aspect daarom 

buiten beschouwing. Aangezien onze analyse vertrekt van de subsidiëring van het oogpunt van de 

kopers, is het niet cruciaal om te weten op welke manier de SHM’s de SSI en SV aanwenden om een 

korting te kunnen geven op de grondprijs. De subsidie voor bouw en renovatie (SBE) kent een aantal 

voorwaarden waardoor ze niet voor alle projecten kan worden aangewend. Aangezien het geen 

algemene subsidie betreft en we op basis van onze data (zie verder) niet weten voor welke woning er 

een SBE is ontvangen, werken we een apart scenario uit voor de woningen die gebouwd zijn met 

inbreng van deze subsidie.  

In deze studie zullen we voorts geen schatting maken van de onderhoudskosten, de onroerende 

voorheffing en de verwachte waardeverandering van de woning. De bedoeling is immers niet om de 

exacte gebruikskost van een sociale koopwoning te kennen, maar om de subsidies in kaart te 

brengen. Dit komt erop neer dat we aannemen dat het onderhoud, de onroerende voorheffing en de 

waardeverandering voor een sociale koopwoning dezelfde zijn als voor een woning gekocht op de 

private markt. 

Tabel 1 De componenten van de werkelijke en theoretische gebruikskost en de subsidies bij eigenaars 

van sociale koopwoningen 

Theoretische gebruikskost Werkelijke gebruikskost 

Kost van eigen en vreemd vermogen = Theoretische gebruikskost 
Met btw-bouwkost, vol tarief - Subsidie grondprijs 
Met registratierechten, vol tarief - Subsidie registratierechten (1,5% i.p.v. 10%) 
+ Onroerende voorheffing - Subsidie btw-bouwkost (6% i.p.v. 21%) 
+ Beheerskosten (onderhoud, afschrijving) 
+/- (Verwachte) waardeverandering van woning 

- Subsidie sociale lening (verschil sociale en 
marktrentevoet) 

De subsidies vormen het verschil tussen de theoretische en de werkelijke gebruikskost (zie tabel 1). 

Wij delen de subsidie bij de sociale koopwoning op in twee componenten: alle maatregelen die de 

aankoopprijs van de woning onder de marktprijs brengen (verminderde grondprijs, verlaagd btw-

tarief en verminderde registratierechten) en de sociale lening die de kost van het vreemde vermogen 

naar beneden haalt. De eerste component noemen we ‘subsidie sociale koop’ en de tweede ‘subsidie 

sociale lening’.  

Om de ‘subsidie sociale koop’ voor 2008 te kennen, berekenen we de opportuniteitskost van het ver-

schil tussen de theoretische marktwaarde en de werkelijke waarde van de sociale koopwoning in 

2008. Dit verschil noemen we verder de ‘overheidsinvestering’. Voor deze opportuniteitskost gaan 

we zoals vermeld uit van een weinig risicovolle alternatieve investering, zijnde een Belgische tien-

jarige staatobligatie. In 2008 bedroeg het jaarlijkse rendement van deze obligatie gemiddeld 4,40%. 

Zoals vermeld wordt de grond bij een sociale koopwoning verkocht tegen een percentage van de 

geschatte marktwaarde, variërend tussen 50% en 75%. Volgens vertegenwoordigers van de huisves-

tingssector zou dit aandeel gemiddeld uitkomen rond 65%. De werkelijke grondprijs is beschikbaar in 

onze dataset. De theoretische marktprijs berekenen we door de werkelijke grondprijs te vermenig-

vuldigen met 1/0,65. Naast dit basisscenario werken we de kostprijs en subsidies eveneens uit voor 

twee alternatieve scenario’s: één waarbij de grond aan 50% van de marktwaarde wordt verkocht en 

één waarbij de grond tegen 75% wordt verkocht. Onder het eerstgenoemde scenario is de over-
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heidsinvestering bij de grond maximaal. Onder het 75%-scenario is de overheidsinvestering mini-

maal. 

De subsidie sociale lening in 2008 berekenen we als het verschil tussen de annuïteiten in geval van de 

werkelijke (sociaal gecorrigeerde) en de theoretische interest (marktrente) voor een lening met vaste 

annuïteiten. Op deze manier wordt de subsidie evenredig gespreid over de looptijd van de lening. De 

rente op een tienjarige staatsobligatie nemen we als marktrente (zie ook Doms et al., 2001).  

Belangrijk is dat de tijdsdimensie van de subsidies ‘sociale koop’ en ‘sociale lening’ verschillen. De 

subsidie sociale koop - die voortkomt uit de overheidsinvestering - duurt per definitie oneindig lang, 

op voorwaarde dat de woning pas na 20 jaar wordt verkocht. Wanneer de sociale koopwoning uit-

eindelijk - na verstrijken van de minimale bewoningsverplichting - toch wordt verkocht, blijft de sub-

sidie op de gebruikskost gelden. Men kan dan met de meerwaarde van de verkoop - die overeen-

stemt met de overheidsinvestering - immers een nieuwe woning kopen of een risicoloze belegging 

opstarten. In periodes van prijsstijgingen op de markt kan men zelfs nog een extra meerwaarde reali-

seren, bovenop de overheidsinvestering. 

Wanneer de sociale koopwoning vóór het verstrijken van 20 jaar wordt verkocht, valt de subsidie 

sociale koop (in termen van gebruikskost) weg voor de sociale koper als de SHM de woning aan de 

oorspronkelijke prijs terugkoopt. Indien de SHM dat niet wenst te doen en de uittredingsvergoeding 

dient betaald te worden, doet de sociale koper meer profijt. Vooreerst wordt deze vergoeding 

slechts als 80% van de overheidsinvestering berekend, waardoor 20% van de subsidie bij de koper 

blijft. Ten tweede dient alleen het niet-afgeschreven deel ervan te worden terugbetaald. Dat wil zeg-

gen dat na tien jaar de vergoeding is gehalveerd. Ten derde wordt er bij de bepaling geen rekening 

gehouden met de evolutie van de woningprijzen. Bij sterke prijsstijgingen op de markt loopt de 

potentiële meerwaarde van de woning echter aanzienlijk op, terwijl de vergoeding is bepaald op 

basis van de oorspronkelijke marktprijs. In geval de uittredingsvergoeding werd betaald, blijft er voor 

de koper dus een stuk subsidie sociale koop over in termen van gebruikskost. De grootte is afhanke-

lijk van het aantal jaar dat de woning bewoond is geweest en de stijging van de marktprijs. Aangezien 

we over het eerste geen informatie hebben, kunnen we voor deze groep de subsidie sociale koop 

niet berekenen. De overgebleven subsidie zal alleszins lager liggen dan de originele, zal stijgen naar-

mate er meer jaren zijn verstreken sinds de aankoop en naarmate de marktprijzen sterker zijn toe-

genomen. 

De data voor deze studie zijn afkomstig van de VMSW en hebben betrekking op de verkochte koop-

woningen in de periode 2003-2008. Er zijn echter niet voor alle koopwoningen gegevens. Alleen voor 

degene die gefinancierd zijn met een sociale lening wordt er informatie gecentraliseerd bij de VMSW, 

aangezien enkel de gegevens worden bijgehouden die noodzakelijk zijn om het beleid uit te voeren. 

Voor sociale leningen worden de aankoop- en gezinsgegevens centraal bijgehouden omdat elke vijf 

jaar de rentevoet dient te worden herzien. Deze databeperking zorgt ervoor dat we geen informatie 

hebben over de koopwoningen zonder sociale lening, wat neerkomt op ongeveer 10% (zie para-

graaf 4.1). Sinds 2003 wordt systematisch bijgehouden of de sociale leningen betrekking hebben op 

een sociale koopwoning, een koop met renovatie, een renovatie of een nieuwbouw. Vandaar dat 

onze analyse beperkt blijft tot de woningen die verkocht zijn in de periode 2003-2008. Daarnaast 

hebben we ook geen informatie over de gezinnen die een sociale kavel hebben gekocht omdat er 

hiervoor geen sociale leningen kunnen worden afgesloten bij de VMSW.  
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De dataset bevat ook informatie over de gezinssituatie en de leeftijd van de ontleners (1 of 2) bij 

aanvang van de lening. Het belastbaar gezinsinkomen is enkel gekend voor de leningen die reeds in 

aanmerking kwamen voor herziening. Dit houdt in dat we alleen informatie hebben over het belast-

baar inkomen van 2008 voor de gezinnen met een lening afgesloten in 2003. Belangrijk om te ver-

melden is dat het belastbaar inkomen altijd verwijst naar de situatie van het laatste gekende aan-

slagbiljet. Zo is er een ‘achterstand’ op de kennis van het exacte inkomen van twee á drie jaar.  

Verder bevat de dataset de werkelijke (oorspronkelijke) rentevoet van de sociale lening, de datum 

van afsluiting van de lening, de looptijd van de lening en het geleende bedrag. In geval de rentevoet 

werd herzien, is alleen de rentevoet gekend van het moment van herziening. Tot slot bevat de data-

set ook informatie over de totale verkoopprijs van de sociale koopwoning, de prijs van de grond (incl. 

1,5% registratierechten) en de prijs van de woning (excl. btw).  

In het volgende hoofdstuk komen de resultaten aan bod. Eerst wordt stilgestaan bij de samenstelling 

van onze dataset en het aantal sociale koopwoningen in Vlaanderen in de periode 2003-2008. Ver-

volgens hebben we de gemiddelde overheidsinvestering en gemiddelde theoretische marktprijs 

berekend voor de woningen in de dataset, op basis van de verschillende subsidiemechanismen. In de 

derde sectie worden de subsidiebedragen berekend naar quintielen van belastbaar en equivalent 

gezinsinkomen, leeftijd van de eerste ontlener en gezinstype. Daarnaast komen ook de gemiddelde 

koopbedragen en verschillende aspecten van de sociale lening aan bod. Tot slot hebben we een ver-

delingsanalyse uitgevoerd voor deze gezinskenmerken. De verdelingspercentages worden voor de 

verschillende groepen berekend door de gemiddelde subsidie per groep te vermenigvuldigen met 

het aandeel van de betreffende groep, en vervolgens te herschalen op een schaal van 1 tot 100.  
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4. Resultaten 

4.1 Aantal sociale koopwoningen in Vlaanderen 

Tabel 2 toont dat in de periode 2003-2008 jaarlijks tussen 490 en 730 sociale koopwoningen werden 

opgeleverd door de SHM’s in Vlaanderen. Het gemiddelde aantal bedraagt 556. Tegenover 

3 337 opgeleverde woningen tussen 2003 en 2008 staan er 2 997 akten voor sociale leningen die bij 

de VMSW werden afgesloten voor de aankoop van een sociale koopwoning. Dit houdt een aandeel in 

van 90%, als we ervan uitgaan dat de opgeleverde woningen tussen 2003 en 2008 ook in deze 

periode werden verkocht.  

Tabel 2 geeft verder weer hoeveel observaties de dataset bevat die door de VMSW werd aangele-

verd. Van de 2 997 leningsakten die bij de VMSW werden aangegaan voor de aankoop van een 

sociale koopwoning, hebben we voor 2 418 de nodige gegevens ontvangen. Voor de jaren 2007 en 

2008 zijn er nagenoeg geen ontbrekende observaties, terwijl dit aantal sterk oploopt voor de eerdere 

jaartallen. Voor 2003 beschikken we slechts over gegevens van 297 van de 458 leningsakten (65%). In 

totaal bevat onze dataset 81% van de leningsdossiers bij sociale koop en 73% van de opgeleverde 

koopwoningen uit de periode 2003-2008. We hebben evenwel geen zicht op de factoren die de uitval 

hebben bepaald.  

Tot slot blijkt een deel van de afgesloten leningen volledig vervroegd terugbetaald. Dit aantal ligt 

relatief hoog in de eerdere jaren - 33 in 2003 en 2004 - en neemt af naarmate de leningen recenter 

zijn. Van het totale aantal leningen zijn er anno 2008 88 volledig vervroegd afgelost, wat neerkomt 

op 3,6%.  

Tabel 2 Aantal sociale koopwoningen in databank studie, aantal leningsakten VMSW en aantal opgele-

verde sociale koopwoningen, periode 2003-2008 

Jaartal Opgeleverde 
sociale koop-

woningen 

Akten sociale 
lening VMSW 

Aantal leningsakten in dataset 

Totaal In omloop Volledig 
vervroegd 

terugbetaald 

2003 490 458 297 264 33 
2004 730 645 434 401 33 
2005 520 477 371 362 9 
2006 498 501 403 397 6 
2007 587 487 486 479 7 
2008 512 429 427 427 0 

Totaal 3 337 2 997 2 418 2 330 88 

Bron: VMSW 

Voor de kopers van een sociale koopwoning bestaat er een minimale bewoningsverplichting van 

20 jaar. Indien men de sociale koopwoning eerder verkoopt, heeft de SHM zoals vermeld twee 

opties. Ofwel past de SHM zijn wederinkooprecht toe, ofwel vordert de SHM een uittredingsver-

goeding die gelijk is aan de niet-afgeschreven overheidsinvestering. Tabel 3 laat zien hoeveel keer de 
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SHM’s beide opties hebben toegepast in de periode 2003-2008. In totaal zijn er 137 woningen 

opnieuw ingekocht, terwijl er 308 uittredingsvergoedingen werden gevorderd. Als deze cijfers samen 

worden geteld, krijgt men een indicatie van het aantal sociale koopwoningen dat tussen 2003 en 

2008 vervroegd werd verkocht, zijnde 445 of gemiddeld 74 per jaar. In dezelfde periode werden 

gemiddeld 556 sociale koopwoningen per jaar opgeleverd. Het aandeel dat vervroegd verkocht 

wordt, bedraagt dus ongeveer 13,3%.  

Het aandeel wederingekochte woningen is opmerkelijk gestegen, van 16% in 2003 naar 73% en 2008. 

De verklaring hiervoor ligt bij de relatief recente introductie van dit systeem. Pas voor de woningen 

verkocht sinds 1997 beschikken de SHM’s over de mogelijkheid tot wederinkoop. De meerderheid 

van de vervroegd verkochte woningen in de periode 2003-2005 dateert vermoedelijk van vóór 1997. 

Vanaf 2007 krijgt de wederinkoop de bovenhand.  

De sociale leningen bij sociale koopwoningen in de periode 2003-2008 kennen in 96% van de geval-

len een looptijd van 20 jaar. Wanneer een woning vervroegd wordt verkocht - vóór er 20 jaar zijn ver-

streken - kunnen we er dus van uitgaan dat in nagenoeg alle gevallen de sociale lening nog dient te 

worden afgelost. Tabel 2 toont dat tussen 2003 en 2008 maar 88 leningen vervroegd zijn terug-

betaald, terwijl in dezelfde periode 445 woningen vervroegd zijn verkocht. Dit wijst erop dat niet alle 

leningsdossiers van de vervroegd verkochte woningen in onze dataset zitten. Eerder wezen we er al 

op dat 19% van de dossiers voor de periode 2003-2008 ontbreekt. 

We weten verder ook niet of de vervroegd terugbetaalde leningen betrekking hebben op vervroegd 

verkochte woningen of dat de woning bewoond bleef. Daar het aantal vervroegd verkochte wonin-

gen relatief hoog ligt - en rekening houdend met de doelgroep van de sociale koop - gaan we ervan 

uit dat het grootste deel van de vervroegd afgeloste leningen gerelateerd is aan een vervroegde 

verkoop.  

Tabel 3 Aantal wederingekochte woningen, aantal uittredingsvergoedingen, voor sociale koopwoningen 

die door de sociale koper vervroegd werden verkocht in periode 2003-2008  

Jaartal Aantal wederingekochte 
woningen 

Aantal  
uittredingsvergoedingen 

2003 14 86 
2004 14 54 
2005 14 49 
2006 28 42 
2007 32 29 
2008 35 48 

Totaal 137 308 

Bron: VMSW 

4.2 Prijscomponenten sociale koopwoning 

Tabel 4 toont de gemiddelde kostprijs van de verschillende componenten van de sociale koopwonin-

gen verkocht in de periode 2003-2008, zowel van de werkelijke koopprijs als de theoretische markt-

prijs. Daarnaast worden in de laatste kolom ook de verschillen tussen beide weergegeven (de over-

heidsinvestering). In tabel 4 worden de prijscomponenten berekend aan de hand van basisscenario, 

waarbij de grond bij een sociale koopwoning verkocht wordt tegen 65% van de geschatte venale 
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waarde. De prijscomponenten onder de twee alternatieve scenario’s voor de grondprijsberekening 

(50% en 75%) zijn weergegeven in bijlage (tabellen B3 en B4). 

We stellen vast dat in het basisscenario de marktprijs van de grond gemiddeld uitkomt op 

34 378 euro. De gemiddelde werkelijke grondprijs, exclusief registratierechten, bedraagt 

22 346 euro. Dit bedrag bekomen we door het percentage van 65 toe te passen op de werkelijke 

grondprijs. De registratierechten op de grond bedragen verder gemiddeld 335 euro (tarief 1,5%), wat 

3 103 euro minder is dan wat normaal betaald dient te worden met een tarief van 10%. De subsidie 

op de grondprijs komt zo gemiddeld uit op 15 135 euro. In het alternatieve maximale scenario van 

50% ligt de gemiddelde subsidie op de grondprijs duidelijk hoger (26 479 euro), terwijl ze aanzienlijk 

lager uitvalt in het minimale 75%-scenario (10 092 euro) (zie bijlage, tabellen B3 en B4). Aan welk 

percentage van de marktwaarde de grond verkocht wordt, heeft dus belangrijke gevolgen voor de 

hoogte van de subsidie.  

Zoals eerder aangegeven, stellen (onder meer) de verwervings- en infrastructuursubsidie (SV en SSI) 

de SHM’s in staat om de grond onder de marktprijs te verkopen. Aangezien deze subsidies gericht 

zijn op de SHM’s en slechts onrechtstreeks worden doorvertaald naar de kopers, is het niet van 

essentieel belang om hiervan een verdelingsanalyse uit te voeren. De subsidie vanuit het oogpunt 

van de kopers komt immers neer op het verschil tussen de werkelijke prijs en de marktprijs. Een ver-

delingsanalyse van de SV en SSI is voor ons bovendien niet mogelijk vermits we geen informatie heb-

ben over de aanwending van deze subsidies op woningniveau. Toch geven we enkele cijfers mee, 

afkomstig van de VMSW. Voor 2010 en 2011 bedroeg de SSI gemiddeld respectievelijk 9 094 euro en 

11 184 euro per woning (zowel sociale koop als sociale huur). Ook voor vroegere jaren blijkt de SSI in 

deze grootteorde te liggen. Voor de verwervingssubsidie (SV) werd in 2011 circa 7,5 miljoen euro 

vastgelegd op een reëel aankoopbedrag van ongeveer 15,8 miljoen euro. Deze subsidie wordt toe-

gekend voor de totale verwervingsverrichting waarbij meerdere bouwprojecten gerealiseerd kunnen 

worden. Ze wordt aan de SHM’s enkel toegekend voor de verwervingen met het oog op realisaties 

van sociale koopwoningen of sociale kavels. De exacte subsidie per woongelegenheid kan dan ook 

maar pas berekend worden nadat de bouwwerken zijn voltooid. Als we er ruwweg van uitgaan dat de 

verwervingsoperatie van 2011 600 extra koopwoningen en sociale kavels oplevert (wat ongeveer het 

gemiddelde is van de jongste jaren), bedraagt de SV per eenheid circa 12 500 euro. In de periode 

2003-2008 viel de SV echter lager uit. Wanneer het uitbetaalde SV-bedrag wordt gedeeld door het 

aantal gerealiseerde koopwoningen en kavels, bedroeg de subsidie in deze periode gemiddeld onge-

veer 5 800 euro per woning/kavel volgens cijfers van het Departement RWO. 

Tabel 4 laat verder zien dat in de periode 2003-2008 de bouwkost exclusief btw gemiddeld 

104 296 euro bedraagt. Tot 2007 werd hierbij een verlaagd btw-tarief van 12% aangerekend. Sinds-

dien is er een verlaagd tarief van 6%. Gemiddeld zorgt de btw-verlaging voor een kostprijsverminde-

ring van 12 039 euro.  

De werkelijke totale prijs van de sociale koopwoningen verkocht in de periode 2003-2008 bedraagt 

gemiddeld 136 840 euro, wat aanzienlijk lager is dan de theoretische marktprijs van 164 014 euro. De 

overheidsinvestering bedraagt dus gemiddeld 27 174 euro. In het maximale 50%-scenario stijgt de 

overheidsinvestering tot gemiddeld 38 518 euro, terwijl ze daalt naar 22 131 euro in het 75%-scena-

rio.  
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De bedragen van de SBE (subsidie voor bouw en renovatie) bleven in deze analyse voorlopig buiten 

beschouwing aangezien we niet beschikken over gegevens op woningniveau en er geen algemeen 

gemiddelde kan gebruikt worden omdat maar ongeveer één derde van de koopwoningen hiermee 

gefinancierd is. In 2010 en 2011 werd voor respectievelijk 105 en 116 sociale koopwoningen finan-

ciering via SBE vastgelegd. De gemiddelde subsidie bedroeg 28 894 euro in 2010 en 30 034 euro in 

2011. In de periode van onze analyse lag de SBE echter lager. Cijfers van de VMSW voor de periode 

2006-2008 tonen dat de SBE toen gemiddeld circa 25 000 euro per woning bedroeg. In bijlage heb-

ben we de prijscomponenten van een sociale koopwoning berekend in geval er een SBE-subsidie van 

25 000 euro werd ontvangen (tabel B5). Hieruit blijkt dat de gemiddelde totale subsidie stijgt naar 

52 174 euro, terwijl de theoretische marktprijs toeneemt tot 189 014 euro. De werkelijke koopprijs 

blijft hetzelfde. Zoals vermeld, weten we niet voor welke woningen in de dataset er SBE is ontvan-

gen. Bij deze berekening gaan we er daarom vanuit dat de gemiddelde koopwoning met SBE-finan-

ciering uit de periode 2003-2008 dezelfde is als de gemiddelde koopwoning uit deze periode. Hier-

door ligt in onze analyse de theoretische marktprijs per definitie hoger voor een woning waarvoor 

SBE is ontvangen. 

Tabel 4 Prijscomponenten sociale koopwoning*, theoretische marktwoning en overheidsinvestering 

(gemiddelden in euro), periode 2003-2008, Vlaanderen 

 Werkelijke  
koopprijs 

Marktprijs  
(theoretische prijs) 

Verschil  
(overheidsinvestering) 

Grond    
Marktprijs - 34 378 

12 032 Werkelijke prijs (= 65% 
marktprijs) 

22 346 - 

+ 1,5% registratierechten 335 - 
3 103 

+ 10% registratierechten - 3 438 
Totaal 22 681 37 816 15 135 
Woning    
Bouwkost excl. btw 104 296 104 296 - 
+ 6% of 12% btw 9 863 - 

12 039 
+ 21% btw - 21 902 
Totaal 114 159 126 198  

Totaal grond + woning 136 840 164 014 27 174 

* Exclusief SBE. 
Bron: VMSW, N=2 418, eigen berekeningen 

Figuur 1 laat de evolutie zien van de gemiddelde prijzen van de sociale koopwoningen van de VMSW 

tussen 2003 en 2008. De bijhorende cijfers staan in de bijlage (tabel B6). De gemiddelde verkoopprijs 

- inclusief btw en registratierechten - stijgt van 115 557 euro in 2003 naar 154 359 euro in 2008, wat 

neerkomt op een stijging van 33,6% in nominale termen. De theoretische marktprijs van deze wonin-

gen - volgens het basisscenario - stijgt van gemiddeld 134 535 euro in 2003 naar 188 857 in 2008. De 

procentuele stijging in nominale termen is ongeveer dezelfde (28,8%). Het verschil tussen de prijzen 

van de sociale koopwoningen en de bijhorende marktprijs (de overheidsinvestering) ligt het laagst in 

2003 en stijgt relatief sterk tussen 2006 en 2007, van gemiddeld 25 334 naar 34 553 euro. Deze 

stijging is het gevolg van het lagere btw-tarief dat van toepassing is sinds 2007 (6% i.p.v. 12%).  

Wanneer we de evolutie van de grondprijs apart bekijken, is er een stijging in nominale termen van 

46% tussen 2003 en 2008, van 16 513 naar 24 069 euro. De subsidie op de grondprijs stijgt in deze 

periode van 11 019 naar 16 061 euro (zie bijlage, tabel B7). 
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Figuur 1 Werkelijke koopprijs, theoretische marktprijs en overheidsinvestering*, gemiddelden in euro, 

naar jaartal, sociale koopwoningen verkocht in periode 2003-2008, Vlaanderen 

 

* Exclusief SBE. 
Bron: VMSW, N=2 418 

Om de theoretische gebruikskost van de eigen woning en vervolgens de subsidie te berekenen anno 

2008 passen we de verkoopprijzen aan volgens de prijsevolutie. We nemen hiervoor de evolutie van 

de prijzen van de sociale koopwoningen. De algemene woningprijsevolutie volgens cijfers van ADSEI 

is steiler, maar deze geldt voor meerdere categorieën woningen. Het resultaat van onze oefening is 

gepresenteerd in figuur 2 (en tabel B8 in bijlage). Logischerwijze zijn de prijsverschillen tussen de 

jaartallen weggewist als gecorrigeerd wordt voor de nominale prijsstijging van de sociale koopwonin-

gen. Na deze correctie bedraagt de gemiddelde werkelijke koopprijs 154 359 euro in 2008, de 

gemiddelde theoretische marktprijs 184 698 euro en de gemiddelde overheidsinvestering 

30 339 euro.  

Na correctie voor de stijging van de grondprijzen van sociale koopwoningen, bedragen de werkelijke 

grondprijs en de bouwgrondsubsidie gemiddeld respectievelijk 24 069 en 16 061 euro. De theore-

tische grondprijs bedraagt dan gemiddeld 40 130 euro (zie bijlage, tabel B9). 
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Figuur 2 Werkelijke koopprijs, theoretische marktprijs en overheidsinvestering*, in prijzen van sociale 

koopwoningen in 2008, gemiddelden in euro, naar jaartal, sociale koopwoningen verkocht in 

periode 2003-2008, Vlaanderen 

 

* Exclusief SBE. 
Bron: VMSW, N=2 418 

Figuur 3 toont de evolutie van de gemiddelde werkelijke rentevoet van sociale leningen (bij sociale 

koopwoningen) in de periode 2003-2008 naast de evolutie van de marktrentevoet (geoperationali-

seerd als de OLO op tien jaar). We stellen vast dat de evolutie van beide rentevoeten samenvalt, wat 

logisch is aangezien de rentevoet bij sociale leningen afgeleid is van de markrentevoet. De werkelijke 

rentevoet lag gemiddeld het laagste in 2006 (met 2,64%) en het hoogst in 2004 (3,39%). 

Figuur 3 Evolutie werkelijke en theoretische rentevoet (gemiddelden in %), sociale leningen bij sociale 

koopwoning, periode 2003-2008, Vlaanderen 

 

* Herziene rentevoet in geval van herziening. 
Bron: VMSW, N=2 418 
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4.3 Subsidies voor sociale koopwoningen met sociale lening 

4.3.1 Algemeen 

Tabel 5 laat de resultaten zien van de subsidieberekening voor 2008 volgens de gebruikskostenmet-

hode, van zowel de subsidies sociale lening als sociale koop, voor sociale koopwoningen verkocht in 

de periode 2003-2008. In deze analyse komen enkel sociale koopwoningen aan bod met een sociale 

lening omdat we enkel voor deze woningen beschikken over de nodige gegevens. Ook zijn de 

88 koopwoningen waarvan de sociale lening volledig vervroegd is terugbetaald niet meegenomen in 

de analyse (zie hoger). Dit laatste zorgt ervoor dat de hierna volgende analyses gebaseerd zijn op 

2 330 dossiers, terwijl de berekeningen in de vorige paragraaf werden uitgevoerd op basis van 

2 418 dossiers. Naast het basisscenario (van 65%) hebben we ook voor de twee alternatieve scena-

rio’s van de grondprijsberekening (50% en 75%) de subsidies berekend. 

De subsidie bij de sociale lening bedraagt in 2008 gemiddeld 71 euro per maand, terwijl de mediaan 

uitkomt op 69 euro. Het subsidiebedrag is gelijk aan het verschil tussen de werkelijke en theoretische 

vaste annuïteit. Dit verschil komt voort uit de sociale correctie van de marktrentevoet. De werkelijke 

rentevoet bedraagt gemiddeld 3,04% tegenover een marktrentevoet van 4,06%. Verder wordt er 

gemiddeld 126 840 euro geleend en bedraagt de initiële looptijd gemiddeld 23,4 jaar. De leningssub-

sidie verschilt logischerwijze niet naargelang het gehanteerde scenario voor de grondprijsberekening.  

De overheidsinvestering bij een sociale koopwoning bedraagt in het basisscenario (van 65%) gemid-

deld 30 532 euro. Dit bedrag is iets hoger dan het bedrag uit de vorige paragraaf (30 339 euro), dat 

berekend werd inclusief de reeds afgeloste leningen. In het 50%-scenario valt de overheidsinveste-

ring logischerwijze hoger uit, met een gemiddelde van 43 355 euro, terwijl deze lager uitkomt in het 

75%-scenario (gemiddeld 24 834 euro). In het geval SBE-financiering is aangewend (van 25 000 euro), 

bedraagt de overheidsinvestering in het basisscenario 58 859 euro. 

De subsidie sociale koop komt gemiddeld uit op 112 euro per maand in 2008 in het basisscenario, 

met een mediaan van 111 euro. Dit is één twaalfde van de jaarlijkse opportuniteitskost (OLO op tien 

jaar) van de overheidsinvestering in een sociale koopwoning. De OLO op tien jaar bedraagt in 2008 

4,4%. In het 50%-scenario ligt de gemiddelde subsidie sociale koop aanzienlijk hoger (159 euro), ter-

wijl deze logischerwijze lager uitvalt in het scenario van 75% (91 euro). In het SBE-scenario stijgt de 

gemiddelde subsidie sociale koop naar 216 euro per maand.  
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Tabel 5 Subsidies sociale lening en sociale koop, volgens gebruikskostenmethode, werkelijke en theore-

tische annuïteit sociale lening, geleend bedrag en looptijd lening en overheidsinvestering 

(gemiddelden in euro), in prijzen van 2008, voor sociale koopwoningen verkocht in periode 

2003-2008, Vlaanderen 

Sociale lening (bij sociale koop) 
Subsidie sociale lening 2008 

2
 (€/maand) 71 

Werkelijke annuïteit (€/maand) 646 
Theoretische annuïteit (€/maand) 713 
Werkelijke rentevoet (%) 

1
 3,04 

Theoretische rentevoet (%) 
1
 4,06 

Geleend bedrag (€) 126 840 
Looptijd (in jaar) 23,4 
Sociale koop 

3
  

Subsidie sociale koop (€/maand)   
Basisscenario 65% 112 
Scenario 50% 159 
Scenario 75% 91 
Scenario SBE 216 

Overheidsinvestering (€)  
Basisscenario 65% 30 532 
Scenario 50% 43 355 
Scenario 75% 24 834 
Scenario SBE 58 859 

Subsidie totaal (€/maand), basisscenario 183 

1 Na herziening. 
2 Subsidie is gelijk aan nul in geval theoretische annuïteit kleiner is dan werkelijke annuïteit. 
3 Aangepast aan prijsontwikkeling. 
Bron: VMSW, N=2 330, eigen berekeningen 

De theoretische marktprijs voor de woningen met sociale lening, verkocht tussen 2003 en 2008, 

bedraagt in het basisscenario in prijzen van 2008 gemiddeld 185 339 euro. De jaarlijkse theoretische 

gebruikskost komt in dit scenario uit op 8 154 euro, zoals tabel 6 laat zien. Onder het scenario van 

50% en 75% komt de marktprijs respectievelijk neer op gemiddeld 197 453 en 179 640 euro, terwijl 

de gemiddelde gebruikskost respectievelijk 8 719 en 7 904 euro bedraagt. De theoretische gebruiks-

kost wordt berekend door de marktprijs anno 2008 van de woning te vermenigvuldigen met 4,40% 

(OLO op tien jaar). Met de kost van het onderhoud, de afschrijving en de waardeverandering wordt 

hier geen rekening gehouden. 

Tabel 6 toont dat het aandeel van de leningsubsidie ten opzichte van de theoretische gebruikskost 

oploopt tot gemiddeld 10,8% in het basisscenario, terwijl het aandeel van de subsidie sociale koop 

hierbij uitkomt op 16,2%. Als we deze cijfers samentellen, wordt in het basisscenario dus 27% van de 

theoretische gebruikskost van een sociale koopwoning gesubsidieerd (de SBE uitgezonderd). In het 

50%-scenario ligt het aandeel van de subsidie sociale koop logischerwijze hoger (21,4%), terwijl het 

aandeel van de sociale lening iets lager uitvalt (10,2%) als gevolg van de hogere theoretische markt-

prijs bij gelijk gebleven leningsubsidie. In totaal blijkt in dit scenario 31,6% van de theoretische 

gebruikskost van wonen gesubsidieerd te zijn. In het scenario van 75% ligt - ten gevolge van de lagere 

theoretische marktprijs - het aandeel van de subsidie sociale koop lager dan in het basisscenario 

(13,7%), terwijl het aandeel van de leningsubsidie ietwat hoger is. In totaal blijkt ongeveer één vierde 

van de theoretische gebruikskost in het 75%-scenario gesubsidieerd. 
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Tabel 6 Gemiddelde theoretische gebruikskost (in €/jaar), gemiddeld aandeel in theoretische gebruiks-

kost van subsidie sociale koop* en subsidie sociale lening, in prijzen van 2008, voor sociale 

koopwoningen verkocht in periode 2003-2008, Vlaanderen, 2008 

 Basisscenario 65% Scenario 50% Scenario 75% 

Theoretische gebruikskost 
per jaar (€) 

8 154 8 719 7 904 

Subsidie sociale lening/theor. 
gebruikskost (%) 

10,8 10,2 11,2 

Subsidie sociale koop/theor. 
gebruikskost (%) 

16,2 21,4 13,7 

Totale subsidie/theor. 
gebruikskost 

27,0 31,6 24,8 

* Exclusief SBE. 
Bron: VMSW, N=2 330, eigen berekeningen 

Elke vijf jaar is er een herziening van de sociale rentevoet mogelijk, waarvoor er een vijfjaarlijkse 

inkomensherziening wordt uitgevoerd. In onze dataset, met leningen afgesloten van 2003 tot 2008, 

is een herziening alleen mogelijk voor leningen uit 2003 (n=297). Van deze leningen is 79% herzien in 

2008, wat inhoudt dat voor 21% de inkomenssituatie niet is gewijzigd. Voor deze 21% is de rentevoet 

dezelfde gebleven. Bij 55% van de leningen uit 2003 ligt de nieuwe sociale rentevoet hoger dan de 

vorige, terwijl voor de overige 24% de nieuwe rentevoet lager ligt. Een stijgend inkomen komt dus 

dubbel zoveel voor dan een dalend inkomen.  

Tabel 7 laat zien dat de gemiddelde subsidie bij een sociale lening 50 euro bedraagt voor de gezinnen 

die een sociale koopwoning kochten in 2003. Voor de groep met een herziene rentevoet in 2008 ligt 

de subsidie lager (47 euro/maand) dan wanneer de rentevoet niet werd herzien (60 euro/maand), 

wat logisch is aangezien 70% van de herzieningen een stijging van de werkelijke rentevoet tot gevolg 

had. In geval van een herziening bedraagt het aandeel van de leningsubsidie ten opzichte van de 

theoretische marktprijs gemiddeld 7,3%. Wanneer er geen herziening is geweest bedraagt de gemid-

delde leningsubsidie 9,3% van de gebruikskost. 

Tabel 7 Gemiddelde subsidie sociale lening en aandeel in theoretische gebruikskost, naargelang her-

ziening in 2008, sociale koopwoningen verkocht in 2003, Vlaanderen 

 Herziening in 2008 Totaal 

Ja (79%) Nee (21%) 

Gemiddelde subsidie (€/maand) 47 60 50 
Subsidie/theoretische gebruiks-

kost (gemiddelde in %) 
7,3 9,3 7,7 

Bron: VMSW, N=264 

4.3.2 Prijzen en subsidies naar inkomensgroepen 

In tabel 8 zien we het aantal en de verdeling naar inkomensquintielen van de begunstigden van de 

sociale koopwoningen die werden verkocht in 2003, zowel op basis van het belastbaar gezins-

inkomen als van het equivalent (belastbaar) gezinsinkomen. Omdat het hier gaat over slechts een 

deel van de verkopen waarvoor hierboven de subsidie werd berekend, verschillen de prijzen en sub-

sidiebedragen.  
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Bekijken we de verdeling volgens het belastbaar inkomen, dan blijkt ongeveer de helft van de begun-

stigden binnen het tweede inkomensquintiel te vallen. Slechts 18% valt binnen het eerste quintiel 

terwijl één op vier tot het derde quintiel behoort. Door de inkomensvoorwaarden zijn gezinnen uit 

het vijfde quintiel uitgesloten van een sociale koopwoning, terwijl 4% tot het vierde quintiel behoort. 

De verdeling volgens het equivalent inkomen - waarbij gecorrigeerd wordt voor de gezinssituatie - is 

opmerkelijk verschillend. Hier valt 47% binnen het eerste quintiel en 29% in het tweede quintiel. Nog 

slechts 15% behoort tot het derde quintiel, terwijl respectievelijk 8% en 1% tot het vierde en vijfde 

quintiel behoren. Dat de begunstigden sterker geconcentreerd zijn bij de laagste inkomens na een 

correctie van de gezinssituatie, is het gevolg van het hoge aandeel grote gezinnen onder de begun-

stigden. Ongeveer de helft van de begunstigden zijn koppels met één of meer kinderen, terwijl dit 

gezinstype maar 34% van de populatie uitmaakt (zie ook paragraaf 4.3.3).  

Tabel 8 toont verder ook de gemiddelde sociale koopprijs en de gemiddelde overheidsinvestering 

(aangepast aan de prijsevolutie) opgedeeld naar de quintielen van zowel belastbaar als equivalent 

inkomen. De werkelijke koopprijs stijgt volgens de quintielen van het belastbaar inkomen, van 

114 661 euro in het eerste naar 119 838 euro in het derde quintiel. In het vierde quintiel is er vervol-

gens een lichte terugval. De gemiddelde overheidsinvestering verschilt daarentegen amper tussen de 

quintielen. 

Als het inkomen wordt gecorrigeerd voor de gezinslast, ligt de gemiddelde werkelijke koopprijs 

opvallend hoger in de eerste twee quintielen dan in quintielen drie en vier. Het gevolg hiervan is dat 

de overheidsinvestering gemiddeld iets hoger ligt in de laagste twee quintielen. De overheidsinveste-

ring wordt immers grotendeels procentueel bepaald (procentueel verlaagde grondprijs, verlaagd 

tarief van btw en registratierechten) waardoor een hogere werkelijke koopprijs samengaat met een 

hogere overheidsinvestering. De drie begunstigden die tot het vijfde quintiel behoren, laten een 

gemiddelde koopprijs optekenen van 136 733 euro. Het aantal observaties ligt hier echter te laag om 

conclusies uit te trekken. 



Resultaten | 21 

Tabel 8 Verdeling van de kopers van sociale koopwoningen (in kolom %) en aantal, werkelijke koopprijs 

en overheidsinvestering* in prijzen van 2008 (gemiddelden in euro), naar inkomensquintielen 

(voor equivalent en belastbaar inkomen), voor woningen verkocht in 2003, situatie 2008, 

Vlaanderen 

 Verdeling % Aantal Werkelijke 
koopprijs 

Overheids-
investering  

Totaal 100,0 245 117 109 25 864 
Quintielen belastbaar inkomen 
1ste 18,0 44 114 661 25 537 
2de 52,2 128 116 330 26 084 
3de 25,7 63 119 838 25 809 
4de 4,1 10 118 375 24 920 
5de - - - - 
Quintielen equivalent inkomen 
1ste 46,9 115 117 327 26 617 
2de 29,4 72 119 575 25 627 
3de 14,7 36 112 125 24 723 
4de 7,8 19 112 791 24 895 
5de 1,2 3 136 733 22 484 

* Exclusief SBE. 
Bron: VMSW, N=245 

Tabel 9 geeft de gemiddelden weer van de subsidies sociale koop en sociale lening, opgedeeld naar 

quintielen van zowel het belastbaar als het equivalent inkomen. Daarnaast worden er ook enkele 

aspecten van de lening weergegeven naar inkomensgroepen, namelijk de geleende som, de eigen 

inbreng, de werkelijke rentevoet anno 2008 en de initiële looptijd van de lening.  

De subsidie sociale koop is rechtstreeks gerelateerd aan de overheidsinvestering bij een sociale koop-

woning en varieert dan ook op eenzelfde manier tussen de inkomensquintielen. Wat de opdeling 

volgens het belastbaar inkomen betreft verschilt deze subsidie maar beperkt tussen de quintielen, 

met gemiddelden variërend van 91 tot 96 euro. Opgedeeld naar quintielen van het equivalent 

inkomen, zijn de verschillen ook niet uitgesproken. Voor de begunstigden die behoren tot de eerste 

vier quintielen varieert de gemiddelde subsidie sociale koop tussen 91 en 98 euro. In het vijfde quin-

tiel bedraagt het gemiddelde niet meer dan 82 euro, wat vermoedelijk aan toeval te wijten is. Er 

behoren immers maar tien begunstigden tot dit quintiel en bovendien zijn er geen mechanismen 

aanwezig in de regelgeving die ertoe leiden dat de subsidie sociale koop verschilt volgens het 

inkomen van de begunstigden.  

Wat de subsidie bij de sociale lening betreft, zien we dat deze sterk afneemt naargelang het belast-

baar inkomen stijgt. In het eerste quintiel bedraagt de subsidie gemiddeld 83 euro tegenover respec-

tievelijk 50 en 32 euro in het tweede en derde quintiel. Voor de begunstigden behorend tot het 

vierde quintiel zakt de subsidie tot gemiddeld 11 euro. Als we kijken naar het equivalent inkomen, 

dan is de samenhang echter niet lineair. De subsidie is dan het hoogst in het eerste quintiel, met 

gemiddeld 61 euro. Daarna zakt de subsidie naar 32 euro in het tweede quintiel, om weer te stijgen 

naar gemiddeld 55 euro in het derde quintiel. De begunstigden in het vierde quintielen hebben 

gemiddeld nog een subsidie van 45 euro, wat aanzienlijk hoger is dan in geval van het belastbaar 

inkomen. De drie begunstigden uit het vijfde quintiel hebben een subsidie van gemiddeld slechts 

6 euro. 
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De hoogte van de subsidie sociale lening wordt voornamelijk bepaald door het verschil van de wer-

kelijke (sociale) rentevoet met de marktrentevoet. Hoe lager de werkelijke rentevoet, hoe hoger de 

subsidie. Tabel 7 laat zien dat werkelijke rentevoet het laagst ligt in het eerste quintiel (volgens 

belastbaar inkomen), met gemiddeld 2,65%, en het hoogst in het vierde quintiel, met gemiddeld 

4,25%. Wat het equivalent inkomen betreft is de samenhang opnieuw niet lineair.  

Het geleende bedrag blijkt hoger te liggen voor de lagere inkomensgroepen, vooral als het equiva-

lente inkomen in rekening wordt gebracht. Daarentegen stijgt de eigen inbreng naarmate het 

inkomen toeneemt. Opnieuw is deze stijging meer uitgesproken in geval van het equivalent inkomen. 

In het eerste quintiel bedraagt de eigen inbreng gemiddeld 7 268 euro, tegenover 21 796 euro in het 

vierde quintiel. Deze cijfers wijzen erop dat de financiële mogelijkheden tussen het hoogste en laag-

ste quintiel sterker verschillen bij het equivalent dan bij het belastbaar inkomen. Tot slot blijkt de 

looptijd van de lening gemiddeld duidelijk hoger in het eerste quintiel bij het belastbaar inkomen 

(23 en half jaar). Wat het equivalent inkomen betreft zijn er geen uitgesproken verschillen tussen de 

inkomensgroepen. 

Tabel 9 Subsidie sociale koop en sociale lening in prijzen van 2008 (gemiddeld in euro per maand), 

werkelijke rentevoet (gemiddeld in %), geleend bedrag (gemiddeld in euro), en looptijd lening 

(gemiddeld in jaar), naar inkomensquintielen (voor equivalent en belastbaar inkomen), sociale 

koopwoningen verkocht in 2003, situatie 2008, Vlaanderen 

 Subsidie 
sociale koop 

Subsidie 
sociale 
lening 

Werkelijke 
rentevoet 

2008 

Geleend 
bedrag 

Eigen 
inbreng 

Looptijd 
lening 

Totaal  95 50 3,33 107 566 10 306 21,9 
Quintielen belastbaar inkomen 
1ste  94 83 2,65 108 176 6 738 23,5 
2de 96 50 3,31 106 825 10 759 21,9 
3de 95 32 3,71 109 148 10 868 20,9 
4de 91 11 4,25 101 561 17 274 20,0 
5de  - - - - - - 
Quintielen equivalent inkomen 
1ste 98 61 3,15 111 397 7 268 22,2 
2de 94 32 3,71 109 615 10 225 21,5 
3de 91 55 3,08 100 919 11 344 22,4 
4de 91 45 3,34 91 481 21 796 20,8 
5de 82 6 4,15 93 193 43 539 21,7 

Bron: VMSW, N=245 

Figuur 4 toont de gemiddelde bedragen van de subsidies sociale koop en sociale lening, opgedeeld 

naar quintielen van het belastbaar inkomen, op een visuele manier. We merken dat de subsidie 

sociale koop in 2008 gemiddeld ongeveer twee keer hoger uitvalt dan de subsidie bij de sociale 

lening. Daarnaast stellen we vast dat de subsidie bij de sociale lening sterk afneemt naarmate het 

inkomen stijgt, terwijl de subsidie sociale koop op hetzelfde niveau blijft en dus geen inkomens-

correctie kent. 
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Figuur 4 Subsidie sociale lening, sociale koop en totaalsubsidie, in prijzen van 2008 (gemiddeld per 

maand in euro), naar quintielen van belastbaar inkomen, sociale koopwoningen verkocht in 

2003, situatie 2008, Vlaanderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: VMSW, N=245 

De gemiddelde subsidiebedragen, opgedeeld naar quintielen van het equivalent inkomen, zijn visueel 

weergegeven in figuur 5. Hieruit blijkt dat er geen rechte lijn zit in de samenhang tussen de subsidie 

vervat in de sociale lening en de hoogte van het inkomen. Daarentegen blijkt de subsidie sociale koop 

ongeveer even hoog in elk quintiel. 

Figuur 5 Subsidie sociale lening, sociale koop en totaalsubsidie, in prijzen van 2008 (gemiddeld per 

maand in euro), naar quintielen van equivalent inkomen, sociale koopwoningen verkocht in 

2003, situatie 2008, Vlaanderen 

 

Bron: VMSW, N=245 
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In figuur 6 zien we hoe het totaalbedrag van de subsidies sociale koop en sociale lening verdeeld is 

over de quintielen van het belastbaar gezinsinkomen, naast de populatieverdeling van de quintielen. 

Wat de sociale lening betreft, komt het grootste deel van de subsidie (52%) terecht bij het tweede 

quintiel en respectievelijk 30% en 16% in het eerste en derde quintiel. Bij de subsidie sociale koop is 

het aandeel van het budget dat terecht komt bij het tweede quintiel even groot (53%), maar komt er 

een kleiner aandeel terecht bij het laagste quintiel (18%) en een groter aandeel bij het derde quintiel 

(26%). Het subsidiebedrag van de sociale koop is minder sterk gericht op de laagste inkomens omdat 

er in tegenstelling tot de subsidie bij de sociale lening geen correctie gebeurt volgens het inkomen 

van de kopers.  

Figuur 6 Verdeling totaalbedrag (in %), subsidies sociale lening en sociale koop in prijzen van 2008, quin-

tielen van belastbaar inkomen en verdeling van alle Vlaamse huishoudens naar inkomensquin-

tielen (populatieverdeling), sociale koopwoningen verkocht in 2003, situatie 2008, Vlaanderen 

 

Bron: VMSW, N=245 

Als we het equivalent inkomen in rekening brengen, blijkt het subsidiebedrag in veel grotere mate bij 

het laagste quintiel terecht te komen dan volgens het belastbaar inkomen (zie figuur 7). Zoals ver-

meld is dit het gevolg van de sterke vertegenwoordiging van grote(re) gezinnen onder de kopers. Dit 

geldt zowel voor de subsidie sociale koop als voor de subsidie sociale lening. Bij deze laatste ontvangt 

het laagste quintiel 58% van het totale subsidiebedrag, tegenover 48% bij de subsidie sociale koop. 

Dit verschil is wederom het gevolg van de inkomenscorrectie die wel aanwezig is bij de sociale lening 

maar niet bij de subsidie sociale koop. Verder komt bij de sociale lening respectievelijk 19% en 16% 

van het subsidiebedrag terecht bij de begunstigden in het tweede en derde quintiel. Bij de subsidie 

sociale koop ligt het aandeel dat terecht komt bij het tweede quintiel duidelijk hoger (29%). Onge-

veer 7% van het budget van beide subsidies komt tot slot terecht in het vierde quintiel terwijl het 

vijfde quintiel buiten de doelgroep valt. 

30,1 

52,5 

16,5 

0,9 0,0 

17,8 

52,7 

25,7 

3,9 
0,0 

20 20 20 20 20 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1ste quintiel 2 3 4 5de quintiel 

%

 

Sociale lening Sociale koop Populatieverdeling 



Resultaten | 25 

Figuur 7 Verdeling totaalbedrag (in %), subsidies sociale lening en sociale koop in prijzen van 2008, naar 

quintielen van equivalent inkomen en verdeling van alle Vlaamse huishoudens naar inkomens-

quintielen (populatieverdeling), sociale koopwoningen verkocht in 2003, situatie 2008, Vlaande-

ren 

 

Bron: VMSW, N=245 

4.3.3 Subsidies naar gezinstype 

In tabel 10 wordt de verdeling alsook het aantal gepresenteerd van de sociale koopwoningen ver-

kocht in de periode 2003-2008, opgedeeld naar gezinstype. De cijfers betreffen de gezinssamen-

stelling op het moment van de aankoop. De helft van de woningen werd gekocht door een koppel 

met minstens één kind, ongeveer één vijfde door een koppel zonder kind, 27,5% door een alleen-

staande en 2,7% door een eenoudergezin.  

Verder toont de tabel ook de gemiddelde werkelijke (sociale) koopprijs en de gemiddelde overheids-

investering (na prijsevolutie) voor de verschillende gezinstypes. De koopprijs ligt duidelijk hoger voor 

de koppels dan voor de alleenstaanden en eenoudergezinnen, wat in de lijn der verwachtingen ligt. 

Ook de overheidsinvestering komt hoger uit voor de koppels, wat logisch is aangezien deze voor een 

groot stuk procentueel wordt bepaald. Hoe hoger de werkelijke koopprijs, hoe hoger de overheids-

investering.  
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Tabel 10 Verdeling (in kolom %) en aantal, werkelijke koopprijs, overheidsinvestering in prijzen van 2008 

(gemiddelden in euro), naar gezinstype, sociale koopwoningen uit periode 2003-2008, situatie 

2008, Vlaanderen 

 Verdeling % Aantal Werkelijke 
koopprijs 

Overheids-
investering na 

prijsontwikkeling 

Alleenstaande  27,5 640 131 219 27 667 
Eenoudergezin  2,7 62 120 436 23 214 
Koppel zonder kind 19,7 458 142 222 32 629 
Koppel met kind 50,2 1 170 140 197 31 667 

Totaal  100,0 2 330 137 603 30 532 

Bron: VMSW, N=2 330 

In tabel 11 en figuur 8 zien we de gemiddelde subsidies sociale koop en sociale lening voor 2008 naar 

gezinstype in maandelijkse bedragen. Tabel 11 toont ook een aantal aspecten van de sociale lening. 

Aangezien de subsidie sociale koop positief gerelateerd is aan de overheidsinvestering - die hoger 

uitvalt voor koppels - genieten de koppels gemiddeld van een hogere subsidie. Gemiddeld bedraagt 

het voordeel voor een koppel met kind(eren) 116 euro, wat meer is dan bij alleenstaanden 

(101 euro) en eenoudergezinnen (85 euro).  

Het voordeel van een sociale lening ligt dan weer hoger bij alleenstaanden en eenoudergezinnen, 

wat gezinstypes zijn met een gemiddeld lager (belastbaar) inkomen. Een alleenstaande en een een-

oudergezin ontvangt respectievelijk gemiddeld 94 en 71 euro maandelijkse subsidie bij een sociale 

lening, tegenover achtereenvolgens 57 en 65 euro voor een koppel zonder en met kind(eren). De 

werkelijke rentevoet - die gekoppeld is aan het belastbaar inkomen - ligt dan ook gemiddeld aanzien-

lijk lager voor de alleenstaanden en eenoudergezinnen. Ook zoals te verwachten viel, ligt het 

geleende bedrag bij de koppels gemiddeld hoger dan bij de kleinere gezinstypes. De eigen inbreng is 

daarentegen opmerkelijk hoger bij alleenstaanden en eenoudergezinnen dan bij koppels. De hogere 

inbreng bij alleenstaanden is vermoedelijk het gevolg van de beperktere leningsmogelijkheden van 

deze groep. Zij zijn meer dan koppels genoodzaakt om eigen middelen aan te wenden. Gemiddeld 

zijn de alleenstaanden (met 34 jaar) niet ouder dan de kinderloze koppels in onze dataset (31 jaar) en 

zelfs jonger dan de koppels met kind(eren) (36 jaar). De hogere eigen inbreng kan dus niet verklaard 

worden door een groter financieel vermogen. Wat de eenoudergezinnen betreft gaat de hypothese 

van het grotere vermogen vermoedelijk wel op, aangezien hun gemiddelde leeftijd 43 jaar bedraagt. 

Mogelijk is een deel van hen betrokken geweest in een echtscheiding met een woningverkoop, 

waardoor ze over meer eigen middelen beschikken dan het gemiddelde koppel. Uiteraard kan daar-

naast ook de beperkte leningscapaciteit van eenoudergezinnen een rol spelen. 

Tot slot blijken alleenstaanden meer dan andere gezinstypes te kiezen voor een langere looptijd. 

Voor alleenstaanden bedraagt de initiële looptijd gemiddeld 25 jaar, tegenover ongeveer 22 en half 

voor de andere gezinstypes. De verlagende impact van een looptijdverlenging op de maandelijkse 

afbetaling speelt vermoedelijk een rol bij de langere looptijden van alleenstaanden.  
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Tabel 11 Subsidie sociale koop en sociale lening, in prijzen van 2008 (gemiddeld in euro per maand), 

werkelijke rentevoet (gemiddeld in %), geleend bedrag (gemiddeld in euro), en looptijd lening 

(gemiddeld in jaar), naar gezinstype, sociale koopwoningen uit periode 2003-2008, situatie 

2008, Vlaanderen 

 Subsidie 
sociale 
koop 

Subsidie 
sociale 
lening 

Werkelijke 
rentevoet 

2008 

Geleend 
bedrag 

Eigen 
inbreng 

Looptijd 
lening 

Alleenstaande  101 94 2,53 114 044 17 940 25,0 
Eenoudergezin  85 71 2,36 101 839 19 564 22,5 
Koppel zonder kind 119 57 3,31 132 975 9 897 22,4 
Koppel met kind 116 65 3,25 132 762 8 172 22,9 

Totaal  112 71 3,04 126 840 11 497 23,4 

Bron: VMSW, N=2 330 

Figuur 8 Subsidie sociale koop en sociale lening, in prijzen van 2008 (gemiddeld per maand in euro), naar 

gezinstype, sociale koopwoningen uit periode 2003-2008, situatie 2008, Vlaanderen 

Bron: VMSW, N=2 330 

Figuur 9 toont de verdeling anno 2008 van het totale bedrag van de subsidies sociale lening en 

sociale koop naar gezinstypes, voor de koopwoningen verkocht tussen 2003 en 2008. Wat de sociale 

lening betreft komt het grootste deel (46%) terecht bij de koppels met kind(eren), wat een sterke 

oververtegenwoordiging inhoudt in vergelijking met de populatieverdeling. Verder genieten de kop-

pels zonder kind van 16% van het totale budget, wat een sterke ondervertegenwoordiging betekent. 

Ook de eenoudergezinnen zijn ondervertegenwoordigd in het budget, met 3% tegenover 7% in de 

populatie. Tot slot komt 36% van het budget bij de alleenstaanden terecht, wat 7 procentpunt meer 

is dan op basis van de populatieverdeling kan verwacht worden.  

Van het totaalbedrag bij de subsidie sociale koop is eveneens het grootste deel weggelegd voor de 

koppels met één of meer kinderen (52%). Bij de koppels zonder kind en de eenoudergezinnen is er 
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- zoals ook bij de subsidie sociale lening - een ondervertegenwoordiging in de budgetverdeling. Ten-

slotte komt er 25% terecht bij de alleenstaanden, wat minder is dan bij de subsidie sociale lening. 

Laatstgenoemde komt in sterkere mate terecht bij de eenoudergezinnen en alleenstaanden als 

gevolg van de inkomensafhankelijkheid van de rentevoet. 

Figuur 9 Verdeling totaalbedrag (in %), subsidies sociale lening en sociale koop in prijzen van 2008, naar 

gezinstype en populatieverdeling gezinstype, sociale koopwoningen uit periode 2003-2008, 

situatie 2008, Vlaanderen 

 

Bron: VMSW, N=2 330; Woonsurvey 2005 (cijfers populatieverdeling) 

4.3.4 Subsidies naar leeftijd (eerste ontlener) 

Tabel 12 toont het aantal en de verdeling van de begunstigden van de sociale koopwoningen ver-

kocht tussen 2003 en 2008 naar leeftijd van de eerste ontlener (in 2008). Slechts een klein percen-

tage (4%) valt binnen de jongste groep van 18 tot 24 jaar, terwijl meer dan de helft tot de leeftijds-

categorie van 25 tot 34 jaar behoort. Voorts valt één derde binnen de categorie ‘35-44 jaar’ en 12% 

binnen de categorie ‘45 tot 64 jaar’. Tot slot zijn er nog zeven 65-plussers. De tabel laat ook zien dat 

de werkelijke koopprijs gemiddeld hoger ligt voor de jongste leeftijdsgroep. Het gevolg hiervan is dat 

de overheidsinvestering gemiddeld ook hoger uitvalt voor deze groep. 
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Tabel 12 Verdeling (in kolom %) en aantal, werkelijke koopprijs, en overheidsinvestering in prijzen van 

2008 (gemiddelden in euro), naar leeftijd eerste ontlener, sociale koopwoningen uit periode 

2003-2008, situatie 2008, Vlaanderen 

 Verdeling % Aantal Werkelijke 
koopprijs 

Overheids-
investering na 

prijsontwikkeling 

Leeftijd eerste ontlener     
18-24 3,8 89 145 557 33 495 
25-34 50,9 1 185 138 904 31 089 
35-44 33,2 774 138 307 30 730 
45-64 11,8 275 127 967 26 816 
65 en ouder 0,3 7 116 899 22 859 

Totaal  100,0 2 330 137 603 30 532 

Bron: VMSW, N=2 330 

Tabel 13 en figuur 10 presenteren de gemiddelde maandelijkse bedragen van de subsidie sociale 

koop en sociale lening naar leeftijdsklassen. Als gevolg van de hogere overheidsinvestering ligt de 

subsidie sociale koop hoger bij de jongste leeftijdsgroep dan bij de overige categorieën. De subsidie 

sociale lening valt gemiddeld ook hoger uit voor de jongste leeftijdscategorie, met 113 euro tegen-

over respectievelijk 69 en 74 euro voor de groepen ‘25-34 jaar’ en ‘35-44 jaar’. Het gemiddelde voor 

de oudere groepen ligt nog lager: 60 euro voor de groep ‘45-64 jaar’ en 33 euro voor de 65-plussers. 

De hoge leningsubsidie voor de jongsten is het gevolg van relatief hoge geleende bedragen in combi-

natie met een verhoudingsgewijs lage werkelijke rentevoet (2,72%). Deze lagere rentevoet komt 

voort uit de betrekkelijk lage inkomens van deze jongeren. 

De lagere leningsubsidies bij de oudere groepen komen voort uit de lagere geleende bedragen en de 

hogere eigen inbreng in vergelijking met de twee jongste groepen, zoals tabel 13 laat zien. Niet 

onlogisch beschikken oudere begunstigden over meer eigen middelen die aangewend kunnen wor-

den. De werkelijke rentevoet ligt tot slot gemiddeld relatief laag voor de twee oudste leeftijdsklas-

sen, wat er op wijst dat de (belastbare) gezinsinkomens voor deze groepen lager uitvallen dan bij de 

middenste leeftijdsgroepen. 

Tabel 13 Subsidie sociale koop en sociale lening, in prijzen van 2008 (gemiddeld in euro per maand), 

werkelijke rentevoet (gemiddeld in %), geleend bedrag (gemiddeld in euro), en looptijd lening 

(gemiddeld in jaar), naar leeftijd eerste ontlener, sociale koopwoningen uit periode 2003-2008, 

situatie 2008, Vlaanderen 

 Subsidie 
sociale koop 

Subsidie 
sociale 
lening 

Geleend 
bedrag 

Eigen 
inbreng 

Werkelijke 
rentevoet 

2008 

Looptijd 
lening 

18-24 123 113 141 266 4 998 2,72 24,7 
25-34 114 69 131 418 8 179 3,12 24,1 
35-44 113 74 126 930 12 148 3,00 23,1 
45-64 98 60 104 074 24 710 2,89 20,9 
65 en ouder 84 33 52 605 64 650 2,77 13,1 

Totaal  112 71 126 840 11 497 3,04 23,4 

Bron: VMSW, N=2 330 
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Figuur 10 Subsidie sociale koop en sociale lening, in prijzen van 2008 (gemiddeld per maand in euro), naar 

leeftijd eerste ontlener, sociale koopwoningen uit periode 2003-2008, situatie 2008, Vlaanderen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: VMSW, N=2 330 

Figuur 11 toont het totaalbedrag van de subsidies sociale koop en sociale leningen volgens leeftijds-

klassen. Daarnaast zien we de populatieverdeling van deze leeftijdsklassen in Vlaanderen. De jongste 

leeftijdsgroep (van 18 tot 24 jaar) is ondanks hun lage aandeel toch duidelijk oververtegenwoordigd 

in de subsidieverdeling, zowel bij de subsidie sociale lening (6%) als sociale koop (4%). Het aandeel in 

bevolking van deze jonge gezinnen bedraagt volgens de Woonsurvey 2005 slechts 1,4%. De groep 

van 24 tot 34 jaar is ook sterk oververtegenwoordigd in de subsidieverdeling. Ongeveer 50% van het 

totale voordeel van beide subsidies komt terecht bij deze groep, die maar 13% van de bevolking ver-

tegenwoordigt. Verder zijn ook de begunstigden van 35 tot 44 jaar duidelijk oververtegenwoordigd, 

met ongeveer één derde van het budget bij beide subsidies, terwijl hun aandeel in de bevolking 19% 

bedraagt. De oudere leeftijdsklassen zijn logischerwijze (sterk) ondervertegenwoordigd in de budget-

verdeling. Deze resultaten houden uiteraard verband met de samenstelling van de groep die we 

analyseren, namelijk de begunstigden die in de periode 2003-2008 een sociale woning hebben 

gekocht met behulp van een sociale lening. Zo zitten er geen gezinnen in onze dataset die in de 

jaren ‘80 een sociale koopwoning hebben verworven en in 2008 in een latere levensfase zitten. 
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Figuur 11 Subsidies sociale lening en sociale koop in prijzen van 2008, totaalbedrag (in %) naar leeftijd 

eerste ontlener en populatieverdeling gezinshoofd, sociale koopwoningen uit periode 2003-

2008, situatie 2008, Vlaanderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: VMSW, N=2 330; Woonsurvey 2005 (cijfers populatieverdeling) 
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5. Conclusie en beleidsvragen 

5.1 Samenvattende conclusie 

In deze studie stonden we stil bij de subsidies waarvan de begunstigden van een sociale koopwoning 

in Vlaanderen genieten. Hiervoor gebruikten we de gebruikskostenmethode die in de internationale 

literatuur wordt aanbevolen om subsidies op vlak van wonen op een vergelijkbare manier in kaart te 

brengen. We deelden de subsidie bij een sociale koopwoning op in twee componenten. Enerzijds de 

subsidie die vervat zit in de rentevoet bij een sociale lening (90% van de begunstigden van een koop-

woning sluit eveneens een sociale lening af bij de VMSW). Anderzijds de subsidie die afkomstig is van 

de korting bij de aankoop van een sociale koopwoning. De analyse werd uitgevoerd op databestan-

den van de VMSW. We beschikten over de nodige gegevens voor 73% van de sociale koopwoningen 

die opgeleverd werden in de periode 2003-2008. De ontbrekende dossiers vallen in twee groepen: 

enerzijds de koopwoningen waar geen sociale lening voor werd afgesloten en anderzijds ontbre-

kende dossiers voor woningen verkocht in de periode 2003-2006.  

Jaarlijks werden er 556 sociale koopwoningen opgeleverd tussen 2003 en 2008, met een gemiddelde 

verkoopprijs - volgens onze data - van 136 840 euro, of 154 359 euro uitgedrukt in prijzen van sociale 

koopwoningen van 2008. Deze prijs ligt een groot stuk onder de theoretische marktprijs die we heb-

ben gereconstrueerd op basis van de gekende subsidiecomponenten. Zo is er een verlaagde bouw-

grondprijs (variërend van 50 tot 75% van de geschatte marktwaarde), een verminderd tarief bij btw 

op de bouwkost en bij registratierechten voor aankoop van de bouwgrond. Voor een significant deel 

van de sociale koopprojecten ontvangen de SHM’s verwervingssubsidies (SV) en infrastructuursubsi-

dies (SSI). Deze worden door de SHM’s (deels) aangewend om de grondprijs met een korting te ver-

kopen. De verdeling van deze subsidies hebben we niet specifiek geanalyseerd, omdat dit vanuit het 

oogpunt van de koper minder relevant is en omdat we niet over de nodige gedetailleerde data 

beschikten. Aangezien we de exacte bouwgrondkorting niet kunnen achterhalen op basis van de 

beschikbare data, hebben we drie scenario’s uitgewerkt voor de korting op de marktprijs: een basis-

scenario van 65%, een scenario van maximale (50%) en van minimale (75%) subsidiëring. De subsidie 

voor bouw en renovatie (SBE), die bij ongeveer één derde van de sociale koopprojecten wordt aan-

gewend, verlaagt de bouwkost en bijgevolg de prijs voor de koper. In de periode 2006-2008 bedroeg 

de SBE gemiddeld 25 000 euro per woning. Ook voor dit subsidiekanaal hadden we geen data op 

woningniveau, waardoor we ons op dit vlak beperkten tot het uitwerken van een gemiddeld scena-

rio. 

Wanneer de verschillende subsidiecomponenten in rekening worden gebracht (op uitzondering van 

SBE), verkrijgen we in het basisscenario (van 65%) een gemiddelde marktprijs van 164 014 euro en 

een overheidsinvestering van gemiddeld 27 174 euro. In het maximale scenario (van 50%) stijgt de 

gemiddelde overheidsinvestering tot 38 518 euro; in het minimale scenario (van 75%) daalt ze naar 

22 131 euro. Het grote verschil tussen beide scenario’s maakt duidelijk dat beslissingen van de SHM 

over de verkoopprijs van de grond aanzienlijke gevolgen hebben voor de subsidiehoogte. In het geval 

er een SBE-financiering van 25 000 euro is aangewend, ligt de overheidsinvestering veel hoger, met 
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gemiddeld 52 174 euro. Deze subsidie wordt echter maar bij één derde van de woningen aange-

wend. 

Na een correctie voor de stijging van de prijzen van sociale koopwoningen, bedraagt anno 2008 de 

gemiddelde theoretische marktprijs 184 698 euro terwijl de gemiddelde overheidsinvestering neer-

komt op 30 339 euro. De subsidie bij de sociale lening - gedefinieerd als het verschil tussen de wer-

kelijke annuïteit en een theoretische marktannuïteit - komt gemiddeld neer op 71 euro per maand. 

De sociale rentevoet bij een sociale lening is afhankelijk van het inkomen en de gezinslast en ligt 

gemiddeld één procentpunt lager dan de markrentevoet (3,04 versus 4,06). Verder blijkt dat gemid-

deld een bedrag van 126 840 euro wordt geleend, met een gemiddelde looptijd van 23,4 jaar. 

De subsidie sociale koop - die voortkomt uit de opportuniteitskost van de overheidsinvestering - 

bedraagt anno 2008 gemiddeld 112 euro, wat 58% meer is dan de gemiddelde subsidie bij de sociale 

lening. In het scenario van minimale en maximale grondprijskorting bedraagt de gemiddelde subsidie 

sociale koop respectievelijk 91 en 159 euro. In het SBE-scenario loopt deze subsidie gemiddeld op tot 

216 euro. De subsidie sociale koop komt gemiddeld neer op 16% van de totale theoretische 

gebruikskost bij een sociale koopwoning, tegenover 11% in geval van de leningsubsidie. 

Verder blijkt dat bij 55% van de sociale leningen (bij sociale koop) uit 2003 de rentevoet naar boven 

werd aangepast in 2008, als gevolg van een inkomensstijging. Voor deze groep is de subsidie dus 

verlaagd. De rentevoet werd anderzijds verlaagd bij 24% van de dossiers als gevolg van een dalend 

inkomen, terwijl er voor 21% geen herziening plaatsvond.  

In het tweede deel van de studie analyseerden we de hoogte en de verdeling van de subsidies 

‘sociale lening’ en ‘sociale koop’ naar kenmerken van de begunstigden. Voor de analyse naar 

inkomensgroepen beschikten we slechts over de gegevens voor woningen verkocht in 2003; voor de 

analyses naar gezinstypes en leeftijdscategorieën konden we beroep doen op de gegevens voor de 

periode 2003-2008. Wat het gezinstype betreft kenden we alleen de situatie bij aanvang van de 

lening. De leeftijd van de eerste ontlener in 2008 werd gebruikt om de leeftijdsklassen af te bakenen.  

De subsidie bij de sociale lening blijkt af te nemen naarmate het inkomen stijgt, voornamelijk in het 

geval van het belastbaar inkomen. Dit is het gevolg van de inkomenscorrectie bij de bepaling van de 

werkelijke rentevoet. De subsidie sociale koop varieert daarentegen niet met het inkomen. Bij deze 

subsidie zijn er geen mechanismen die een samenhang met het inkomen kunnen veroorzaken. Als we 

de verdeling van het totale subsidiebedrag bekijken, bekomen we een verschillend beeld naargelang 

het belastbaar of het equivalent inkomen wordt gebruikt. Volgens het belastbaar inkomen komt 

ongeveer de helft van het subsidiebedrag terecht bij het tweede quintiel, voor zowel de sociale 

lening als de sociale koop. Daarnaast komt respectievelijk 30% en 18% terecht in het eerste quintiel 

bij de subsidies sociale lening en sociale koop. De sociale lening is sterker gericht op het eerste quin-

tiel door de inkomensafhankelijkheid van de rentevoet.  

Volgens het equivalent inkomen komt het grootste deel van het subsidiebudget evenwel terecht bij 

het eerste quintiel, met 58% bij de sociale lening en 48% bij de sociale koop. De verklaring voor deze 

verschillen ligt bij de samenstelling van de groep begunstigden op vlak van gezinstype. Er is immers 

een sterke oververtegenwoordiging van koppels met één of meer kinderen, waardoor de correctie 

voor de gezinslast (voor de bepaling van het equivalent inkomen) het gemiddelde inkomen relatief 

sterk naar beneden haalt. 
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De gemiddelde subsidie bij de sociale lening blijkt lager te liggen voor de koppels dan de alleenstaan-

den en eenoudergezinnen, door het sterkere inkomensprofiel van eerstgenoemde. De subsidie 

sociale koop ligt daarentegen gemiddeld hoger voor de koppels omdat zij algemeen beschouwd 

duurdere (grotere) sociale koopwoningen kopen, met een hogere overheidsinvestering. Deze laatste 

is immers procentueel gerelateerd aan de prijs van de woning, als gevolg van de procentuele sub-

sidiecomponenten (btw, registratierechten). Het grootste deel van het subsidiebedrag (van zowel 

sociale lening als sociale koop) komt terecht bij de koppels met één of meer kinderen. Zij zijn sterk 

oververtegenwoordigd, terwijl de koppels zonder kind en de eenoudergezinnen duidelijk onderver-

tegenwoordigd zijn.  

Aangezien de jongste leeftijdgroep - van 18 tot 24 jaar - gemiddelde duurdere koopwoningen heeft 

aangeschaft, ligt de subsidie sociale koop voor deze groep hoger dan voor de andere leeftijdsgroe-

pen. Ook de subsidie bij de sociale lening ligt hoger bij de jongste leeftijdsgroep, als gevolg van 

gemiddeld hogere geleende bedragen. De eigen inbreng ligt - niet onverwacht - hoger voor de 45-

plussers, wat een matigend effect heeft op de leningsubsidie. Van het totale subsidievoordeel komt 

meer dan de helft terecht bij de groep van 24 tot 34 jaar, die daarmee sterk oververtegenwoordigd 

is. Ook de jongste groep (18-24 jaar) en de groep van 35 tot 44 jaar zijn duidelijk oververtegenwoor-

digd in de budgetverdeling. De 45-plussers zijn sterk ondervertegenwoordigd, terwijl de 65-plussers 

amper voorkomen onder de begunstigden. 

5.2 Beleidsvragen 

De subsidie bij de sociale lening wordt bepaald volgens inkomen en gezinslast, waardoor er een 

sociale correctie is, althans volgens het belastbaar inkomen. De subsidie sociale koop komt gemid-

delde 58% hoger uit en kent geen inkomenscorrectie. Het gevolg is dat deze subsidie hoger uitvalt 

naargelang de overheidsinvestering hoger is. Door de procentuele subsidiemechanismen (verlaagde 

bouwgrondprijs, verlaagd btw-tarief en verlaagde registratierechten) is deze overheidsinvestering en 

dus ook de subsidie sociale koop groter bij duurdere (grotere) woningen. Deze komen eerder terecht 

bij jongere gezinnen en koppels. Deze vaststellingen roepen de vraag op of er ook een subsidiediffe-

rentiatie wenselijk is bij de component sociale koop.  

Daarnaast wordt de subsidie bij de sociale lening aangepast aan een stijgend inkomen. Elke 5 jaar 

wordt er immers een renteherziening uitgevoerd. Uit onze analyse blijkt dat na 5 jaar ongeveer de 

helft van de begunstigden een gestegen inkomen kende, terwijl voor één vierde het inkomen daalde. 

In geval van de subsidie sociale koop is deze aanpassing er niet. Ongeacht het inkomen stijgt of daalt, 

blijft de subsidie op hetzelfde niveau. Als een inkomenscorrectie opportuun wordt geacht, is de vraag 

echter hoe bij dit systeem een vijfjaarlijkse aanpassing kan doorgevoerd worden, aangezien de bepa-

ling van de subsidie gebeurt op het moment van de aankoop.  

Op basis van ons onderzoek kregen we geen volledig zicht op de inkomensevolutie van de begunstig-

den. De VMSW en de SHM’s houden immers enkel de gegevens bij die nodig zijn voor de beleidsuit-

voering. Nochtans zou een consequente registratie hiervan waardevolle informatie kunnen opleve-

ren over de doelmatigheid van het systeem van sociale koopwoningen. 

We hebben in onze analyse vermeld dat de tijdsdimensie van de subsidie sociale lening - in termen 

van gebruikskost - verschilt van deze van de subsidie sociale koop. Het financiële voordeel bij eerst-
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genoemde subsidie valt weg bij de beëindiging van de sociale lening. Deze eindigt wanneer de lening 

is afgelost of wanneer de woning vervroegd wordt verkocht (vóór er 20 jaar zijn verstreken). In dat 

laatste geval dient de sociale lening volledig te worden afbetaald of kan er verder geleend worden 

tegen de marktrentevoet, waardoor de subsidie voor de sociale koper uiteraard wegvalt. 

De subsidie sociale koop loopt daarentegen ‘oneindig’ lang door indien de koper minstens 20 jaar in 

de woning verblijft. De woning kan na 20 jaar bewoning verkocht worden op de private markt zonder 

dat er een vergoeding dient betaald te worden aan de SHM. De sociale koper kan zo de overheids-

investering recupereren net als de eventuele waardevermeerdering van de woning. De totale meer-

waarde kan vervolgens geïnvesteerd worden in een volgende eigen woning of in een alternatieve 

risicoloze belegging. De vraag dringt zich op of deze subsidie een lange termijn impact dient te heb-

ben. De beleidskeuzes op dit vlak hangen uiteraard af van de doelstelling van de maatregel. Is het 

instrument bedoeld om kopers over de drempel van een eigen woning te helpen of om de begun-

stigden ook na 20 jaar te blijven ondersteunen? 

Tot slot kunnen er vragen gesteld worden bij de verschillende impact voor de sociale kopers van de 

opties bij vervroegde verkoop. De subsidie sociale koop gaat verloren voor de sociale koper als de 

SHM zijn wederinkooprecht toepast. Dan wordt de woning immers aan de oorspronkelijke prijs 

teruggekocht, eventueel verhoogd met de gemaakte herstellingskosten. Wordt de woning niet terug-

gekocht door de SHM, dan dient er een uittredingsvergoeding betaald te worden. Deze is gelijk aan 

de niet-afgeschreven overheidsinvestering. Gedurende 20 jaar wordt elk jaar één twintigste van de 

investering afgeschreven. De verkoper behoudt bij deze regeling een deel van de subsidie, omdat de 

vergoeding slechts op basis van 80% van de investering wordt berekend, omdat alleen het niet-afge-

schreven deel dient te worden terugbetaald en omdat er geen rekening wordt gehouden met de 

evolutie van de woningprijzen op de markt. Omdat we niet over de nodige data beschikten, konden 

we voor deze groep de ‘overblijvende’ subsidie sociale koop echter niet berekenen. De vraag dringt 

zich hierbij op of degenen die hun sociale koopwoning verkopen niet op een uniforme manier behan-

deld dienen te worden. 
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6. Bijlagen 

6.1 Methodologie: gebruikskost van wonen en woonsubsidies 

In deze studie staan de subsidies bij een sociale koopwoning centraal. Maar daarnaast zijn er nog tal 

van subsidies die we definiëren als een ‘woonsubsidie’. Om de hoogte van een woonsubsidie vast te 

stellen, vergelijken we de werkelijke woonkost met een genormeerde kost (benchmark) die verwijst 

naar een situatie waarin de subsidie niet bestaat, via de gebruikskostenbenadering. Het verschil tus-

sen de woonkost in deze hypothetische situatie en de werkelijke woonkost beschouwen we als het 

subsidiebedrag (Hills, 1991). In onze analyses focussen we alleen op de zogenaamde eerste orde-

effecten en laten de gedragseffecten - als gevolg van het introduceren van de subsidie - buiten 

beschouwing. Zo staan we niet stil bij het feit dat de invoering van een subsidie kan leiden tot een 

vraagstijging die mogelijk wordt vertaald in hogere prijzen.  

De gebruikskostenbenadering beschouwt de woning als een investeringsgoed dat woondiensten 

levert. In de huursector komt de kostprijs van deze woondiensten overeen met de betaalde huur. In 

de eigendomssector bestaat er geen prijs voor deze diensten aangezien de bewoner tevens de eige-

naar is. De gebruikskost van de woning wordt dan berekend als de kostprijs van het gebruik van de 

woning. Hierbij wordt naast de betaalde interest op het geleende bedrag ook rekening gehouden 

met de opportuniteitskost van het eigen vermogen. Door geld te investeren in de eigen woning ziet 

men immers af van andere investeringen die rendement bieden (bv. obligaties). Naast de kost van 

het vermogen wordt ook rekening gehouden met de verwachte waardeverandering van de woning, 

de afschrijving, het onderhoud en de belastingen gerelateerd aan wonen (btw, registratierechten, 

onroerende voorheffing) (Poterba, 1992; Heylen, 2013). 

Om de omvang van de subsidies te berekenen, wordt zoals vermeld vertrokken van de situatie waar 

er geen enkele vorm van subsidie wordt ontvangen. De woonkost in deze hypothetische situatie 

wordt in de gebruikskostenbenadering de ‘theoretische gebruikskost’ genoemd. Het vormt het 

ijkpunt waarmee de werkelijke gebruikskosten worden vergeleken om het subsidieniveau te bepalen. 

Tabellen B3 en B4 geeft de componenten van respectievelijk de theoretische en werkelijke gebruiks-

kost weer, voor zowel eigenaars als huurders. Bij de theoretische gebruikskost voor eigenaars wordt 

geen rekening gehouden met mogelijke fiscale voordelen. Voor zowel de registratierechten als de 

btw bij renovatiewerken wordt het volle tarief verondersteld. Daarnaast krijgt elke eigenaar de vol-

ledige onroerende voorheffing aangerekend en wordt er geen fiscale aftrek ontvangen bij een hypo-

thecaire lening.  

De ‘werkelijke gebruikskost’ voor eigenaars wordt berekend door onder meer rekening te houden 

met alle mogelijke fiscale voordelen. De fiscale subsidies voor eigenaars vormen het verschil tussen 

de theoretische en werkelijke gebruikskost. In zowel de sociale als de private huursector komt de 

theoretische gebruikskost neer op de markthuurprijs van de woning. De werkelijke gebruikskost 

komt neer op de markthuur zonder eventuele huursubsidie en zonder de impliciete subsidie van de 

sociale huisvesting. Ook hier vormt het verschil tussen de theoretische en werkelijke gebruikskost het 

subsidiebedrag.  
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Wat de gebruikskost voor eigenaars betreft, dienen we uit te gaan van een aantal veronderstellingen. 

Om de kost van het geïnvesteerde eigen vermogen te kennen, berekenen we de opportuniteitskost 

ervan. We gaan uit van het rendement van een veilige alternatieve investering op lange termijn. In 

deze studie opteren we voor de OLO op tien jaar. In 2008 bedroeg het gemiddelde rendement hierop 

4,40%. Verder gaan we ervan uit dat de registratierechten en de btw op de renovatiekosten worden 

betaald met eigen middelen. In tabel B3 worden ze daarom weergegeven onder de kost van het 

eigen vermogen.  

Een ander belangrijk deel van de gebruikskost van wonen is de kost van de hypothecaire lening of de 

jaarlijks betaalde interest. De kapitaalaflossing wordt bij de gebruikskost niet meegeteld aangezien 

dit geen kost betreft. Verder zijn ook de beheerskosten een component van de gebruikskost. Deze 

omvatten de eigenaarskosten voor onderhoud en de afschrijving van de woning. Tot slot houdt de 

gebruikskost van de eigen woning ook de waardeverandering van de woning in. Aangezien de 

woningprijzen in Vlaanderen in recente jaren een sterk stijgende tendens kenden, betekent deze 

post een ‘opbrengst’ voor de eigenaar (Haffner & Heylen, 2011).  

De gebruikskostenbenadering wijkt of van de uitgavenbenadering die dikwijls gebruikt wordt om de 

betaalbaarheid van wonen in kaart te brengen. Bij de woonuitgavenbenadering wordt er gekeken 

naar de cashuitgaven die huishoudens maandelijks doen om hun woonsituatie te financieren. In de 

huursector is deze uitgave gelijk aan de gebruikskost (de huur). In de eigendomssector komen de 

woonuitgaven overeen met de afbetalingslast, zijnde interest- en kapitaalaflossing. Bij de woonuit-

gavenbenadering wordt de opportuniteitskost van het eigen vermogen niet in rekening gebracht, 

evenmin als de waardeverandering van de woning. De invalshoek van de woonuitgaven is minder 

geschikt om de woonsubsidies in kaart te brengen, zeker wat de fiscale voordelen van de eigenaars 

betreft.  
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Tabel B1 De componenten van de ‘theoretische gebruikskost’ voor huurders en eigenaars 

Huurder Eigenaar 

Huur private markt/markthuur 
sociale huisvesting 

Rente hypothecaire lening (marktrente sociale leningen) 

 + Kost eigen vermogen (rente alternatieve investering) 
            Rente op btw bij renovatie, vol tarief 
         Rente op registratierechten, vol tarief 
 +  Onroerende voorheffing, vol tarief 
 +  Beheerskosten (onderhoud, afschrijving) 
 +/-  (Verwachte) waardeverandering van woning 
= Theoretische gebruikskost = Theoretische gebruikskost 

Tabel B2 De componenten van de ‘werkelijke gebruikskost’ voor huurders en eigenaars 

Huurder Eigenaar 

Theoretische gebruikskost Theoretische gebruikskost 
-  Huursubsidie -  Fiscaal effect hypothecaire lening 
-  Subsidie sociale huur (verschil 

sociale huur-markthuur) 
-  Subsidie op vlak van registratierechten 

 -  Subsidie op vlak van btw bij renovatie 
 -  Subsidie onroerende voorheffing 
 -  Subsidie sociale leningen (verschil sociale en marktrentevoet) 
 -  Subsidie renovatiepremies 
= Werkelijke gebruikskost = Werkelijke gebruikskost 

6.2 Alternatieve scenario’s prijsberekening sociale koopwoning  

Tabel B3 Prijscomponenten sociale koopwoning, theoretische marktwoning en overheidsinvestering 

(gemiddelden in euro), scenario 75%*, periode 2003-2008, Vlaanderen 

 Werkelijke koopprijs Marktprijs 
(theoretische prijs) 

Verschil 
(overheidsinvestering) 

Grond    
Marktprijs - 29 794 

7 448 Werkelijke prijs (= 75% 
marktprijs) 

22 346 - 

+ 1,5% registratierechten 335 - 
2 644 

+ 10% registratierechten - 2 979 
Totaal 22 681 32 773 10 092 
Woning    
Bouwkost excl. btw 104 296 104 296 - 
+ 6% of 12% btw 9 863 - 

12 039 
+ 21% btw - 21 902 
Totaal 114 159 126 198  

Totaal grond + woning 136 840 158 971 22 131 

* We stellen in dit scenario voorop dat werkelijke grondprijs 75% bedraagt van de geschatte marktprijs. 
Bron: VMSW, N=2 418 
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Tabel B4 Prijscomponenten sociale koopwoning, theoretische marktwoning en overheidsinvestering 

(gemiddelden in euro), scenario 50%*, periode 2003-2008, Vlaanderen 

 Werkelijke  
koopprijs 

Marktprijs 
(theoretische prijs) 

Verschil 
(overheidsinvestering) 

Grond    
Marktprijs - 44 691 

22 345 Werkelijke prijs (= 50% 
marktprijs) 

22 346 - 

+ 1,5% registratierechten 335 - 
4 134 

+ 10% registratierechten - 4 469 
Totaal 22 681 49 160 26 479 
Woning    
Bouwkost excl. btw 104 296 104 296 - 
+ 6% of 12% btw 9 863 - 

12 039 
+ 21% btw - 21 902 
Totaal 114 159 126 198  

Totaal grond + woning 136 840 175 358 38 518 

* We stellen in dit scenario voorop dat werkelijke grondprijs 50% bedraagt van de geschatte marktprijs. 
Bron: VMSW, N=2 418 

Tabel B5 Prijscomponenten sociale koopwoning, theoretische marktwoning en overheidsinvestering 

(gemiddelden in euro), inclusief SBE, periode 2003-2008, Vlaanderen 

 Werkelijke  
koopprijs 

Marktprijs 
(theoretische prijs) 

Verschil 
(overheidsinvestering) 

Grond    
Marktprijs - 34 378 12 032 
Werkelijke prijs (= 65% 

marktprijs) 
22 346 - 

+ 1,5% registratierechten 335 - 3 103 
+ 10% registratierechten - 3 438 
Totaal 22 681 37 816 15 135 
Woning    
Bouwkost excl. btw 104 296 104 296 - 
+ 6% of 12% btw 9 863 - 12 039 
+ 21% btw - 21 902 
SBE 0  25 000 25 000 
Totaal 114 159 151 198  

Totaal grond + woning 136 840 189 014  52 174 

Bron: VMSW, N=2 418, eigen berekeningen 
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Tabel B6 Werkelijke koopprijs, theoretische marktprijs en verschil tussen beide, gemiddelden in euro, 

naar jaartal, sociale koopwoningen verkocht in periode 2003-2008, Vlaanderen 

Jaartal  Aantal Sociale 
koopwoning 

Theoretische 
marktwoning 

Verschil 

2003 297 115 557 134 535 18 978 
2004 434 129 022 152 033 23 011 
2005 371 132 157 154 666 22 509 
2006 403 136 487 161 821 25 334 
2007 486 145 303 179 856 34 553 
2008 427 154 359 188 857 34 498 

Totaal  2 418 136 840 164 014 27 174 

Bron: VMSW, N=2 418 

Tabel B7 Werkelijke grondprijs, theoretische grondprijs en verschil tussen beide, gemiddelden in euro, 

naar jaartal, sociale koopwoningen verkocht in periode 2003-2008, Vlaanderen 

Jaartal  Aantal Sociale  
grondprijs 

Theoretische 
grondprijs 

Verschil 

2003 297 16 513 27 532 11 019 
2004 434 21 541 35 914 14 374 
2005 371 20 256 33 773 13 517 
2006 403 24 476 40 809 16 333 
2007 486 26 610 44 367 17 757 
2008 427 24 069 40 130 16 061 

Totaal  2 418 22 681 37 815 15 135 

Bron: VMSW, N=2 418 

Tabel B8 Werkelijke koopprijs, theoretische marktprijs en verschil tussen beide, gecorrigeerd voor de 

prijsevolutie van gronden bij sociale koopwoningen, gemiddelden in euro, naar jaartal, sociale 

koopwoningen verkocht in periode 2003-2008, Vlaanderen 

Jaartal  Aantal Sociale 
koopwoning 

Theoretische 
marktwoning 

Verschil 

2003 297 154 359 179 709 25 350 
2004 434 154 359 181 889 27 530 
2005 371 154 359 180 649 26 290 
2006 403 154 359 183 010 28 651 
2007 486 154 359 191 065 36 706 
2008 427 154 359 188 857 34 498 

Totaal  2 418 154 359 184 698 30 339 

Bron: VMSW, N=2 418 
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Tabel B9 Werkelijke grondprijs, theoretische grondprijs en verschil tussen beide, gecorrigeerd voor de 

prijsevolutie van gronden bij sociale koopwoningen, gemiddelden in euro, naar jaartal, sociale 

koopwoningen verkocht in periode 2003-2008, Vlaanderen 

Jaartal  Aantal Sociale 
grondprijs 

Theoretische 
grondprijs 

Verschil 

2003 297 24 069 40 130 16 061 
2004 434 24 069 40 130 16 061 
2005 371 24 069 40 130 16 061 
2006 403 24 069 40 130  16 061 
2007 486 24 069 40 130 16 061 
2008 427 24 069 40 130 16 061 

Totaal  2 418 24 069 40 130 16 061 

Bron: VMSW, N=2 418 
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