
0. Intro

Huisvesting, dus het mogelijk maken van wonen, het beschikbaar maken 
van onderdak, die huisvesting is – ook tot spijt van wie het benijdt – een 
marktgoed, een vastgoed, een product, dat door de markt wordt aangebo-
den aan consumenten. Men kan tegenwerpen dat huisvesting fundamenteel 
een grondrecht, een grondwettelijk recht is, net als onderwijs en gezond-
heidszorg, en dat huisvesting al even fundamenteel een maatschappelijke 
basisbehoefte is, net als onderwijs en gezondheidszorg. Echter, grond-
recht en basisbehoefte of niet, we hebben, bij monde van onze politieke, 
ideologische en economische bestuurders, ooit beslist dat huisvesting een 
marktgoed, een vastgoed moet worden. Het is wat het is, zo lijkt het toch, 
en de transitie van recht en behoefte naar product en consumptie moet 
zeker niet ontkend worden. Echter, die beslissing, die systematische keuze 
om huisvesting en wonen te onderwerpen aan marktwetten, onderwerp 
te maken van marktwerking, heeft natuurlijk consequenties. Zoals er ook 
consequenties zouden horen bij het analoog vermarkten van onderwijs en 
gezondheidszorg. Inderdaad, stel dat onderwijs en gezondheidszorg hier 
ook marktgoederen zouden worden, die aangeboden worden aan een door 
de markt bepaalde prijs. Zouden we dan ook berusten in ‘het is wat het is’?

Over die gevolgen van vermarkting en over de problemen, die door die 
gevolgen veroorzaakt worden, gaat dit boek. Meer bepaald en bovenal 
over één vraagstuk, met vele facetten: woon(on)betaalbaarheid. Die haak-
jes rond ‘on’ staan er bewust en blijven er nog even staan, want eerst wordt 
onderzocht hoe dat nu eigenlijk zit met die woon(on)betaalbaarheid deze 
eeuw. Daarna worden die vele facetten, die randfenomenen met impact op 
de woon(on)betaalbaarheid, verduidelijkt en gewogen. Ten slotte wordt 
gepoogd oplossingen en alternatieve denkpistes te formuleren om binnen 
de huidige en moeilijk om te keren keuze pro markt die woon(on)betaal-
baarheid te remediëren, om van marktgoed en vastgoed weer een antwoord 
op een basisbehoefte en een grondrecht te kunnen maken.



8  Woon(on)betaalbaarheid 

Tijdens het schrijven van dit boek (in de loop van 2022, na jaren van research) 
hebben heel wat parameters van de woon(on)betaalbaarheid onverwachte 
opwaartse sprongen gemaakt, die voor onrust en onzekerheid zorgen. Zon-
der dieper in te gaan op de oorzaken en het gedrag op langere termijn van 
die wijzigende parameters moet alleszins vastgesteld worden dat de inflatie, 
de intrest, de bouwprijzen en de energietarieven vandaag de woon(on)-
betaalbaarheid zonder meer negatief beïnvloeden. Enerzijds verhogen de 
kosten van providers (ontwikkelaars, verkavelaars én verhuurders) om huis-
vesting te leveren en dit door de stijgingen van index, intrest, bouwprijzen 
en energietarieven, anderzijds verlagen de budgetten van huishoudens om 
huisvesting te betalen door diezelfde stijgingen. De spagaat tussen kosten 
(lees gewenste vraagprijzen) en budgetten (lees mogelijke biedingsprijzen), 
en dat is nu net waar woon(on)betaalbaarheid om draait, die spagaat wordt 
in 2022 almaar wijder ten nadele van die woon(on)betaalbaarheid.

Voor alle duidelijkheid, dit recentere en onverwachte fenomeen treft niet 
alleen de koopmarkt (huishoudens kunnen minder sparen om te kopen of 
kunnen moeilijker afbetalen na het kopen), maar treft evenzeer, om niet te 
zeggen nog meer, de huurmarkt. Huurprijzen worden immers geïndexeerd 
en met de huidige inflatiecijfers wordt die huurprijsverhoging consistent. 
(De tijdelijke opschorting van die indexering voor huurders van een ener-
getisch slechte woning is alleszins een pleister, maar de energierekening 
van diezelfde huurder blijft een houten been.) Huurders kunnen in de 
problemen raken, zeker als hun energiefactuur hun beschikbare financiële 
middelen dubbelop aantast en als hun inkomen niet, laat of onvoldoende 
geïndexeerd wordt. Huurdersproblemen worden dan verhuurdersproble-
men. Verhuurders, en in Vlaanderen gaat het vooral over kleine particuliere 
verhuurders, die (een deel van) hun inkomen halen uit huurinkomsten, die 
verhuurders willen niet geconfronteerd worden met zowel een stijging van 
hun eigen kosten als een instabiliteit van hun eigen inkomen. Zij kunnen 
daarom die indexering niet laten vallen: ze willen geen huurverlies boeken 
en hun inkomen beschermen. Ze moeten tevens vrezen, als ze de indexering 
wel doorvoeren, voor wanbetaling, voor huurdersverlies, voor leegstand, 
dus toch voor huur- en inkomensverlies. En de huurmarkt heeft het al best 
moeilijk, zoals verder aangetoond wordt.

Laten we deze parenthese over de recentere evolutie voorlopig afronden en 
eerst de woon(on)betaalbaarheid deze eeuw onderzoeken.




