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1 Inleiding
In het kader van de haalbaarheidsstudie naar een Community Land Trust (CLT) in Leuven wordt in dit
deelrapport een beperkt doelgroepenonderzoek op basis van inkomensgegevens uitgevoerd.
Daarnaast voeren we een beperkte verkenning van de betaalbaarheid in een koopscenario uit, door
de leningscapaciteit voor verschillende inkomens en een 3-tal huishoudensprofielen te koppelen aan
verkoopprijzen van een aantal woningtypes in het Leuvense. Het bepalen van de doelgroep is een van
de belangrijke strategische keuzes die een nieuwe CLT moet maken. Het hangt sterk samen met de
doelstellingen die de CLT wil bereiken, maar op korte termijn ook met wat praktisch en financieel
mogelijk is.
De keuze van de doelgroep wordt bepaald en vastgelegd met behulp van voorwaarden over
verscheidene aspecten, dit kan gaan over de huishoudensstructuur, leeftijd, binding met de stad,
motivatie, vermogen, eventueel functieprofiel (bijvoorbeeld om ‘keyworkers’ als brandweermannen
te behouden in een stadskern, of om een klusjesman te hebben in het CLT-project) et cetera. Hoever
de CLT gaat in het bepalen van deze voorwaarden, kiest hij zelf. Er is wel één aspect om de doelgroep
af te bakenen waarover iedere CLT sowieso een uitspraak doet, namelijk het inkomen. De keuze van
de doelgroep wordt verankerd door passende inkomensvoorwaarden te bepalen.
In dit rapport worden mogelijke inkomensvoorwaarden voor een eerste keer verkend en onderzocht.
Hiervoor was het nodig om zicht te krijgen op de inkomensverdeling van de Leuvense bewoners. Ook
de inkomensverdeling van effectieve bewoners en kandidaten voor sociale huisvesting en andere
publieke woningen werd onderzocht. Hierbij moet telkens in het achterhoofd gehouden worden dat
het inkomen slechts een van de verschillende aspecten is waarover de CLT een uitspraak zal doen, en
dus niet uitsluitend bepalend is om de gekozen doelgroep te bereiken. Hoewel er veel discussie is over
de correctheid van het inkomen als indicator voor kwetsbaarheid op de woningmarkt (een belangrijke
doelstelling van de CLT kan zijn om betaalbare woningen voorzien), blijft het wel een gemakkelijke en
vaak gebruikte indicator om enkele inzichten te verwerven. In deze fase werd de potentiële doelgroep
dus louter onderzocht op basis van inkomensprofielen. Het onderzoek heeft de intentie om de
discussie omtrent de doelgroep van een CLT in Leuven te voeden.
Het doelgroepenonderzoek op basis van inkomensgegevens geeft aan dat een substantiële doelgroep
in het Leuvense bereikt kan worden wanneer de CLT inkomensgrenzen zou hanteren die zich richten
op de inkomensgrenzen zoals die gelden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning of
een sociale lening. De betaalbaarheidsanalyse geeft aan dat huishoudens met een inkomen dat zich
rond de inkomensgrens voor sociale huur situeert in Leuven zeer weinig mogelijkheden hebben om
eigenaar te worden van een woning aangepast aan hun huishoudenssituatie. Voor de hogere
inkomensgroepen, met een inkomen ter hoogte van inkomensgrens voor een sociale lening, is de kans
om eigenaar te kunnen worden in Leuven groter. Een eerste kanttekening daarbij is dat die
huishoudens dan wel een eigen inbreng moeten kunnen omdat ze met een commerciële lening
beduidend meer kunnen lenen. Een tweede kanttekening is dat we in dit onderzoek geen rekening
konden houden met renovatiekosten. De kosten om eigenaar te worden van een kwalitatieve woning
kunnen toch hoger oplopen, waardoor het ook voor hogere inkomensgroepen moeilijk kan zijn om een
betaalbare en kwalitatieve woning te vinden in Leuven.
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2 Doelgroepenanalyse op basis van inkomensgegevens
2.1 Situering studiegebied
De haalbaarheidsstudie naar een Community Land Trust in Leuven wordt uitgevoerd in opdracht van
het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) in samenwerking met de stad
Leuven. De vraag naar de studie ontstond door de specifieke betaalbaarheidsproblematiek op vlak van
wonen in de stad voor de lagere en de middelste inkomensgroepen. Door de hoge woningprijzen, die
onder meer verklaard worden door de aanwezigheid van inwoners met hoge inkomens, is wonen in
Leuven niet meer voor alle inkomensgroepen mogelijk. Veel mensen met een bescheiden(er) inkomen
vinden geen (kwaliteitsvolle) woning meer op het Leuvense grondgebied en verlaten de stad (Stad
Leuven, 2019). Het haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van een CLT kadert in deze
problematiek. Wanneer er gekeken wordt naar potentiële doelgroepen voor de CLT is het echter
belangrijk om een ruimer geografisch gebied te betrekken. Mensen die geen betaalbare woning meer
vinden in de stad, wijken immers vaak uit naar naburige gemeenten. De analyses van de
inkomensverdeling werden daarom telkens uitgevoerd op niveau van het stadsgewest.
Het stadsgewest van Leuven bestaat uit dertien gemeenten: Leuven en Herent (in de agglomeratie),
Rotselaar, Holsbeek, Lubbeek, Boutersem, Bierbeek, Oud-Heverlee en Bertem (in de banlieue), en
Aarschot, Tielt-Winge, Bekkevoort en Glabbeek (in de forensenwoonzone). Deze zonering wordt
visueel weergegeven op Figuur 1. De gemeenten staan in nauwe relatie met de stad Leuven, zowel op
basis van de stedelijke morfologie en functies, als op basis van volkstellingen die wijzen op
suburbanisatieprocessen. Bewoners uit het stadsgewest Leuven zijn vaak sterk gericht op de
centrumstad voor verscheidene functies en diensten (Vanderstraeten & Van Hecke, 2019).

Figuur 1: Administratieve grenzen in het stadsgewest Leuven

Het stadsgewest van Leuven beslaat een oppervlakte van zo’n 514 km². In 2019 woonden er (officieel)
115 732 huishoudens (Statistiek Vlaanderen, 2019) met een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 1 320
inwoners/km². Dit cijfer schommelt uiteraard sterk tussen de verschillende gemeenten en wijken, en
wordt opgetrokken door de hoge bevolkingsdichtheden in centrumstad Leuven (figuur 2).
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Figuur 2: Bevolkingsdichtheid (STATBEL, 2016)

2.2 Methodologie
In deze fase wordt het doelgroepenonderzoek op basis van inkomensprofielen uitgevoerd door
uitsluitend gebruik te maken van kwantitatieve methoden. Eerst werden inkomensgegevens
verzameld bij verschillende organisaties, vervolgens werden deze gegevens statistisch verwerkt in
Excel om de geaggregeerde resultaten te kunnen analyseren.

2.2.1 Dataverzameling

De inkomensgegevens van bewoners en kandidaat huurders van sociale huurwoningen werden
verzameld bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De inkomensgegevens van
bewoners en kandidaat-huurders of -kopers van woningen ontwikkeld door het Autonoom
Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) werden bij AGSL opgevraagd. De inkomensgevens
per aangifte voor stadsgewest Leuven werden opgevraagd bij het Belgische statistiekbureau STATBEL.
Alle gegevens werden opgevraagd in de zomermaanden van 2019. De gegevens zelf dateren
respectievelijk van 2017, 2019 en 2016. Met de gegevens van de VMSW en AGSL kan een overzicht
gemaakt worden van de inkomensverdeling van de huurders van een sociale woning (VMSW) en van
de kopers van een stadswoning (AGSL). Via STATBEL werden gegevens over het aantal aangiften per
inkomensdeciel per statistische sector verkregen met telkens het totale bedrag (in €) en de bovengrens
(in €), met uitzondering van het hoogste deciel. Het databestand is wegens
vertrouwelijkheidsoverwegingen echter niet volledig. Statistische variabelen in sectoren met minder
dan 20 aangevers worden beschouwd als confidentiële informatie volgens de FOD Economie (STATBEL,
2016). Het resultaat hiervan is dat er van 175 van de 400 statistische sectoren in het stadsgewest geen
informatie voor handen is, wat overeenkomt met ongeveer 15% van het aantal aangiften.
Een eerste zicht op de inkomensverdeling in het stadsgewest wordt verworven met behulp van de
ruimtelijke spreiding van verschillende inkomensklassen. Figuur 3 geeft het mediaan netto belastbaar
inkomen per aangifte per jaar weer op statistische sectorniveau. Er wordt gekozen voor het mediaan
inkomen, en niet voor het gemiddeld inkomen, aangezien deze maatstaf minder vertekend wordt door
uitschieters. Figuur 4 toont de interkwartiele coëfficiënt, dit geeft de spreiding van de inkomens rond
de mediaan per statistische sector weer. Hoe groter deze coëfficiënt, hoe groter de ongelijkheid binnen
eenzelfde buurt.
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Figuur 3: Mediaan netto belastbaar inkomen per jaarlijkse aangifte (STATBEL, 2016)

Figuur 4: Interkwartiele coëfficiënt (STATBEL, 2016)

2.2.2 Dataverwerking

Het doelgroepenonderzoek bestaat erin om een aantal scenario’s uit te werken waarin telkens de
potentiële grootte van de doelgroep achterhaald wordt. De scenario’s verschillen van elkaar door
verscheidene potentiële inkomensgrenzen (zowel een maximum- als een minimuminkomen) te
hanteren. De eerste stap van het onderzoek is dus om deze inkomensgrenzen te bepalen. Er wordt
vertrokken van enkele bestaande grenzen die reeds gebruikt worden door andere organisaties of
instanties. Tabel 1 geeft de maximale gezamenlijke belastbare jaarinkomens weer om in aanmerking
9

te komen voor een sociale huurwoning, een sociale koopwoning (of een sociale lening, te verkrijgen
bij de VMSW of het Vlaams Woningfonds), of een stads- (koop) of starters- (huur) woning van het
AGSL.
Tabel 1: Bestaande maximale inkomensvoorwaarden (netto belastbaar inkomen) voor verschillende types huisvesting, 2019

Sociale huur
Sociale koop/lening
Stadswoning
Starterswoningen

Alleenstaande
zonder persoon ten
laste
€ 24.852
€ 39.962
€ 45.578,68
€ 45.252,64

Andere gezinstypes
zonder persoon ten
laste
€ 37.276
€ 59.936
€ 68.361,20
€ 67.872,19

Alleenstaande met
één persoon ten
laste
€ 39.360
€ 63.927
€ 68.361,20
€ 67.872,19

Extra per
persoon ten
laste
€ 2.084
€ 3.991
€ 4.551,05
€ 4.518,50

Voor sociale huurwoningen en starterswoningen gelden er geen minimum inkomensgrenzen. Voor een
sociale koopwoning of lening mag het jaarlijks inkomen niet lager zijn dan €9.546, maar er gelden ook
regels over solvabiliteit, waarbij huishoudens na de leningslasten (en na afbetalen van eventuele
andere schulden) nog minimaal €840 per maand moeten overhouden (VMSW, 2019)1. Voor een
stadswoning ten slotte geldt een minimale inkomensgrens van €9.123,91. Bij het inschrijven voor dit
soort huisvesting, gelden de inkomensvoorwaarden voor het inkomen van een referentiejaar. Dit is
meestal drie jaar eerder bij een sociale huurwoning, en het jaar van het recentste aanslagbiljet bij een
woning van het AGSL. Dit kan echter tot een vertekend beeld van de bereikte doelgroep leiden. Starters
op de woonmarkt voldoen immers al snel aan de voorwaarden: ze hadden tijdens het referentiejaar
nog geen inkomen, maar bij kunnen dit bij moment van aanvraag of snel erna wel hebben.
Met behulp van de decielenverdeling van STATBEL kan het percentage aangiften per statistische sector
onder deze inkomensgrenzen berekend worden. Dit kan echter resulteren in een vertekend beeld van
de situatie: in sommige statistische sectoren wonen bijvoorbeeld bovengemiddeld meer
alleenstaanden (typisch in het stadscentrum) wat algemeen overeenkomt met lagere inkomens. In
deze statistische sectoren zullen er daarom hogere percentages huishoudens zich bevinden onder een
gemiddelde inkomensgrens voor sociale huur/sociale koop/stadswoning, maar dit betekent niet dat
deze huishoudens effectief tot de wettelijke doelgroep behoren (zoals tabel 1 toont zijn er lagere
inkomensvoorwaarden voor alleenstaanden). STATBEL verstrekt inkomensgegevens per aangifte.
Aangezien er geen opsplitsing gemaakt kan worden tussen individuele en gemeenschappelijke
aangiften, moeten we een benadering ontwikkelen om te schatten hoeveel huishoudens onder een
bepaalde inkomensgrens vallen.
Dit doen we door een ruimtelijk gewogen gemiddelde inkomensgrens per statistische sector te
ontwikkelen op basis van de verdeling koppels / alleenstaanden per statistische sector en rekening
houdend met het aantal personen ten laste. Op basis van de huishoudenssamenstelling per statistische
sector worden zo ‘sectorspecifieke’ inkomensgrenzen berekend voor de verschillende types
huisvesting. Het zijn gewogen gemiddeldes over de verscheidene vormen van huishoudens die
aanwezig zijn. De Censusdata van 2011 levert de nodige gegevens voor deze berekening aan: per
statistische sector is er geweten hoeveel alleenstaanden, hoeveel andere gezinstypes (alleenstaanden
met personen ten laste, gehuwden en samenwonenden), en hoeveel personen ten laste er wonen.
Sinds 2011 is het aandeel alleenstaanden nog lichtjes gestegen, maar er zijn geen recentere gegevens
op statistische sectorniveau beschikbaar. De impact van het gebruik van deze gegevens in de verdere
berekeningen is echter verwaarloosbaar. De Censusdata wordt enkel gebruikt om zicht te krijgen op
de verdeling van de private huishoudens, en tussen 2011 en 2019 zijn de verschillen in de structuur
30 JANUARI 2014. — Ministerieel besluit houdende de bepaling van de inkomsten die in aanmerking worden
genomen voor de berekening van het maandelijkse netto-inkomen en de vaststelling van de methodiek met
betrekking tot het solvabiliteitsonderzoek.
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van de private huishoudens zeer klein (<1,5% verschil in de verdeling van verschillende types
huishoudens op gemeenteniveau) (Statistiek Vlaanderen, 2019).
Om de sectorspecifieke inkomensgrens voor een sociale huurwoning te bepalen, wordt het aantal
alleenstaanden zonder personen ten laste vermenigvuldigd met een inkomensgrens van € 24.852, het
aantal andere gezinstypes met € 37.276, en het totaal aantal personen ten laste (verschil tussen het
aantal volwassen personen en het totaal aantal personen per sector) met € 2.084. De som van deze
bedragen wordt dan gedeeld door het aantal huishoudens in de sector, waardoor een gewogen
gemiddelde inkomensgrens per huishouden bekomen wordt voor die specifieke sector. De aanname
die hierbij gemaakt wordt is dat de onderschatting van het aantal koppels dat in aanmerking zou
komen voor een sociale huurwoning, en de overschatting van het aantal alleenstaanden dat in
aanmerking zou komen voor een sociale huurwoning, elkaar compenseren. Deze oefening wordt voor
iedere statistische sector in het stadsgewest uitgevoerd voor drie van de vier verschillende
inkomensgrenzen die opgesomd werden in tabel 1. Aangezien de inkomensgrenzen van de
starterswoningen zo dicht tegen deze van de stadwoningen liggen, werden de berekeningen enkel
uitgevoerd voor de inkomensgrenzen van de stadswoningen. Het aandeel aangiften dat uiteindelijk
voldoet aan de maximale inkomensvoorwaarden voor een starterswoning zullen immers zeer
gelijkaardig zijn aan deze die voldoen aan de inkomensgrenzen voor een stadswoning. Er worden dus
sectorspecifieke inkomensgrenzen bepaald die overeenkomen met de maximale inkomensgrenzen
voor sociale huur, sociale koop/lening, en stadswoningen.
Vervolgens worden er ook nog een vierde en een vijfde inkomensgrens gebruikt waaronder telkens
het percentage aangiften per statistische sector berekend wordt. De vierde inkomensgrens komt
overeen met de eerder vernoemde regels over solvabiliteit bij het aangaan van een sociale lening. Deze
voorwaarde bepaalt dat huishoudens minstens € 840 per maand moeten overhouden na de
aflossingen voor de hypothecaire lening en voor eventuele andere schulden. Gesteld dat het
huishouden alleen hypothecaire schulden heeft, dan komt dit met een woonquote van 30% overeen
met een maandinkomen van € 1.200 of een jaarinkomen van € 14.400. De vijfde inkomensgrens ten
slotte, is geen inkomensgrens die vandaag gebruikt wordt door een bestaande instantie, maar wel een
‘reële’ grens die de inkomenscategorie afbakent waarin een belangrijk deel van de huidige sociale
huurders in het Leuvense stadsgewest zich bevindt. Hiervoor wordt er gewerkt met een jaarlijks
inkomen van € 20.000. Zoals uit de figuren in hoofdstuk 2.3.1 (figuur 5, 6 en 7) duidelijk zal worden,
heeft 65% van de huidige sociale huurders in het stadsgewest namelijk een jaarlijks inkomen dat lager
of gelijk is aan € 20.000. Op Bierbeek en Lubbeek na, die beiden slechts een heel beperkt sociaal
huurwoningenpatrimonium hebben, heeft in elke gemeente ook meer dan 50% van de sociale
huurders een inkomen lager dan deze absolute inkomensgrens.
In een tweede stap wordt het percentage aangiften onder de vijf gebruikte inkomensgrenzen
berekend. Dit is mogelijk met behulp van de inkomensgegevens per inkomensdeciel en per statistische
sector (STATBEL, 2016). Indien de inkomensgrens zich tussen de bovengrenzen van twee decielen
bevindt, wordt de aanname gemaakt dat de gegevens tussen de twee decielgrenzen lineair verlopen.
Door deze aanname kunnen er exacte percentages bekomen worden. Zoals reeds gezegd in
deelhoofdstuk 2.2.1 zijn er geen bovengrenzen gekend van de hoogste decielen. Dit betekent dat
wanneer de inkomensgrens boven de 9e decielgrens ligt, er enkel geconcludeerd kan worden dat meer
dan 90% van de aangiften zich onder de inkomensgrens bevinden. Een exact percentage genereren is
hierbij niet mogelijk.
Alle bekomen percentages worden vervolgens uitgezet op kaart zodat de ruimtelijke spreiding van de
potentiële doelgroepen zichtbaar wordt. Daarna worden de percentages ook omgezet in aantallen en
geaggregeerd op gemeenteniveau. De cijfers worden op gemeenteniveau tot slot nog gecorrigeerd
naar het totaal aantal huishoudens per gemeente (gegevens van 2019) om een beeld te krijgen van de
groottes van de potentiële doelgroepen omdat er zoals in 2.2.1 aangegeven voor 15% aangiften geen
gegevens zijn.
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Wanneer de CLT dezelfde inkomensgrens zou hanteren als een van de vernoemde instanties, dan weet
men door deze oefening hoe groot de doelgroep (in aantal huishoudens) in het stadsgewest Leuven
en de stad Leuven kan zijn. Door de verschillende aannames die genomen worden, zijn dit uiteraard
slechts grootteordes.

2.3 Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven en besproken. In het deelhoofdstuk 2.3.1 wordt
een overzicht gegevens van de inkomens van bewoners van een sociale woning, en van kopers van een
stadswoning. Vervolgens wordt er in het tweede deelhoofdstuk 2.3.2 dieper ingegaan op de potentiële
grootte van de doelgroep van een CLT.

2.3.1 Inkomensanalyse bewoners en kandidaten van sociale woningen en budgetwoningen
Huurders en kandidaten voor een sociale huurwoning
De inkomensgrenzen voor een sociale woning worden ter herhaling weergegeven in tabel 2.
Tabel 2: Inkomensvoorwaarden voor een sociale huurwoning, netto belastbaar inkomen, 2019.

Alleenstaanden

Alle andere gezinstypes

Per persoon ten laste

€ 37.276

€ 2.084

zonder personen ten laste
€ 24.852

Tabel 3 toont enkele kerncijfers. In het stadsgewest Leuven waren er 4 466 sociale huurders, en 5 428
kandidaat huurders in 2017 (VMSW, 2017). Het inkomen van de kandidaat-huurders (mediaan
€12.635) ligt beduidend lager dan dat van de zittende huurders (mediaan €17.038).
Tabel 3: Enkele kerncijfers over huurders van en kandidaten voor een sociale huurwoning in het stadsgewest Leuven (VMSW,
2017)

Huurders

Kandidaten

Aantal in 2017

4 466

5 428

Gemiddeld inkomen

€ 19.768

€ 12.307

Mediaan inkomen

€ 17.038

€ 12.635

Figuren 5, 6 en 7 geven de inkomensverdeling weer van de zittende huurders. Figuur 5 toont relatieve
cijfers per gemeente. De inkomens beginnen vanaf € 10.000. Vervolgens zit gemiddeld 40% onder de
€ 15.000, en nog eens 25% onder de € 20.000. Bierbeek en Lubbeek zijn twee uitzonderingen waarbij
de sociale huurders hogere inkomens hebben maar deze gemeenten hebben ook een zeer laag aantal
sociale huurwoningen (5 en 9 respectievelijk). Voor Glabbeek zijn er geen gegevens beschikbaar (figuur
5). Figuren 6 en 7 tonen absolute cijfers. Ongeveer 2/3de van de sociale huurders heeft dus een
inkomen lager dan € 20.000. Aangezien dat het merendeel van de sociale huurders een inkomen onder
dit bedrag heeft, duiden we dit inkomen aan als de ‘reële’ inkomensgrens sociale huur. Het lijkt ons
nuttig om deze grens ook te hanteren voor dit onderzoek, naast de wettelijke inkomensgrens, omdat
deze een beter beeld geeft van welke inkomensgroepen ook een reële kans hebben om in een sociale
huurwoning terecht te komen.
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Figuur 5: Inkomensverdeling (%) huurders van een sociale woning (VMSW, 2017)

De twee onderstaande grafieken geven de absolute inkomensverdelingen weer voor de stad Leuven
enerzijds (+/- 3 250 zittende huurders), en het totale stadsgewest anderzijds.
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Figuur 6: Inkomensverdeling (absoluut) huurders van een sociale woning - stad Leuven (VMSW, 2017)
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Figuur 7: Inkomensverdeling (absoluut) huurders van een sociale woning - stadsgewest Leuven (VMSW, 2017)
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Bij de kandidaat-huurders ziet de verdeling er anders uit: zo’n 20% heeft een nul-inkomen (een jaarlijks
belastbaar inkomen van nul euro – dit kunnen bijvoorbeeld starters op de woonmarkt zijn die op het
moment van aanvraag nog student waren, maar ook doctoraatstudenten hebben geen belastbaar
inkomen, of mensen die zoveel aftrekposten creëren dat hun belaste inkomens geneutraliseerd
worden). Gemiddeld 81% van de kandidaten heeft een inkomen onder €20.000 (figuur 8).
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Figuur 8: Inkomensverdeling kandidaat huurders voor een sociale woning (VMSW, 2017)

Kopers van een stadswoning en kandidaten voor een starterswoning
De inkomensvoorwaarden voor een stadswoning (koopwoning van het AGSL) en starterswoning
(huurwoning van het AGSL) worden ter herhaling weergegeven in tabel 4. Het kan afgelezen worden
dat de voorwaarden zeer dicht bij elkaar liggen.
Tabel 4: Inkomensvoorwaarden voor een stadswoning

Alleenstaanden

Alleenstaanden met 1 p ten laste/

Per (extra) persoon ten laste

zonder personen ten laste

Alle andere gezinstypes

€ 45.578,68

€ 68.361,20

€ 4.551,05

€ 45.252,64

€ 67.872,19

€ 4.518,50

Stads- en starterswoningen komen enkel voor in de stad Leuven. Tussen 2008 en 2018 kochten er 128
huishoudens een stadswoning, met een gemiddeld inkomen van € 29.000 (geïndexeerd naar 2016) in
het referentiejaar bij aankoop (belastbaar inkomen van twee jaar voor de aankoop). Voor de
starterswoningen die in 2019 vrijkwamen, hadden er zich ook 145 kandidaten ingeschreven. Deze lijst
met kandidaten wordt na toewijzing van de huurwoningen echter niet bewaard en de gegevens van
de kandidaten worden in dit verslag daarom ook niet verder verwerkt. Net zoals bij de sociale
huurwoningen kan er wel gesteld worden dat de inkomens van de kandidaten voor een huurwoning
(mediaan € 6.880) beduidend lager liggen dan deze van de kopers (mediaan € 30.347). Tabel 5 toont
enkele kerncijfers.
Tabel 5: Enkele kerncijfers over kopers van een stadswoning en kandidaten voor een starterswoning in de stad Leuven (AGSL,
2019)
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Kopers van een stadswoning

Kandidaten starterswoning

Aantal in 2019

128

145

Gemiddeld inkomen

€ 29.045

€ 12.341

Mediaan inkomen

€ 30.347

€ 6.880

Figuur 9 toont het netto belastbaar inkomen van de kopers van de stadswoningen op het moment van
aankoop. De inkomsten dateren van tussen 2006 en 2016, en werden geïndexeerd met 2016 als
basisjaar. Er is geen informatie gekend van de inkomensverdeling van de huidige bewoners van
stadswoningen, enkel van de kopers op moment van aankoop. De projecten dateren echter reeds van
2008 tot 2018, dus de kans bestaat dat de toenmalige kopers de woning nu niet (meer) betrekken.
Het hoog aantal kopers met een laag inkomen wordt verklaard door het groot aantal jonge kopers.
Veel afgestudeerde studenten zijn geïnteresseerd in een stadswoning en hadden twee jaar voor hun
aankoop (referentiejaar) nog geen inkomen. De grootste piek van inkomens ligt tussen € 30.000 en
€ 32.500 per jaar.
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Figuur 9: Verdeling (absoluut) van het netto belastbaar inkomen van de kopers van een stadswoning zoals opgegeven op het
moment van de kandidaatstelling, geïndexeerd naar 2016 (AGSL, 2019)

2.3.2 Doelgroepenonderzoek op basis van inkomensprofielen

Zoals het methodologische deel van dit verslag reeds toelichtte, betreft het doelgroepenonderzoek de
uitwerking van een aantal scenario’s waarin de inkomensvoorwaarde(n) van de CLT in Leuven gelijk
gesteld worden aan een aantal reeds bestaande en hier onderzochte inkomensgrenzen. De grootte
van de wettelijke doelgroep wordt vervolgens telkens berekend en weergegeven. Heylen (2016)
definieert de wettelijke doelgroep als “de groep die volgens de wettelijke voorwaarden in aanmerking
komt”. Aangezien hier enkel ingegaan wordt op het inkomensaspect, betekent dat in dit geval: de
groep die voldoet aan de inkomensvoorwaarde(n).
In eerste instantie worden het percentage en het aantal aangiften per statistische sector onder de
verschillende inkomensgrenzen berekend. Er wordt gewerkt met de ‘reële’ inkomensgrens sociale
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huur van € 20.000, en drie sectorspecifieke inkomensgrenzen (gewogen gemiddeldes op basis van de
huishoudenssamenstelling per sector) die overeenkomen met de voorwaarden van sociale huur,
sociale koop / lening en een Leuvense stadswoning. Gemiddeld genomen (over het gehele
stadsgewest) komen deze drie laatste grenzen respectievelijk overeen met € 35.581 (€ 32.595 in stad
Leuven), € 57.806 (€ 52.882 in stad Leuven), en € 65.827 (€ 60.193 in stad Leuven).
Figuren 8 tot en met 11 geven de ruimtelijke spreiding van de potentiële doelgroepgrootte in het
stadsgewest Leuven weer bij de vier inkomensgrenzen afzonderlijk. Per statistische sector (waarvoor
gegevens beschikbaar) wordt het aandeel aangiften onder de betreffende inkomensgrens
weergegeven. De lichtergekleurde sectoren hebben lagere percentages en komen dus overeen met de
‘rijkere’ buurten. Op de kaarten springen enkele wijken meteen in het oog door hun donkergekleurde
markering: in het algemeen het oostelijk deel van Bekkevoort, het oostelijk deel van Lubbeek, het
noorden van Rotselaar, en het stadscentrum van Leuven. Meer specifiek in Leuven vallen de sociale
woonwijken zoals Sint-Maartensdal en Casablanca meteen op.

Figuur 10: Aangiften onder de 'reële' inkomensgrens voor sociale huur (€ 20.000)
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Figuur 11: Aangiften onder de inkomensgrens voor sociale huur (sectorspecifieke berekening)

Figuur 12: Aangiften onder de inkomensgrens voor sociale koop/lening (sectorspecifieke berekening)
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Figuur 13: Aangiften onder de inkomensgrens voor een stadswoning (sectorspecifieke berekening)

Vervolgens worden de percentages omgezet in aantal aangiften (althans waar gegevens beschikbaar
voor zijn) en geaggregeerd op gemeenteniveau. Onderstaande tabel geeft per gemeente het
gemiddelde percentage en het totaal aantal aangiften weer die zich onder de vier inkomensgrenzen
bevinden (tabel 6). Ze geven een eerste zicht op de potentiële doelgroepgrootte. Op niveau van het
stadsgewest werden in 2016 zo’n 73 600 aangiften ingediend met een inkomen onder de
inkomensgrens voor een sociale huurwoning, zo’n 96 100 aangiften onder de inkomensgrens voor een
sociale koopwoning (of lening), en zo’n 102 000 aangiften onder de inkomensgrens voor een
stadswoning in Leuven. Het totaal aantal aangiften waarmee rekening gehouden werd, is 120 790. Van
zoveel aangiften waren er immers gegevens beschikbaar. Dit is 85% van het totaal aantal aangiften dat
ingediend werd in het stadsgewest in 2016 (141 654 aangiften).
Tabel 6: Aandeel en aantal aangiften met een inkomen onder de vier gehanteerde inkomensgrenzen

Aarschot
Bekkevoort
Bertem
Bierbeek
Boutersem
Herent
Holsbeek
Leuven
Lubbeek
Oud-Heverlee
Rotselaar
Tielt-Winge
Glabbeek
STADSGEWEST

Grens SH ‘reëel’
€20.000
34%
5 620
37%
1 217
33%
1 553
30%
1 296
31%
1 079
29%
2 692
30%
1 640
38%
19 132
31%
1 776
29%
1 349
32%
2 270
34%
1 764
31%
337
32%
41 726

Grens SH
+/- €35.000
65%
10 614
66%
2 198
59%
2 933
56%
2 446
58%
2 057
56%
5 011
57%
3 046
61%
31 252
58%
3 186
54%
2 590
60%
4 327
64%
3 329
59%
640
59%
73 627

Grens SK
+/- €58.000
86%
13 890
84%
2 821
77%
3 918
75%
3 216
80%
2 914
75%
6 588
77%
3 919
80%
40 350
76%
4 130
74%
3 473
78%
5 697
83%
4 303
80%
868
79%
96 103

Grens SW
+/- €66.000
90%
14 654
90%
3 050
82%
4 146
80%
3 443
86%
3 069
80%
7 101
81%
4 286
84%
42 832
81%
4 451
78%
3 735
83%
6 012
88%
4 570
85%
924
84%
102 273
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Het aantal aangiften is uiteraard niet gelijk aan het aantal huishoudens. Om zicht te krijgen op de
potentiële grootte van de doelgroep van een CLT in Leuven, moeten we een benadering hanteren
waarbij het aantal aangiften omgezet wordt naar het aantal huishoudens. Gemiddeld over het
stadsgewest zijn er 1,22 aangiften per huishouden. Dit komt omdat feitelijk samenwonende partners
in een koppel als alleenstaanden worden beschouwd en een afzonderlijke aangifte indienen. De cijfers
van het aantal huishoudens onder de inkomensgrenzen zullen dus lager liggen dan de cijfers van de
aangiften.
In totaal zijn er 115 732 huishoudens in het stadsgewest van Leuven waarvan 51 129 huishoudens in
de stad Leuven (Statistiek Vlaanderen, 2019). Tabellen 7 en 8 geven de grootte van de doelgroepen in
aantal huishoudens volgens een aantal scenario’s weer? (respectievelijk op niveau van het stadsgewest
en van de stad), afhankelijk van de gehanteerde inkomensvoorwaarden. Het cijfer van het aantal
huishoudens werd telkens bekomen door zowel het aantal huishoudens dat overeenkomt met de
gekende aangiften (85% stadsgewest, 94% stad), als dat met de ongekende aangiften op te tellen. Om
het aantal huishoudens van de ongekende aangiften te berekenen, werd de aanname gemaakt dat
hetzelfde percentage van de ongekende aangiften onder de inkomensgrens zit als het percentage van
de gekende aangiften. De aangiften werden omgezet naar huishoudens door de aantallen
verhoudingsgewijs te corrigeren naar het totaal aantal huishoudens op gemeenteniveau.
Dit levert enkele (ruwe) schattingen op van de omvang van de verschillende mogelijke doelgroepen op
basis van inkomensgegevens. We benadrukken nogmaals dat het om benaderende cijfers gaat omdat
we geen onderscheid kunnen maken tussen gezamenlijke en individuele aangiftes en omdat we de
aangiftes toetsen aan een theoretisch gewogen gemiddelde inkomensgrens op basis van de
huishoudensprofielen. In totaal werden er 11 verschillende scenario’s uitgewerkt. Deze worden in de
tabellen onderverdeeld in 3 overkoepelende scenario’s: (1) waarbij de maximale bovengrens gelijk
gesteld wordt aan deze van de sociale huurwoningen (‘SH’), (2) waarbij de maximale bovengrens gelijk
gesteld wordt aan deze van de sociale koopwoningen of leningen (‘SK’), en (3) waarbij de maximale
bovengrens gelijk gesteld wordt aan deze van de stadswoningen van het AGSL (‘SW’). Het gebruiken
van verschillende mogelijke ondergrenzen zorgt voor een aantal deelscenario’s, namelijk wanneer er
geen minimuminkomen wordt gevraagd; wanneer er een absoluut minimuminkomen van € 14.400
wordt gevraagd zoals de solvabiliteitsvoorwaarde bij sociale leningen en een woonquote van 30% (‘a’);
wanneer er een absoluut minimuminkomen van € 20.000 (de ‘reële’ inkomensgrens sociale huur)
wordt gevraagd (‘b’); en wanneer de inkomensgrenzen van sociale huur als minimale inkomensgrenzen
gebruikt worden (‘c’).
In de tabellen kunnen tevens de inkomens die overeenkomen met de bovengrens van de
inkomensquintielen worden afgelezen. Dit zijn bedragen waaronder 20%, 40%, 60% respectievelijk
80% van de bevolking zich bevindt. Het aantal huishoudens dat zich onder de inkomensgrenzen van de
scenario’s bevindt, komt niet overeen met de verdeling van het aantal huishoudens dat zich onder de
quintiel-inkomensgrenzen bevindt. Dit is logisch aangezien de meeste gebruikte
inkomensvoorwaarden van de scenario’s variabel zijn per statistische sector en per gemeente en dus
niet door middel van één enkele lijn in de tabel kunnen worden weergegeven. Tabel 7 toont
bijvoorbeeld dat in het stadsgewest Leuven 92 586 huishoudens (80%) zich onder een inkomensgrens
van € 55.679 bevinden (quintielenverdeling; STATBEL, 2016). De gemiddelde inkomensgrens voor een
sociale koopwoning over alle statistische sectoren heen ligt iets hoger, namelijk € 57.800, maar volgens
de berekeningen vallen slechts 91 741 huishoudens onder deze inkomensgrens (79% van de
bevolking). Dit kan enerzijds verklaard worden doordat de aantallen slechts een schatting of
grootteorde weergeven door de verschillende aannames die genomen werden. Anderzijds komt dit
omdat de inkomensgrens van € 57.800 geen absolute grens is. Het is dus fout om te zeggen dat 91 741
huishoudens zich onder de inkomensgrens van € 57.800 bevinden, het is wel juist om te zeggen dat
91 741 huishoudens zich onder de maximale inkomensgrens van een sociale koopwoning bevinden.
Deze maximale inkomensgrens van een sociale koopwoning komt gemiddeld gezien overeen met
€ 57.800, maar loopt voor sommige statistische sectoren op tot €62.000. Daarom zijn er ‘whiskers’
(horizontale lijnen die de absolute bovengrenzen van de sectorspecifieke inkomensgrenzen
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weergeven) toegevoegd aan de balkjes in de tabel die een? schatting van de omvang van de doelgroep
weergeven. Door de verdeling van de inkomensquintielen en het aantal huishoudens in de
verschillende scenario’s op één tabel weer te geven, kan er wel afgelezen worden uit welk(e) deciel(en)
de meeste huishoudens bij een bepaalde doelgroep-afbakening bereikt worden. Wanneer er
bijvoorbeeld gekozen wordt voor scenario 2 (inkomensgrenzen van sociale koop), dan is de doelgroep
91 741 huishoudens groot. Het overgrote deel van deze huishoudens bevindt zich in een van de eerste
vier inkomensquintielen. Een aantal huishoudens kunnen zich echter ook in het vijfde
inkomensquintiel bevinden.
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Tabel 7: Potentiële doelgroepgrootte volgens een aantal scenario's over de inkomensvoorwaarden van de CLT (stadsgewest Leuven)

OMVANG DOELGROEP IN AANTAL HUISHOUDENS
Aantal huishoudens
Bovengrens inkomen voor het betreffende quintiel
Minimum inkomen

Maximum inkomen

/

± € 35.600

Scenario 1a SH

€ 14.400

± € 35.600

Scenario 1b SH

€ 20.000

± € 35.600

Scenario 2

/

± € 57.800

Scenario 2a SK

€ 14.400

± € 57.800

Scenario 2b SK

€ 20.000

± € 57.800

Scenario 2c SK

± € 35.600

± € 57.800

Scenario 3

/

± € 65.800

Scenario 3a SW

€ 14.400

± € 65.800

Scenario 3b SW

€ 20.000

± € 65.800

Scenario 3c SW

± € 35.600

± € 65.800

Scenario 1

SH

SK

SW

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

23.146

46.293

69.439

92.586

115.732

€14.402

€22.737

€33.851

€55.679

70.120 huishoudens
45.935 huishoudens
30 366 huishoudens
91 741 huishoudens
67 556 huishoudens
58 065 huishoudens
21 621 huishoudens
97 819 huishoudens
73 634 huishoudens
58 065 huishoudens
27 699 huishoudens
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Tabel 8: Potentiële doelgroep grootte volgens een aantal scenario's over de inkomensvoorwaarden van de CLT (stad Leuven)

OMVANG DOELGROEP IN AANTAL HUISHOUDENS

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Aantal huishoudens

10.225

20.451

30.676

40.903

51.129

Bovengrens inkomen voor het betreffende quintiel

€13.113

€20.994

€30.979

€50.658

Minimum inkomen Maximum inkomen

Scenario 1

SH

29.968 huishoudens

/

± € 32.600

Scenario 1a SH

€ 14.400

± € 32.600

Scenario 1b SH

€ 20.000

± € 32.600

11 616 huishoudens

Scenario 2

/

± € 52.900

39 092 huishoudens

Scenario 2a SK

€ 14.400

± € 52.900

Scenario 2b SK

€ 20.000

± € 52.900

Scenario 2c SK

± € 32.600

± € 52.900

Scenario 3

/

± € 60.200

Scenario 3a SW

€ 14.400

± € 60.200

Scenario 3b SW

€ 20.000

± € 60.200

Scenario 3c SW

± € 32.600

± € 60.200

SK

SW

18.387 huishoudens

27 511 huishoudens
20 740 huishoudens
9 124 huishoudens
41 074 huishoudens
29 493 huishoudens
22 722 huishoudens
11 106 huishoudens
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Uit tabel 7 blijkt dat op niveau van het stadsgewest de inkomensgrens die gebaseerd is op de
solvabiliteitsvoorwaarde voor een sociale lening overeenkomt met het inkomen dat de bovengrens
vormt voor het eerste inkomensquintiel. In de stad Leuven ligt deze inkomensgrens iets hoger (tabel
8). De bovengrens voor het tweede inkomensquintiel komt in de stad Leuven vrij goed overeen met
de inkomensgrens van € 20.000. In het stadsgewest van Leuven ligt de bovengrens van het tweede
inkomensquintiel al wat hoger (€ 22.737). Het tweede inkomensquintiel komt op niveau van het
stadsgewest dan wel weer dicht in de buurt van een andere ‘inkomensgrens’, namelijk 80% van het
mediaaninkomen. Dit is een vuistregel die veel Amerikaanse CLT’s gebruiken als bovengrens (White,
2011). In het stadsgewest van Leuven bedraagt het mediaaninkomen € 28.373, 80% hiervan is
€ 22.699. Indien de CLT in Leuven haar maximale inkomensgrens dus gelijk zou stellen aan het
inkomenscriterium dat veel CLT’s in de Verenigde Staten gebruiken, dan zou de doelgroep ongeveer
20 % van het aantal huishoudens in het stadsgewest omvatten. Ten slotte komt op de beide
geografische niveaus de bovengrens van het derde inkomensquintiel ongeveer overeen met de
ruimtelijk gewogen gemiddelde inkomensgrens op basis van huishoudenssamenstelling voor sociale
huur, en de bovengrens van het vierde inkomensquintiel ongeveer met de ruimtelijk gewogen
gemiddelde inkomensgrens op basis van huishoudenssamenstelling van sociale koop.
Uit de eerste rij van tabel 7 kan er afgeleid worden dat zo’n 70 000 huishoudens in het stadsgewest
zich onder de inkomensgrens voor een sociale huurwoning bevinden. Dit komt ongeveer overeen met
60% van de bevolking. Deze 70 000 huishoudens vormen dus de wettelijke doelgroep voor een sociale
huurwoning op basis van inkomenscriteria. Hoofdstuk 2.3.1 maakte duidelijk dat er hiervan slechts
14% zich kandidaat stelt voor een sociale huurwoning (er waren 5 428 kandidaten en 4 466 zittende
huurders in 2017), en dat zelfs maar 6% van de wettelijke doelgroep effectief een sociale woning huurt.
Eerder onderzoek toonde reeds aan dat er verschillende redenen zijn waarom slechts zo een klein
aandeel van de wettelijke doelgroep zich inschrijft voor een sociale huurwoning. Een eerste belangrijk
reden is dat ze niet op de hoogte waren van het bestaan ervan. De meeste ingeschreven kandidaathuurders halen aan dat ze op de hoogte werden gesteld van de mogelijkheid door familie, vrienden,
via eigen werkzaamheden of via een welzijnsorganisatie. Er spelen echter ook andere mentale redenen
om zich niet in te schrijven: sommigen geven aan dat ze sociale huisvesting als iets zagen voor
kwetsbare groepen waartoe ze niet (wilden) behoren, sommigen hebben ook geen tijd om de regels
precies uit te zoeken en de procedure te ondergaan omdat ze andere belangrijkere zaken aan hun
hoofd hebben, en anderen verklaren dan weer dat de lange wachttijden afschrikwekkend zijn
(Pannecoucke & De Decker, 2016).
Wanneer de CLT haar bovengrens dus gelijk zou stellen aan de inkomensvoorwaarden van sociale
huisvesting en geen ondergrens zou stellen (scenario 1), dan zou de doelgroep in het stadsgewest van
Leuven zo’n 70 000 huishoudens groot zijn. Wanneer er enkel naar de stad Leuven gekeken wordt, dan
betreft het zo’n 30 000 huishoudens. Van deze huishoudens zijn er in het stadsgewest bijna 40 000
met een inkomen minder dan of gelijk aan € 20.000, dat komt overeen met 34% van het totaal aantal
huishoudens. In de stad Leuven alleen heeft 36% een jaarlijks inkomen lager dan of gelijk aan € 20.000.
In scenario 1a en 1b stelt de CLT haar bovengrens gelijk aan de inkomensvoorwaarden van sociale
huisvesting, maar hanteert hij ook een ondergrens (een minimuminkomen dat het huishouden moet
verdienen). In scenario 1a is deze ondergrens € 14.400, overeenkomstig met de
solvabiliteitsvoorwaarde bij een sociale lening. Wanneer deze ondergrens gehanteerd wordt, wordt
ongeveer het gehele eerste inkomensquintiel uitgesloten. De ondergrens van scenario 1b komt dan
weer ongeveer overeen met de ‘reële’ inkomensgrens voor sociale huur (€ 20.000) en sluit bijna de
eerste twee inkomensdecielen volledig uit. Dit is meteen een redelijk groot aandeel van de bevolking,
maar het scenario zou een visie op de CLT kunnen vertolken waarbij geargumenteerd wordt dat een
CLT zich niet richt op gezinnen waarvoor de tussenkomst om een CLT-woning betaalbaar te maken erg
hoog is. De huishoudens die bij deze scenario’s uit de boot vallen wegens een te laag inkomen, kunnen
(in theorie) kandideren voor sociale huisvesting. Bij scenario 1a komen er dan nog 46 000 huishoudens
in aanmerking (waarvan 18 000 uit de centrumstad), bij scenario 1b nog zo’n 30 000 huishoudens
(waarvan 11 000 uit de centrumstad).
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In scenario 2 worden de inkomensvoorwaarden gelijkgesteld aan deze van een sociale koopwoning of
een sociale lening, zonder minimuminkomen te vereisen. Ongeveer 90 000 huishoudens uit het
stadsgewest (en bijna 40 000 uit de stad Leuven) zouden dan kunnen kandideren voor een CLT-woning.
Ook scenario 2a hanteert de inkomensgrenzen van een sociale koopwoning, maar met een uitsluiting
van de huishoudens met een jaarlijks netto belastbaar inkomen onder € 14.400. De doelgroep komt
dan neer op 67 500 huishoudens, waarvan 27 500 woonachtig in Leuven. Het gaat voornamelijk over
huishoudens uit het tweede, derde en vierde inkomensdeciel. Scenario 2b kent een doelgroep grootte
van 58 000 huishoudens, waarvan bijna 21 000 uit Leuven. Voor scenario 2c worden dezelfde maximale
inkomensvoorwaarden gehanteerd, maar met een uitsluiting van al de huishoudens die wettelijk
gezien terecht zouden kunnen in een sociale huurwoning. In dit scenario behoren nog maar 21 600
huishoudens tot de doelgroep, waarvan zo’n 9 000 uit de stad Leuven komen. Het zijn vooral
huishoudens uit het vierde inkomensquintiel.
In scenario 3 ten slotte wordt de bovengrens van de CLT gelijkgesteld aan de inkomensvoorwaarden
voor een stadswoning. Aangezien dit al om hoge bedragen gaat, maakt een zeer groot deel van de
bevolking kans op een CLT-woning. Zonder ondergrens te stellen, betreft het zo’n 85% van de bevolking
(ofwel 98 000 huishoudens). Met een ondergrens van € 14.400 (scenario 3a) betreft het zo’n 73 500
huishoudens (29 500 uit Leuven) en met een ondergrens van € 20.000 (scenario 3b) betreft het 58 000
huishoudens (waarvan bijna 23 000 uit de stad). Indien de CLT zich echt zou willen richten op de hogere
inkomensgroepen, dan zou hij ook een ondergrens kunnen stellen die overeenkomt met de
inkomensvoorwaarden voor sociale huisvesting. Hiermee worden voornamelijk huishoudens uit het
vierde en vijfde inkomensquintiel bereikt. De grootte is ongeveer 27 700 huishoudens (waarvan 11 000
uit de stad). Hoewel de gemiddelde inkomensgrenzen voor de sociale koopwoningen en de
stadswoningen toch € 8.000 verschillen, is de omvang van de doelgroep niet erg verschillend (scenario
2 vs. scenario 3). Dit wijst op de grote spreiding in de twee hoogste inkomensquintielen.
Bovenstaande tabellen met scenario’s proberen dus een inzicht te geven in de inkomensprofielen van
het Leuvense stadsgewest door grootteordes van potentiële doelgroepen te laten zien. Ze maken het
echter niet mogelijk om de keuze te maken op wie de CLT in Leuven zich moet richten en welke
inkomensvoorwaarden hij hiervoor moet gebruiken. Deze keuze moet principieel gemaakt worden en
kan verschillen op korte en op langere termijn, naargelang de haalbaarheid en de visie die wordt
uitgetekend. Om de discussie verder te onderbouwen is het niet alleen nuttig om inzicht te verwerven
in de grootte van de potentiële doelgroep, maar ook in de specifieke noden die deze doelgroepen
hebben op de woningmarkt. Dit aspect wordt verder benaderd in hoofdstuk 3.
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3 Verkenning van de betaalbaarheid. De leningscapaciteit van 3
huishoudenstypes voor verschillende inkomensgrenzen vergeleken
met vraagprijzen voor verschillende woningtypes
Om de analyse van de mogelijke omvang van de doelgroep op basis van inkomensgrenzen te
verdiepen, is het nuttig om na te gaan voor welke groepen de betaalbaarheid van een koopwoning in
Leuven problemen oplevert. Voor eenzelfde inkomensgrens kunnen verschillende huishoudenstypes
andere problemen ondervinden om een geschikt woontype in Leuven te kunnen vinden tegen een
voor hen betaalbare prijs. Om meer vat te krijgen op deze problematiek, is het noodzakelijk om de
vraag te vergelijken met het huidige woonaanbod in de stad Leuven. Ten eerste willen we nagaan wat
verschillende huishoudenstypes voor verschillende inkomensniveaus kunnen lenen voor de aankoop
van een woning zonder dat de betaalbaarheid in het gedrang komt. Vervolgens willen we deze
‘leningscapaciteit’ confronteren met courante vraagprijzen voor verschillende woningtypes in Leuven.

3.1 De leningscapaciteit van 3 huishoudenstypes bij verschillende inkomens
3.1.1 Methodologie en data
3.1.1.1 Drie inkomensgrenzen, drie huishoudenstypes
In dit deel bepalen we de leningscapaciteit bij verschillende inkomens. Op basis van de resultaten en
conclusies van het vorige deel, doen we deze oefening voor de ‘reële’ inkomensgrens sociale huur
(€ 20.000 netto belastbaar inkomen per jaar), voor de inkomensgrens waaronder men in aanmerking
komt voor een sociale huurwoning en voor de inkomensgrens waaronder men in aanmerking komt
voor een sociale lening. Om het aantal analyses haalbaar te houden en omdat meer dan 80% van de
Leuvense huishoudens in aanmerking zou komen bij een inkomensgrens boven deze van de sociale
koop, bepalen we geen leningscapaciteit voor de hogere inkomensgrens van de Leuvense
stadswoningen.
Omdat verschillende huishoudens andere woonnoden op vlak van woningtype hebben en de
inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen en sociale koopwoningen afhankelijk zijn van de
gezinssamenstelling, doen we de berekeningen voor 3 huishoudenstypes: een alleenstaande, een
alleenstaande met 1 kind ten laste en een koppel met 2 kinderen ten laste. We gaan er van uit dat de
kinderen tussen 3 en 6 jaar oud zijn (dit is van belang voor het bepalen van de leningsbedragen en het
omzetten van netto belastbare naar (netto) besteedbare inkomens, zie verder).
3.1.1.2

Leningscapaciteit voor een sociale lening en een commerciële lening en overeenkomstig
aankoopbedrag van een bestaande woning
We vergelijken de leningscapaciteit voor een sociale lening en met een commerciële lening. Voor de
sociale lening maken we gebruik van de Wooncalculator van de VMSW
(https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Lenen-bij-VMSW/Wooncalculator).
Voor
de
commerciële lening hebben we verschillende commerciële simulatie tools van banken en organisaties
als Immotheker/Finotheker vergeleken. De simulatie-tool van Hellobank!, een volledig online
bankplatform, laat toe om zeer precieze simulaties uit te voeren met een omvangrijke set aan
variabelen (https://home.hellobank.be/nl/simulatie) over zowel de inkomens- als gezinstoestand, als
over de aard van de aan te kopen woning.
We hanteren de volgende gegevens voor de lening:
-

vaste rentevoet (standaard bij de sociale lening)
looptijd van 25 jaar
aankoop van een bestaande woning of appartement

Deze aanname betekent dat we er van uit gaan dat potentiële kopers van een CLT-woning de keuze
zullen hebben tussen de aankoop van een bestaande woning of de CLT-woning. Bestaande woningen
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en nieuwbouw kunnen als substituten beschouwd worden waarbij de prijs van nieuwbouw deze op de
secundaire koopmarkt volgt, op basis van de theorie van de residuele grondwaardebepaling (Vastmans
& Busyt, 2014; Vastmans e.a., 2013). We gaan er vanuit dat het volledige leningsbedrag besteed wordt
aan de aankoop van de woning. Eventuele verbouwingskosten zijn zeer moeilijk in te schatten omdat
de hoogte van verbouwingskosten sterk afhankelijk kan zijn van type, staat en leeftijd van de woning.
Ryckewaert e.a. (2020) berekenden dat de gemiddelde geschatte minimale renovatiekosten voor een
rijwoning ongeveer het dubbele bedraagt van de renovatiekost voor een appartement (€ 34.000 vs.
€ 60.000) terwijl deze voor een oude woning van voor 1945 tot bijna 2,5 keer duurder kan uitvallen
dan voor een woning gebouwd na 2000 (€ 72.000 vs. € 29.000).
Bijkomend gelden voor de simulatie van de sociale lening voor deze huishoudensprofielen nog
volgende belangrijke variabelen:
-

het leningsbedrag kan tot 100% van aankoopprijs van de woning bedragen (exclusief
notaris- en andere kosten)
aantal gezinsleden
aantal kinderen ten laste (ook in co-ouderschap)
leeftijd van de kinderen ten laste jonger dan 6 jaar
Leuven behoort tot Cluster 2 van de speciale gebieden waardoor een verhoogde
maximale aankoopprijs van de woning geldt
Het netto belastbaar inkomen volgens het laatst beschikbare aanslagbiljet

Bijlage 1 geeft een volledig overzicht van de variabelen die nodig zijn voor de simulatie van de sociale
lening via de wooncalculator van de VMSW.
Tabel 9 geeft de maximale waarde van de woning, in functie van personen ten laste, leeftijd van
kinderen en de speciale gebieden (Cluster 0, 1 of 2).
Tabel 9: Maximale waarde van de woning in € bij een sociale lening, in functie van het aantal personen ten laste, de leeftijd
van kinderen en de speciale gebieden (VMSW, 2020b)

Cluster 0

Cluster 1

Cluster 2

Maximale waarde van de woning

228.600

251.400

274.300

Vanaf derde persoon ten laste

+ 11.500

+ 12.600

+13.800

Per kind jonger dan 6 jaar bij aanvraag

+ 11.500

+ 12.600

+13.800

Op basis van een ingevoerde kostprijs van de woning geeft de simulatie de rentevoet (in principe 2%)
het bedrag voor de maandelijkse aflossingen en de maximale aankoopsom. Deze maximale
aankoopsom wordt bepaald door het maximale leningsbedrag dat met het opgegeven inkomen
mogelijk is of door de maximale aankoopprijzen zoals gegeven in tabel x. Dit maximale bedrag wordt
opnieuw als kostprijs ingevoerd om de maximale maandelijkse aflossingen te bepalen.
Voor de simulatie van de commerciële lening via de tool van Hellobank! gelden voor deze
huishoudensprofielen nog volgende bijkomende variabelen (zie ook Bijlage 2). In stap 1 dienen de
volgende bijkomende huishoudens- en inkomensgegevens ingegeven te worden:
-

de woning wordt alleen of met twee aangekocht
het maandelijkse netto-inkomen2
andere maandelijkse inkomsten of aflossingen voor andere kredieten (apart en
samen)

Ben je loontrekkend? Dan zijn dit je maandelijkse netto inkomsten zonder vakantiegeld, bijzondere beloningen, bonussen enz. Ben je
zelfstandig? Dan is dit een twaalfde van je jaarlijkse netto beroepsinkomen (neem het bedrag op je laatste aanslagbiljet en deel door 12). Ben
je werkzoekend, ziek of invalide? Dan is dit het bedrag van je maandelijkse uitkering. Houd in alle gevallen geen rekening met eventuele
kinderbijslag en onderhoudsgeld. https://home.hellobank.be/nl/simulatie dd. 14/04/2020.

2

26

-

het aantal personen ten laste

Op basis van deze huishoudens-, inkomens- en kredietvariabelen berekent de simulator een maximum
bedrag aan maandelijkse aflossingen.
Vervolgens worden in stap 2 op basis van de gegevens van het project de kosten berekend. Volgende
bijkomende gegevens hebben we gebruikt voor deze simulaties:
-

Voor een koppel met 2 kinderen ten laste gaan we uit van de aankoop van een
bestaand huis in gesloten bebouwing;
Voor de andere huishoudenstypes gaan we uit van de aankoop van een bestaand
appartement;
De woning is de hoofdverblijfplaats en enige woning en is in het Vlaamse Gewest
gelegen.

Op basis van de aankoopprijs van de woning worden vervolgens in stap 3. de aankoopkosten (notaris, registratie- en dossierkosten) berekend, waarna er in stap 4. een eerste simulatie van de rentevoet
en het leningsbedrag gemaakt wordt. Als default geeft de simulatie als te ontlenen bedrag de
opgegeven aankoopprijs en worden de aankoopkosten uit stap 3. als ‘eigen inbreng’ voorzien. De aldus
bekomen maandelijkse aflossingen worden vergeleken met de maximale maandelijkse aflossingen
berekend in stap 1 om te kijken of de lening kan toegekend worden. Commerciële banken zullen echter
zelden een lening verstrekken die 100% bedraagt van de (netto) aankoopprijs van de woning.
Doorgaans wordt een minimale eigen inbreng van 10% van de aankoopprijs gevraagd aan potentiële
leners (Indicator-Larcier, 2019). Daarom wordt het bedrag van de eigen inbreng verhoogd en wordt
via een iteratief proces stap 3. en 4. opnieuw doorlopen totdat de ingevoerde woningprijs leidt tot een
maandelijkse aflossing die gelijk is aan de maximale maandelijkse aflossingen bepaald in stap 1. en de
eigen inbreng gelijk is aan 10% van de aankoopprijs van de woning + de aankoopkosten (notaris-,
registratie- en dossierkosten). Alle simulaties werden uitgevoerd in de eerste helft van maart 2020 aan
de op dat moment geldende voorwaarden.
3.1.1.3

Betaalbaarheid: woonquote, netto belastbaar inkomen, netto inkomen, besteedbaar inkomen
en solvabiliteit
De leningsbedragen en aankoopprijzen van de woningen zoals berekend met de Wooncalculator van
de VMSW en de simulatietool van Hellobank! geven een indicatie van welke aankoopprijzen voor de
betrokken huishoudens bij de verschillende inkomensniveaus volgens de leningverstrekkers als
maximaal haalbaar beschouwd worden. Dit zijn theoretische maxima die getoetst moeten worden aan
een betaalbaarheidsindicator. Een veelgebruikte indicator is de 'woonquote' die de verhouding geeft
tussen de woonkosten en het besteedbaar huishoudinkomen. Vaak wordt in woononderzoek of beleid
een woonquote van 30% gehanteerd als betaalbaarheidsgrens (Heylen 2019). In dat geval worden de
naakte woonkosten beschouwd, dus zonder bijkomende woonkosten (voor nutsvoorzieningen
bijvoorbeeld). De officiële betaalbaarheidsindicator 'housing cost overburden' van EUROSTAT
bedraagt 40% maar in dat geval worden de bijkomende woonkosten wel meegerekend.
Voor huishoudens met hogere inkomens kan een woonquote met hogere normen de last van
woonkosten en betalingsproblemen beter vatten dan woonquotes met een vaste norm van 30%.
Recent onderzoek van Heylen (2019) wees uit dat de variabele woonquote die varieert van 25% (voor
de laagste 2 inkomensquintielen) tot 40% (voor het hoogste inkomensquintiel) daarom beschouwd
kan worden als een betere indicator van betaalbaarheid dan de vaste woonquote, en dat er in de
praktijk zelfs al gewerkt wordt hiermee. Nieuwe woonkredieten van Belgische banken blijken een
woonquotenorm tussen de 30% en de 50% te kennen, afhankelijk van het inkomen van de ontleners
(NBB, 2018 in Heylen, 2019). Op basis van het Grote Woononderzoek bleek voorts dat 57% van de
starters op de eigendomsmarkt in de periode 2011-2013 een woonquote (in 2013) kende van meer
dan 30%.
We zullen daarom telkens ook de woonquote op basis van de naakte woonkosten (in casu dus de
maandelijkse aflossingen) bepalen. De inkomensgrenzen die in hoofdstuk 2 besproken werden zijn
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gebaseerd op het netto belastbaar inkomen van de huishoudens. De Wooncalculator van de sociale
lening bij de VMSW berust eveneens op het netto belastbaar (jaar)inkomen. De simulaties in dit
hoofdstuk worden uitgevoerd voor huishoudens met een inkomen op deze inkomensgrens. Om de
woonquote te kunnen berekenen moeten we dit netto belastbaar inkomen omzetten naar een
besteedbaar (maand)inkomen. Het besteedbaar maandinkomen omvat alle maandelijkse netto
beroepsinkomsten, eventuele vervangingsinkomsten en alimentatiegelden en ook de maandelijkse
componenten in het groeipakket (of kinderbijslag)3. De simulaties bij Hellobank! maken dan weer
gebruik van het netto maandinkomen dus zonder kindergeld of alimentatie.
Om het besteedbaar maandinkomen en netto maandinkomen te schatten op basis van het netto
belastbaar inkomen, maken we gebruik van de online bruto-netto calculator die door het ACV ter
beschikking wordt gesteld op https://www.hetacv.be/rekentool/bruto-nettocalculator. In functie van
de verschillende huishoudensprofielen, inkomensniveaus moeten daarbij verschillende aannames
gemaakt worden:
-

we gaan er van uit dat het inkomen bestaat uit beroepsinkomsten (dus geen leefloon
of werkloosheidsuitkering);
we gaan er van uit dat elke partner van het koppel de helft van het gezinsinkomen
heeft;
voor de laagste 2 inkomensniveaus (€ 20.000 en inkomen overeenkomend met de
inkomensgrens voor sociale huur) gaan we er van uit dat het inkomen in een
arbeidersstatuut verworven wordt, voor het hogere inkomen in een bediendestatuut;
we gaan er vanuit dat het ‘bruto belastbaar maandinkomen’ (= brutoloon + RSZ +
bedrijfsvoorheffing + bijzondere bijdrage sociale zekerheid) 1/13de bedraagt van het
netto belastbaar jaarinkomen om rekening te houden met het vakantiegeld en de
eindejaarspremie. Dit is een schatting aangezien dit bij arbeiders over verschillende
sectoren heen kan verschillen. Voor de bedienden is dit een lichte overschatting van
het netto belastbaar maandinkomen, voor de arbeiders wellicht een onderschatting.

Bijlage 3 geeft een overzicht van de gegevens van de bruto-nettocalculator van het ACV. Op basis van
de invoer van het bruto maandloon wordt een netto maandloon berekend, de RSZ, de
bedrijfsvoorheffing en de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, rekening houdend met
eventuele verminderingen voor lage inkomens en de jobkorting. Op basis hiervan kan het ‘bruto
belastbaar maandinkomen' berekend worden. Via enkele iteraties wordt het netto maandinkomen
verkregen waarbij het ‘bruto belastbaar maandinkomen' (= brutoloon + RSZ + bedrijfsvoorheffing +
bijzondere bijdrage sociale zekerheid) 1/13de bedraagt van het netto belastbaar jaarinkomen.
De berekeningen werden uitgevoerd eind januari 2020 waarbij op basis van het netto belastbaar
jaarinkomen van 2019 (met indexatie voor inkomensgegevens uit 2016) het netto maandinkomen voor
december 2019 (exclusief eindejaarspremie) werd bepaald.
Voor het besteedbaar inkomen tellen we nog de inkomsten van het groeipakket (de kinderbijslag)4
mee. Voor het groeipakket houden we voor het bepalen van het maandelijks bedrag waar nodig
rekening met de maandelijkse sociale toeslagen en/of de toeslag voor eenoudergezinnen, dit voor
kinderen geboren voor 1 januari 2019 (kinderen van onze type-huishoudens zijn tussen 3 en 6 jaar
oud).
Tabel 10 geeft een overzicht van deze inkomens en vergelijkt ze met enkele inkomens van courante
beroepsgroepen.

3
4

https://www.groeipakket.be/nl/bedragen dd. 12/03/2020.
Idem.
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Tabel 10: Netto belastbaar inkomen, bruto en netto maandinkomen en gezamenlijk besteedbaar maandinkomen voor verschillende inkomensniveau en huishoudensprofielen5, vergeleken met
leefloon, minimumloon en loonbarema’s volgens Paritair Comité 201 Kleinhandel6 en Paritair Comité 330 Gezondheidsinrichtingen en diensten7, voor december 2019.
2019

Leefloon

'Reële' inkomensgrens sociale huur
Persoon
Alleenstaande Alleenstaande Koppel met 2
met gezin
met 1 kind ten kinderen ten
ten laste
laste
laste

Netto belastbaar inkomen
Bruto maandloon partner 1
Netto maandloon partner 1
Bruto maandloon partner 2
Netto maandloon partner 2
Besteedbaar maandinkomen
Minimumloon
Overeenkomstige loonbarema's paritair comité
'Kleinhandel' PC 201
Startloon (0j anc.) verkooppersoneel cat. 2

1.255 €

20.000 €
1.626 €
1.549 €

20.000 €
1.626 €
1.586 €

1.549 €
x

1.730 €
x

full time

full time

20.000 €
813 €
807 €
813 €
807 €
1.965 €

Inkomensgrens sociale huur
Alleenstaande Alleenstaande Koppel met 2
met 1 kind ten kinderen ten
laste
laste
24.852 €
2.250 €
1.697 €

39.360 €
3.699 €
2.301 €

1.697 €

2.396 €

39.960 €
3.756 €
2.294 €

63.925 €
5.935 €
3.249 €

2.294 €

3.345 €

67.915 €
3.153 €
2.138 €
3.153 €
2.138 €
4.547 €

halftijds

Verkooppersoneel cat. 4 met 5j. ervaring
Verkooppersoneel cat. 4 met 12j. ervaring
Overeenkomstige loonbarema's paritair comité
'Gezondheidsinrichtingen en diensten' PC 330
Startloon (0j anc.) schoonmaak- of onderhoudspersoneel
Tuinman met 7j anc.
Schoonmaak- of onderhoudspersoneel 10j anc.
Verpleegkundige met 5j anc.
Spoedverpleegkundige / intensieve zorgen 3j. anc.
Verpleegkundige met 15j anc.
Spoedverpleegkundige / intensieve zorgen 10j. anc.
Hoofdverpleegkundige met 3j. anc.
Verantwoordelijke personeelsdienst met 21j. anc.
Huisarts wijkgezondheidscentrum met 13j. anc.

41.444 €
1.948 €
1.568 €
1.948 €
1.464 €
3.304 €

Inkomensgrens sociale lening
Alleenstaande Alleenstaande Koppel met 2
met 1 kind ten kinderen ten
laste
laste

full time
full time

full time
full time
full time
full time
full time
full time
full time
full time

full time
full time
full time
full time
full time

Simulaties volgens https://www.hetacv.be/rekentool/bruto-nettocalculator uitgevoerd dd. januari 2020.
ACLVB, p.c. voor de zelfstandige kleinhandel 201, 1 november 2019, https://www.aclvb.be/sites/default/files/aclvb/2019-11-01_201n.pdf dd. 14 april 2020.
7 Paritair comité voor de gezondheidsdiensten en -inrichtingen, Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 in uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 betreffende de invoering van een
nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd,
https://www.if-ic.org/src/Frontend/Files/userfiles/files/330-2019-0405%20CAO%20loonmodel%20en%20bijlagen.pdf dd. 16 april 2020. Barema’s aan spilindexcijfer 103.04 (basis, 2013), 1/06/2017 geactualiseerd naar december 2019.
5
6
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Voor de sociale lening wordt de betaalbaarheid door de VMSW ook gecontroleerd via de
solvabiliteitsvoorwaarde zoals vastgelegd in het Ministerieel besluit van 30 januari 2014 'houdende
de bepaling van de inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het
maandelijkse netto-inkomen en de vaststelling van de methodiek met betrekking tot het
solvabiliteitsonderzoek'. Het solvabiliteitsonderzoek gaat er van uit dat een ontlener na het betalen
van de maandelijkse kredietlasten (en eventuele alimentatiegelden) een 'leefbudget' moet
overhouden dat minstens 2/3de bedraagt van het geldende leefloon voor een persoon die
samenwoont met een gezin ten zijnen laste (€ 1254,82 in 2019)8. Het maandelijkse netto-inkomen dat
daarvoor in aanmerking genomen verschilt van het '(netto) besteedbaar inkomen' zoals hoger
gedefinieerd omdat slechts 1/3de van het ontvangen kindergeld en/of wezentoeslag in aanmerking
genomen wordt. Dit maandelijks leefbudget bedraagt bijgevolg € 840 (2/3 * € 1254,82 afgerond op
het hogere Euro-tiental) per maand (2019).

3.1.2 Resultaten

Tabel 11 geeft de resultaten weer van de simulaties van het maximale aankoopbedrag volgens de
Wooncalculator VMSW en de tool van Hellobank! voor het inschatten van de commerciële lening.
Bijlage 4 geeft de tabellen met een meer gedetailleerd overzicht van de resultaten per
inkomensniveau. Tabel 11 geeft ook de overeenkomstige maandelijkse aflossingen weer, de
woonquote en naast het maximale aankoopbedrag ook (een schatting van) de totale aankoopprijs
inclusief de notaris-, registratie- en dossierkosten.
In de tabel geeft het blauwe cijfer telkens aan welk element bepalend is in de maximale aankoopprijs.
Bij de sociale lening van de VMSW is dit de solvabiliteitsvoorwaarde (resterend leefbudget minstens €
840). Daar zien we echter dat in veel gevallen de woonquote boven de 40% uit stijgt. Zoals hoger
aangegeven zit dit, zeker voor lage inkomens ver boven de grens van wat als betaalbaar wordt
beoordeeld. Daarom is voor de sociale lening via de Wooncalculator telkens ook een leningsbedrag
bepaald waarbij de woonquote maximum 40% bedraagt. Dit ligt hoger dan de courant gehanteerde
grens van 30% (en een stuk hoger dan de 25% die bij de variabele woonquote voor de 2 lagere
inkomensdecielen wordt gehanteerd). Omdat we uit onderzoek (GWO 2013) weten dat bij 57% van de
starters op de woningmarkt de woonquote hoger ligt dan 30%, en we hier de situatie simuleren op het
ogenblik dat de huishoudens de stap zetten naar eigenaarschap, gaan we toch van deze hogere
woonquote uit. Er kan immers verwacht dat bij een stijgend loon naarmate men opschuift in de
carrière deze woonquote zal dalen, wat uiteraard niet geldt voor huishoudens die geen inkomen uit
arbeid hebben.
Bij de commerciële lening wordt het maximale leningsbedrag en de aankoopprijs (= leningsbedrag +
10% eigen inbreng) bepaald door de maximale maandelijkse aflossing die de simulatie-tool berekent
op basis van de inkomens- en huishoudensgegevens. Zoals blijkt leidt dit tot woonquotes die variëren
tussen 29% tot 35% voor het laagste inkomen (‘reële’ inkomensgrens sociale huur van € 20.000) en
tussen de 28% en 40% bij de hogere inkomens. Klaarblijkelijk hanteert deze commerciële bankinstelling
inderdaad een soort variabele woonquote in het bepalen van de maximale maandelijkse aflossingen.
Voor een koppel met twee kinderen met het laagste inkomen levert de simulatie slechts een
symbolische maandelijkse aflossing op, wat wellicht betekent dat de bank voor dit huishoudenstype
bij dit inkomen geen hypothecaire lening zal willen verstrekken.
Huishoudens met een inkomen van € 20.000 (de ‘reële’ inkomensgrens sociale huur) kunnen met een
sociale lening van de VMSW een hoger lenings- en aankoopbedrag opbrengen dan met een
commerciële lening. Voor deze groep kan de sociale lening toegang tot eigenaarschap mogelijk maken.
Voor huishoudens met een inkomen dat op de inkomensgrens voor sociale huur ligt, liggen de
leningsbedragen voor de sociale lening bij de VMSW en de commerciële lening in dezelfde lijn.
Huishoudens voor wie het haalbaar is om 10% eigen inbreng te doen en een commerciële lening te
krijgen, kunnen zich een iets hoger aankoopbedrag veroorloven. Voor het koppel met 2 kinderen wordt
8

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/overzicht_equivalent_leefloon_vanaf_1_augustus_2005_1.xlsx dd. 31/01/2020.
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het maximale aankoopbedrag al begrensd door de maximale woningprijs die door de VMSW
gehanteerd wordt, de woonquote komt net onder de 40%-grens uit. In alle gevallen ligt het maximale
aankoopbedrag met de commerciële een € 15.000 of 5-10% hoger dan met de sociale lening.
Huishoudens met een inkomen dat op de inkomensgrens voor sociale koop ligt, kunnen systematisch
meer lenen via een commerciële lening. Ze moeten dan wel in staat zijn om de eigen inbreng van 10%
te doen. Ze hebben zelfs een iets interessantere intrest van 1,95% in vergelijking met 2% interestvoet
van de sociale lenig. Het maximale aankoopbedrag met de sociale lening wordt echter vooral begrensd
door de maximale woningprijzen die de VMSW hanteert voor de huishoudens met kinderlast. Terwijl
voor de alleenstaande, de commerciële lening in een maximaal aankoopbedrag resulteert dat 12%
hoger ligt dan met de sociale lening, loopt dit voor de alleenstaande met kinderlast op tot bijna 20%
en voor het koppel met kinderen tot zelfs 50%. Dit geeft aan dat het voor (grotere) huishoudens die
geen eigen inbreng kunnen doen en op een sociale lening zijn aangewezen moeilijk is om de stap naar
eigenaarschap te zetten. Van zodra ze wel de eigen inbreng kunnen doen -wat wel aannemelijk lijkt bij
huishoudens met dit inkomen indien ze enkele jaren kunnen sparen- biedt een commerciële lening
veel meer mogelijkheden dan de sociale lening.
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Tabel 11: Maximale aankoopbedragen voor een woning met een sociale9 en commerciële lening10 bij verschillende inkomensniveau en huishoudensprofielen, 2019 en december 2019.

Huishoudensinkomen op…

Alleenstaande zonder personen ten laste
Sociale lening
(max)

Type lening

Sociale lening
(woonquote 40%)

Koppel (met 2 gelijke inkomens) met 2 kinderen ten
laste (<6j en >3)

Alleenstaande met 1 kind ten laste (<6j en >3)

Commerciële
lening

Sociale lening
(max)

Sociale lening
(woonquote 40%)

Commerciële
lening

Sociale lening
(max)

Sociale lening
(woonquote 40%)

Commerciële
lening

€ 20.000
Netto belastbaar inkomen1
Maximale maandelijkse aflossingen2
3

Schatting woonquote

Maximale aankoopsom
Totaal

4

5

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 709

€ 620

€ 549

€ 794

€ 692

€ 502

€ 891

€ 786

€ 170

46%

40%

35%

46%

40%

29%

45%

40%

9%

€ 167.500

€ 146.570

€ 142.900

€ 184.000

€ 163.600

€ 130.450

€ 204.500

€ 185.800

€ 45.000

€ 181.661

€ 158.961

€ 154.981

€ 199.606

€ 177.476

€ 141.514

€ 231.253

€ 210.107

€ 50.887

€ 24.852

€ 24.852

€ 24.852

€ 39.360

€ 39.360

€ 39.360

€ 41.444

€ 41.444

€ 857

€ 679

€ 679

€ 1.219

€ 959

€ 920

€ 1.277

€ 1.212

50%

40%

40%

51%

40%

38%

39%

37%

€ 202.500

€ 160.500

€ 177.000

€ 288.100

€ 226.700

€ 239.000

€ 301.900

€ 315.000

€ 219.534

€ 174.001

€ 191.889

€ 318.030

€ 250.251

€ 263.829

€ 331.311

€ 345.687

€ 39.960

€ 39.960

€ 39.960

€ 63.925

€ 63.925

€ 67.915

€ 67.915

€ 1.160

€ 918

€ 918

€ 1.219

€ 1.303

€ 1.277

€ 1.710

51%

40%

40%

36%

39%

28%

38%

€ 274.300

€ 217.000

€ 243.000

€ 288.100

€ 345.000

€ 301.900

€ 453.000

€ 302.689

€ 239.459

€ 268.150

€ 315.616

€ 412.450

€ 329.316

€ 494.138

Inkomensgrens sociale huur
Netto belastbaar inkomen1
Maximale maandelijkse aflossingen

2

3

Schatting woonquote

Maximale aankoopsom
Totaal

4

5

Inkomensgrens sociale koop
Netto belastbaar inkomen1
Maximale maandelijkse aflossingen
3

Schatting woonquote

Maximale aankoopsom
Totaal

5

4

2

1 Netto

belastbaar inkomen 2 jaar voor de aanvraag (input simulatie sociale lening VMSW)
maandelijkse aflossingen (= teller woonquote) (volgens simulatie of met maximale woonquote 40%) met vaste jaarlijkse rentevoet over 25 jaar
3 Maximale maandelijkse aflossing2/ geschat besteedbaar maandinkomen
4 Leningsbedrag sociale lening VMSW of leningsbedrag commerciële + 10% eigen inbreng
5 Totale projectkost inclusief notaris-, registratie- en dossierkosten
2 Maximale

9

Simulatie volgens https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Lenen-bij-VMSW/Wooncalculator, januari 2020.
Simulatie volgens https://home.hellobank.be/nl/simulatie, januari 2020.
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3.2 Inschatting van de vraagprijzen voor enkele courante woningtypes in Leuven
3.2.1 Methodologie en data

Om een inschatting te maken van de woningprijzen voor verschillende woningtypes in Leuven, met het
oog op het vergelijken van de maximale leningsbedragen en aankoopprijzen die verschillende
huishoudenstypes met verschillende inkomensniveau zich kunnen veroorloven, zijn gegevens
verzameld via de commerciële vastgoed-site Zimmo (https://www.zimmo.be/nl/ ‘De zoekmachine
voor alle vastgoed’ dd. 14 april 2020). Zimmo ‘verzamel[t] zo veel mogelijk Belgische
vastgoedadvertenties ... op [haar] website. Hiervoor speuren we dagelijks meer dan 3.000 websites
met vastgoed af.’
Naast actuele vastgoedzoekertjes publiceert de website ook gemiddelde en mediane vraagprijzen per
maand van vergelijkbare panden die het afgelopen jaar te koop stonden op de website. Dit laat toe om
per deelgemeente in de stad Leuven (Leuven, Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal) en per type
woning (appartement / huis met een verschillend aantal slaapkamers) de gewogen gemiddelde
verkoopsprijs en de mediaan verkoopsprijs voor de eerste 9 maanden van 2019 weer te geven, het
totaal aantal wooneenheden dat per maand te koop stond in 2019, en het aantal wooneenheden dat
op het ogenblik van de opzoeking aangeboden wordt. Voor deze verkenning werden de opzoekingen
op 16/12/2019 uitgevoerd. Daarnaast kan ook opgezocht worden hoe lang een pand gemiddeld te
koop stond in 2019 en hoeveel panden in totaal van een bepaald type in 2019 te koop werden
aangeboden. Deze gegevens werden bijkomend verzameld op 14 april 2020. Omdat de gemiddelde en
mediaanprijzen per maand gegeven worden kan er vertekening verwacht worden indien de gewogen
gemiddelde en mediane verkoopprijzen over verschillende maanden heen gemaakt worden, omdat
een pand gedurende meerdere maanden te koop kan staan. Het is niet mogelijk om deze vertekening
te corrigeren.
Om een inschatting te maken welk gedeelte van het daadwerkelijke woonaanbod in Leuven op Zimmo
terecht komt, worden deze cijfers vergeleken met de vastgoedtransacties en vastgoedprijzen van
bestaande woningen en appartementen zoals geregistreerd door STATBEL. Deze gegevens zijn
beschikbaar voor de eerste 3 kwartalen van 2019 (Tabel 12). In de gegevens van STATBEL wordt ‘enkel
rekening gehouden met de secundaire vastgoedmarkt (herverkoop) en worden alle transacties in
verband met nieuwbouw weggefilterd’11.
De gegevens van Zimmo bevatten wel nieuwbouwwoningen die via zoekertjessites aangeboden
worden. Het is niet eenvoudig om een betrouwbare inschatting te maken van de gerealiseerde
nieuwbouw in Leuven in 2019. Bouwvergunningsgegevens hebben de beperking dat
bouwvergunningen maar vertraagd tot aangroei van het woningenpark leiden. Bovendien zullen
sommige vergunningen niet uitgevoerd worden, of combineren vergunningen nieuwbouw met
renovatie en/of sloop van bestaande woningen. De netto-aangroei van het woningenpatrimonium per
type kan wel verkregen worden via het kadaster. Om het beeld van de ontwikkeling van het
woonaanbod in Leuven te trachten vervolledigen, vermelden we in tabel 12 ook het 5-jarige
gemiddelde voor de bouwvergunningen voor woningen en appartementen voor de periode 2014-2018
en de aangroei van het aantal woningen en woonunits in meergezinswoningen en overige panden voor
het jaar 2018.

11

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/vastgoedprijzen#documents dd. 16 maart 2020.
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Tabel 12: Aantal zoekertjes voor appartementen en huizen met 1 tot 3 slaapkamers geadverteerd op ZIMMO en gemiddelde
en mediane vraagprijzen voor kwartalen 1-3, 2019, vergeleken met het aantal vastgoedtransacties en mediane prijzen volgens
STATBEL over dezelfde periode, het 5-jarige gemiddelde van de vergunde wooneenheden (2014-2018) en de aangroei van het
aantal wooneenheden volgens het kadaster (2018) (STATBEL)
Appartementen

Aantal
zoekertjes
appartement
en 1-3 slpk.
Q1-3 2019

Te koop ZIMMO Q1-Q3 2019

2.224

Te koop ZIMMO 2019

3.469

Prijs (gem)
Q1-3 2019
appt. 1-3
slpk.

€ 296.497

Vastgoedtransacties STATBEL (excl.
nieuwbouw)
Q1 2019
Q2 2019
Q3 2019
Q1-Q3 2019
2019 (extrapolatie)

Prijs (med)
Q1-3 2019
appt. 1-3
slpk.

Huizen

Totaal aantal
Aantal
Prijs (gem)
Prijs (med)
Totaal aantal
appartemen- zoekertjes
Q1-3 2019
Q1-3 2019
huizen te
ten te koop woningen 1-3 woningen 1-3 woningen 1-3
koop 2019
2019
slpk. Q1-3
slpk.
slpk.

€ 316.318

€ 375.758
1.477

Bouwvergunningen (5-jarig gemiddelde 2014-2018)
Aangroei aantal wooneenheden volgens Kadaster (2018)

Aantal
transacties
159
189
222
570
760
Aantal wooneenheden
468
850

Schatting totaal transacties + nieuwbouw wooneenheden

1.610

Nieuwbouw (schatting) STATBEL

€ 213.500
€ 220.000
€ 215.000
€ 216.167

€ 391.201

1.266

1.190

€ 326.000
€ 340.000
€ 360.000
€ 342.000

Aantal
transacties
185
214
241
640
853
Aantal wooneenheden
106
111
964

Als we de (geëxtrapoleerde) cijfers van het aantal vastgoedtransacties samentellen met de ruwe
schattingen voor de nieuwbouw, zien we dat het totaal aantal te koop geadverteerde appartementen
en woningen op Zimmo over 2019 in dezelfde grootteorde ligt, met een 1.500-tal appartementen en
een 1.000-tal woningen. Op Zimmo zijn er zelfs meer woningen geadverteerd dan er
vastgoedtransacties en nieuwbouwwoningen geregistreerd zijn door STATBEL en het kadaster. Dit is
mogelijk omdat panden vaak meerdere maanden te koop staan (volgens Zimmo gemiddeld een 4-tal
maanden voor woningen (119 dagen) en appartementen (129 dagen)). Globaal kunnen we
concluderen dat de advertenties via Zimmo ongetwijfeld een zeer groot aandeel van de daadwerkelijke
transacties (zowel voor nieuwbouw als op de secundaire markt) afspiegelen en dus een relatief goed
beeld geven van de reële vraagprijzen. Het is inderdaad belangrijk om op te merken dat het om
vraagprijzen gaat. De werkelijke verkoopprijs is niet gekend.
We zien dat de mediane vraagprijzen voor appartementen bij Zimmo ongeveer 45% hoger liggen dan
volgens de vastgoedtransacties volgens STATBEL over de eerste 3 kwartalen van 2019. Dit is logisch
omdat Zimmo ook de nieuwbouwappartementen omvat die wellicht duurder zijn dan de verkochte
bestaande appartementen, en misschien ook omdat de uiteindelijke verkoopsprijzen wat lager liggen
dan de geadverteerde vraagprijzen. Ook valt het hoge aantal zoekertjes voor appartementen bij
Zimmo op. Wellicht heeft dit ook te maken met het aanbod aan nieuwbouwstudentenkamers dat als
investeringsgoed te koop wordt aangeboden. Op basis van vastgoedtransacties en de aangroei van het
aantal wooneenheden kunnen we besluiten dat ongeveer de helft van het koopaanbod bestaat uit
bestaande appartementen en de helft uit nieuwbouw.
De mediane vraagprijzen voor woningen met 1 tot 3 slaapkamers liggen bij Zimmo ongeveer 15% hoger
dan de geregistreerde mediane verkoopprijzen volgens STATBEL over de eerste 3 kwartalen van 2019.
Dit is minder uitgesproken dan voor de appartementen omdat de nieuwbouw slechts een 10% van het
totaal aantal transacties uitmaakt, waardoor een eventuele impact van de prijs van nieuwbouw op de
mediaanprijs beperkter is.
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3.2.2 Resultaten

Tabel 13 en 14 geven de mediaan en gemiddelde vraagprijzen weer voor 1, 2 en 3
slaapkamerappartementen en huizen in Leuven en de deelgemeenten voor de eerste 3 kwartalen van
2019 en het aantal zoekertjes waarop deze vraagprijzen gebaseerd zijn.
Veruit het grootste aanbod aan kleine appartementen vinden we terug in de stad, en in mindere mate
in de centraler gelegen deelgemeenten, en vooral dan Heverlee. Zoals hoger aangegeven kunnen we
vermoeden dat er een deel van dit aanbod specifiek op studenten (of jong afgestudeerden en
doctorandi) gericht is. De prijzen voor deze kleine appartementstypes liggen iets lager in Heverlee en
iets hoger in Kessel-Lo. In de verderaf gelegen deelgemeenten is er een heel beperkt aanbod van dit
type, met beduidend hogere prijzen.
2-slaapkamer appartementen zijn sterker vertegenwoordigd in de centraler gelegen deelgemeenten,
het aanbod is wat lager in het centrum dan de kleinere appartementen. Opnieuw is het aanbod in de
verderaf gelegen deelgemeenten heel laag. Voor deze types liggen de gemiddelde prijzen in het
stadscentrum beduidend hoger dan elders.
Nog meer uitgesproken geldt dit voor de 3-slaapkamer appartementen waar zowel de gemiddelde als
mediane vraagprijs heel wat hoger ligt dan elders. Het aanbod in het centrum en de centralere
deelgemeenten is eerder laag. Voor deze grotere appartementen is wel een aanbod in de verderaf
gelegen deelgemeente Wijgmaal. De gemiddelde prijs is er iets lager, maar de mediaan ligt op
hetzelfde niveau als in de andere deelgemeenten.
Het aanbod aan huizen is beduidend lager dan het aanbod aan appartementen. In het stadscentrum is
er een zeer beperkt aanbod aan kleine huizen. Globaal genomen is het aanbod aan huizen met 2
slaapkamers beperkt. De vraagprijzen zijn wel lager dan deze voor 2 slaapkamerappartementen. De
vraagprijzen voor dit type woningen liggen in het stadscentrum en Heverlee wat hoger dan in de
andere deelgemeenten. Het aanbod aan 3 slaapkamerwoningen is beduidend ruimer dan van de
kleinere huizen. De gemiddelde en mediane prijzen situeren zich rondom de € 400.000 met alleen iets
lagere vraagprijzen in Wijgmaal.
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Tabel 13: Mediane en gemiddelde vraagprijzen voor 1, 2 en 3 slaapkamerappartementen in Leuven en deelgemeenten, kwartalen 1-3 2019 en aantal zoekertjes
App 1 slp (incl. studio’s)

Q1-Q3 2019

Prijs (gem)

App 2 slp

Aantal
zoekertjes

Prijs (med)

Appartementen 1-3 slp

App 3 slp

Prijs (gem)

Aantal
zoekertjes

Prijs (med)

Prijs (gem)

Prijs (med)

Aantal
zoekertjes

Prijs (gem)

Prijs (med)

Aantal
zoekertjes

Leuven

€ 196.638

€ 196.529

691

€ 405.804

€ 390.036

440

€ 564.565

€ 572.286

141

1.272

Heverlee

€ 187.260

€ 188.751

232

€ 302.935

€ 339.397

179

€ 374.810

€ 414.213

92

503

Kessel-Lo

€ 201.862

€ 214.886

93

€ 291.363

€ 321.417

183

€ 387.517

€ 410.954

36

312

Wilsele

€ 300.357

€ 350.417

14

€ 289.228

€ 416.911

25

€ 386.563

€ 389.655

32

71

0

0

0

0

0

0

€ 354.135

€ 401.169

66

€ 196.407

€ 198.526

€ 354.691

€ 372.800

827

€ 446.266

€ 519.632

367

Wijgmaal
Te koop ZIMMO Q1-Q3 2019

1.030

66
€ 296.497

€ 316.318

2.224

Tabel 14: Mediane en gemiddelde vraagprijzen voor 1, 2 en 3 slaapkamerhuizen in Leuven en deelgemeenten, kwartalen 1-3 2019 en aantal zoekertjes
Huis 1 slp

Q1-Q3 2019

Leuven
Heverlee
Kessel-Lo
Wilsele
Wijgmaal
Te koop ZIMMO Q1-Q3 2019

Huis 2 slp

Prijs (gem)

Prijs (med)

€ 280.294
*
*
*
*

€ 281.059
*
*
*
*

€ 280.294

€ 281.059

Aantal
zoekertjes

17
0
0
0
0
17

Prijs (gem)

€ 305.273
€ 318.740
€ 263.217
€ 281.403
€ 270.565
€ 293.510

Huis 3 slp

Prijs (med)

€ 332.608
€ 363.667
€ 271.698
€ 331.827
€ 280.095
€ 322.184

Aantal
zoekertjes

88
50
46
31
23
238

Prijs (gem)

€ 443.405
€ 387.733
€ 406.298
€ 374.146
€ 346.885
€ 403.396

Totaal huizen 1-3 slp

Prijs (med)

€ 395.184
€ 428.202
€ 415.358
€ 443.503
€ 376.500
€ 415.058

Aantal
zoekertjes

239
116
178
182
52
767

Prijs (gem)

€ 375.758

Prijs (med)

€ 391.201

Aantal
zoekertjes

344
166
224
213
75
1.022

Bron: https://www.zimmo.be/nl/ , december 2019.
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3.3 Vergelijking van de leningscapaciteit van 3 huishoudenstypes voor verschillende
inkomensgrenzen met vraagprijzen voor verschillende woningtypes in Leuven
3.3.1 Methodologie

In dit deel brengen we de gegevens uit deel 3.1 en 3.2 samen. We vergelijken de maximale
aankoopbedragen en leningscapaciteit van de verschillende huishoudenstypes bij verschillende
inkomensniveaus met de vraagprijzen voor aangepaste woningtypes per deelgemeente.
We herhalen hierbij nogmaals dat er abstractie gemaakt wordt van het financieren van de kosten van
eventuele verbouwingswerken. In de vraagprijzen is ook een aandeel nieuwbouwwoningen
meegerekend. Dit kan deze vertekening deels compenseren, vooral voor de appartementen waar het
aandeel nieuwbouw in het aanbod groter is. We brengen ook in herinnering dat we een relatieve hoge
woonquote hanteren die kan oplopen tot 40%.
Door de verhouding weer te geven tussen de maximale aankoop- en leningsbedragen enerzijds en de
gemiddelde vraagprijzen anderzijds, trachten we een idee te krijgen van kans die huishoudens hebben
om een aangepaste woning in Leuven te kunnen betalen. We vergelijken met de gemiddelde
vraagprijzen. Voor de meeste woningtypes is de gemiddelde vraagprijs lager dan de mediane prijs wat
er op wijst dat er een bredere spreiding van de prijzen is naar de lagere prijzen toe. We drukken deze
verhouding uit als een percentage. We schatten de kansen als volgt in:
Verhouding maximaal aankoopbedrag / gemiddelde vraagprijs is:
< 70%

Zeer kleine tot onbestaande kans op betaalbaar woonaanbod

≥ 70% en < 80%

Kleine kans op een betaalbaar woonaanbod

≥ 80% en < 110%

Kans om betaalbaar woonaanbod te vinden

≥ 110% en < 120%

Goede kans op betaalbaar woonaanbod

≥ 120%

Zeer goede kans op betaalbaar woonaanbod

3.3.2 Resultaten

Voor huishoudens met een inkomen op het niveau van de ‘reële’ inkomensgrens sociale huur
(€ 20.000) (tabel 15), is er alleen een heel kleine kans om een woning te vinden voor alleenstaanden
die op zoek zijn naar een een-slaapkamer-appartement of studio, op voorwaarde dat zij een sociale
lening zouden kunnen krijgen die echter resulteert in een zeer hoge woonquote (46%). Hoewel
theoretisch mogelijk, is de vraag of de VMSW deze lening daadwerkelijk zal toekennen. Aangezien
het aanbod van dit type woningen vrij hoog is, met vooral aanbod in het stadscentrum, bestaat er
een kans dat sommige huishoudens met dit profiel zouden kunnen kopen in Leuven. De kanttekening
die daarbij gemaakt moet worden is dat deze vraagprijzen vertekend kunnen zijn wegens een aanbod
aan studentenkamers dat te koop wordt aangeboden als investeringsvastgoed. Tegelijk is het
mogelijk dat er een aanbod bestaat van minder kwalitatieve studio’s dat een verhuurder van de hand
zou willen doen. Voor zover dat het al mogelijk zou zijn voor huishoudens met dit profiel om een
dergelijk aanbod te kopen, gaat het wellicht om noodkoop-situaties.
Ook voor koppels met kinderen is er een zeer kleine theoretische kans om een 2-slaapkamer woning
te vinden in de minder centraal gelegen deelgemeenten, bij een zeer hoge woonquote. Het aanbod
aan dit type appartementen is echter minimaal, dat van de huizen iets ruimer.
Voor de andere huishoudenstypes of woningtypes is er geen aanbod dat in de buurt van de
betaalbaarheid komt.
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Tabel 15: Verhouding tussen het maximaal aankoopbedrag van 3 huishoudenstypes met een netto belastbaar inkomen van € 20.000 en gemiddelde vraagprijzen voor verschillende woningtypes
in Leuven en deelgemeente, 2019.

Huishoudensinkomens op…

€ 20.000

Maximale aankoopsom
Woonquote
% Gemiddelde prijs Leuven
% Gemiddelde prijs Heverlee
% Gemiddelde prijs Kessel-Lo
% Gemiddelde prijs Wilsele
% Gemiddelde prijs Wijgmaal
% Gemiddelde prijs Leuven
% Gemiddelde prijs Heverlee
% Gemiddelde prijs Kessel-Lo
% Gemiddelde prijs Wilsele
% Gemiddelde prijs Wijgmaal
% Gemiddelde prijs Leuven
% Gemiddelde prijs Heverlee
% Gemiddelde prijs Kessel-Lo
% Gemiddelde prijs Wilsele
% Gemiddelde prijs Wijgmaal

Sociale lening
(max)

Sociale lening
(woonquote 40%)

€ 167.500
€ 146.570
46%
40%
eenslaapkamerappartementen of studios
85%
75%
89%
78%
83%
73%
56%
49%
-

Koppel (met 2 gelijke inkomens) met
2 kinderen ten laste (<6j en >3)

Alleenstaande met 1 kind ten laste (<6j en >3)

Alleenstaande zonder personen ten laste
Commerciële
lening
€ 142.900
35%
73%
76%
71%
48%
-

Sociale lening
(max)

Sociale lening
(woonquote 40%)

€ 184.000
€ 163.600
46%
40%
tweeslaapkamerappartementen
45%
40%
61%
54%
63%
56%
64%
57%
huizen 2 slaapkamers
60%
54%
58%
51%
70%
62%
65%
58%
68%
60%

Commerciële
lening
€ 130.450

Sociale lening
(max)

Sociale lening
(woonquote 40%)

€ 204.500
€ 185.800
45%
40%
tweeslaapkamerappartementen
50%
46%
68%
61%
70%
64%
71%
64%
huizen 2 slaapkamers
67%
61%
64%
58%
78%
71%
73%
66%
76%
69%
huizen 3 slaapkamers
46%
42%
53%
48%
50%
46%
55%
50%
59%
54%

Commerciële
lening
€ 45.000
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Voor huishoudens met een inkomen op de inkomensgrens waaronder men in aanmerking kan komen
voor een sociale huurwoning (tabel 16), blijkt dat alleenstaanden een redelijke kans maken om een
klein appartement te vinden dat binnen hun budgettaire mogelijkheden past, vooral in het centrum
en de centraal gelegen deelgemeentes waar dit aanbod te vinden is.
Voor een alleenstaande met een kind die op zoek is naar een twee-slaapkamer-appartement is de
situatie heel wat moeilijker. Enkel bij een zeer hoge woonquote is er in theorie aanbod te vinden
buiten het stadscentrum. Bij een meer aanvaardbare woonquote is er misschien aanbod haalbaar in
de centralere deelgemeenten met uitzondering van het stadscentrum. De kans vergroot lichtjes voor
wie eigen inbreng kan voorzien en dus een beroep kan doen op een commerciële lening. Woningen
met 2 slaapkamers blijken iets betaalbaarder te zijn voor deze groep in de minder centraal gelegen
randgemeenten, maar het aanbod van dit type woningen is daar eerder laag.
Voor koppels met 2 kinderen is de situatie iets gunstiger, voor zover zij zich tevredenstellen met een
woning met 2 slaapkamers. Zowel met een sociale lening als een commerciële lening lijkt er een
aanbod beschikbaar in lijn met het beschikbare budget, met uitzondering van appartementen in het
stadscentrum. Zeker huizen in de minder centraal gelegen deelgemeenten liggen binnen bereik,
maar het aanbod aan dit type is beperkt. Voor huishoudens met jonge kinderen die een slaapkamer
kunnen delen is de situatie dus relatief gunstig. Dit strookt ook met beeld dat veel jonge huishoudens
hun wooncarrière starten en een gezin stichten in Leuven. Maar van zodra deze huishoudens op zoek
gaan naar een iets ruimere woning met een aparte slaapkamer voor elk kind, wordt de situatie veel
moeilijker. Drie-slaapkamer-appartementen zijn niet opgenomen in tabel 16 omdat de prijzen van
dat aanbod volledig buiten het budgettaire bereik van deze groep vallen. Huizen met 3 slaapkamers
komen enigszins binnen bereik in de minder centraal gelegen deelgemeenten, vooral voor wie met
eigen inbreng een commerciële lening kan aangaan en zo een iets hoger budget heeft. Maar dan nog
blijft de verhouding tussen de gemiddelde prijs voor dit type en de budgettaire ruimte van de
betrokken huishoudens ruim onder de 100%. Deze gegevens stroken met het gekende fenomeen van
de stadsvlucht van gezinnen met kinderen die op zoek zijn naar een woning die bij hun
huishoudensgrootte en levensfase past.
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Tabel 16: Verhouding tussen het maximaal aankoopbedrag van 3 huishoudenstypes met een netto belastbaar inkomen op de inkomensgrens voor een sociale huurwoning en gemiddelde
vraagprijzen voor verschillende woningtypes in Leuven en deelgemeente, 2019.

Huishoudensinkomens op…

Inkomensgrens sociale huur

Maximale aankoopsom
Woonquote

% Gemiddelde prijs Leuven
% Gemiddelde prijs Heverlee
% Gemiddelde prijs Kessel-Lo
% Gemiddelde prijs Wilsele
% Gemiddelde prijs Wijgmaal
% Gemiddelde prijs Leuven
% Gemiddelde prijs Heverlee
% Gemiddelde prijs Kessel-Lo
% Gemiddelde prijs Wilsele
% Gemiddelde prijs Wijgmaal
% Gemiddelde prijs Leuven
% Gemiddelde prijs Heverlee
% Gemiddelde prijs Kessel-Lo
% Gemiddelde prijs Wilsele
% Gemiddelde prijs Wijgmaal

Sociale lening
(max)

Sociale lening
(woonquote 40%)

€ 202.500
€ 160.500
50%
40%
eenslaapkamerappartementen of studios
103%
82%
108%
86%
100%
80%
67%
53%
-

Koppel (met 2 gelijke inkomens) met
2 kinderen ten laste (<6j en >3)

Alleenstaande met 1 kind ten laste (<6j en >3)

Alleenstaande zonder personen ten laste
Commerciële
lening
€ 177.000
40%
90%
95%
88%
59%
-

Sociale lening
(max)

Sociale lening
(woonquote 40%)

€ 288.100
€ 226.700
51%
40%
tweeslaapkamerappartementen
71%
56%
95%
75%
99%
78%
100%
78%
huizen 2 slaapkamers
94%
74%
90%
71%
109%
86%
102%
81%
106%
84%

Commerciële
lening
€ 239.000
38%
59%
79%
82%
83%
78%
75%
91%
85%
88%

Sociale lening
(max)

Commerciële
lening

€ 301.900
€ 315.000
39%
37%
tweeslaapkamerappartementen
74%
78%
100%
104%
104%
108%
104%
109%
huizen 2 slaapkamers
99%
103%
95%
99%
115%
120%
107%
112%
112%
116%
huizen 3 slaapkamers
68%
71%
78%
81%
74%
78%
81%
84%
87%
91%
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Voor huishoudens met een inkomen dat overeenkomt met de inkomensgrens waaronder men in
aanmerking komt voor een sociale koopwoning (tabel 17) of een sociale lening, zijn er minder
betaalbaarheidsproblemen. Kleine appartementen in het stadscentrum en de centrale
deelgemeenten liggen binnen het bereik van alleenstaanden. Een alleenstaande met 1 kind vindt een
betaalbaar aanbod aan 2-slaapkamer woningen, met uitzondering van het stadscentrum. Zeker wie
eigen inbreng kan doen en op een commerciële lening aanspraak maakt, kan over een substantieel
ruimer budget beschikken dan wie aangewezen is op een sociale lening. Dit komt omdat de maximale
aankoopprijs die VMSW hanteert het aanbod voor deze groep inperkt, al lijkt het niet onhaalbaar.
Voor de koppels met kinderen op zoek naar een 2-slaapkamer-woning geldt hetzelfde beeld. Hier zijn
de ‘commerciële leners’ nog sterker in het voordeel. De grotere en meer aangepaste 3-slaapkamer
woningen vallen binnen de budgettaire mogelijkheden van wie een eigen inbreng kan doen en
commercieel kan lenen. Het aanbod aan appartementen met 3 slaapkamers is wel beperkt. Huizen
met 3 slaapkamers in de minder centraal gelegen deelgemeenten komen mogelijks in het bereik van
de sociale leners, maar zij zullen sterke concurrentie ondervinden van wie met een commerciële
lening over een (veel) ruimer budget kan beschikken. Ook hier begrenst de maximale aankoopprijs
die de VMSW hanteert de budgettaire ruimte van de sociale leners.
Algemeen kunnen we stellen dat het prijzenpeil in Leuven van die aard is dat wie een inkomen heeft
op het niveau van de inkomensgrens sociale koop, voldoende budgettaire ruimte heeft om zich op de
koopmarkt te begeven, voor zover er eigen inbreng mogelijk is. De maximale verkoopprijzen die door
de VMSW gehanteerd worden, maakt dat wie geen eigen inbreng kan doen en op een sociale lening
aangewezen is, uit de markt dreigt geprijsd te worden.

41

Tabel 17: Verhouding tussen het maximaal aankoopbedrag van 3 huishoudenstypes met een netto belastbaar inkomen op de inkomensgrens voor een sociale lening en gemiddelde vraagprijzen
voor verschillende woningtypes in Leuven en deelgemeente, 2019.
Alleenstaande met 1 kind ten laste
(<6j en >3)

Alleenstaande zonder personen ten laste

Huishoudensinkomens op…

Inkomensgrens sociale koop

Maximale aankoopsom
Woonquote

% Gemiddelde prijs Leuven
% Gemiddelde prijs Heverlee
% Gemiddelde prijs Kessel-Lo
% Gemiddelde prijs Wilsele
% Gemiddelde prijs Wijgmaal
% Gemiddelde prijs Leuven
% Gemiddelde prijs Heverlee
% Gemiddelde prijs Kessel-Lo
% Gemiddelde prijs Wilsele
% Gemiddelde prijs Wijgmaal
% Gemiddelde prijs Leuven
% Gemiddelde prijs Heverlee
% Gemiddelde prijs Kessel-Lo
% Gemiddelde prijs Wilsele
% Gemiddelde prijs Wijgmaal
% Gemiddelde prijs Leuven
% Gemiddelde prijs Heverlee
% Gemiddelde prijs Kessel-Lo
% Gemiddelde prijs Wilsele
% Gemiddelde prijs Wijgmaal

Sociale lening
(max)

Sociale lening
(woonquote 40%)

€ 274.300
€ 217.000
51%
40%
eenslaapkamerappartementen of studios
139%
110%
146%
116%
136%
107%
91%
72%
-

Commerciële
lening
€ 243.000
40%
124%
130%
120%
81%
-

Sociale lening
(max)

Commerciële
lening

€ 288.100
€ 345.000
36%
39%
tweeslaapkamerappartementen
71%
85%
95%
114%
99%
118%
100%
119%
huizen 2 slaapkamers
94%
113%
90%
108%
109%
131%
102%
123%
106%
128%

Koppel (met 2 gelijke inkomens) met
2 kinderen ten laste (<6j en >3)
Sociale lening
(max)

Commerciële
lening

€ 301.900
€ 453.000
28%
38%
tweeslaapkamerappartementen
74%
112%
100%
150%
104%
155%
104%
157%
huizen 2 slaapkamers
99%
148%
95%
142%
115%
172%
107%
161%
112%
167%
huizen 3 slaapkamers
68%
102%
78%
117%
74%
111%
81%
121%
87%
131%
Appartementen 3 slaapkamers
53%
80%
81%
121%
78%
117%
78%
117%
85%
128%
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4 Conclusies
In het kader van dit haalbaarheidsstudie naar een Community Land Trust (CLT) in Leuven werd een
beperkt doelgroepenonderzoek op basis van inkomensgegevens uitgevoerd. Hier werd een beperkte
verkenning van de betaalbaarheid aan een koopscenario gekoppeld, door de leningscapaciteit voor
verschillende inkomens en een 3-tal huishoudensprofielen te koppelen aan verkoopprijzen van een
aantal woningtypes in het Leuvense.

4.1 Omvang van de doelgroep
Wanneer de inkomensgrens voor de CLT op het niveau van de inkomensgrens voor het in aanmerking
komen voor een sociale huurwoning wordt gelegd, dan komt ongeveer 60% van de huishoudens in
Leuven en het Leuvense Stadsgewest in aanmerking. Deze groep is bijgevolg ongeveer even groot
indien de eerste 3 inkomensquintielen zouden afgebakend worden als doelgroep voor de CLT. Omdat
de inkomensgrenzen afhankelijk zijn van de huishoudenssamenstelling, verschillen beide groepen wel
in samenstelling. Sommige huishoudens boven de bovengrens van het 3de quintiel zullen wel in
aanmerking komen omdat hun inkomen lager ligt dan de inkomensgrens voor sociale huur. In een
scenario waarbij de CLT koopwoningen zou aanbieden, dan geldt er voor deze kopers de facto ook een
ondergrens aan het inkomen. Leningverstrekkers zoals de VMSW zullen een solvabiliteitsvoorwaarde
hanteren. Het maandelijks netto-inkomen na woonkosten mag niet lager zijn dan € 840. Dit betekent
dat ongeveer een derde van de doelgroep afvalt. Deze inkomensgrens komt ook ongeveer overeen
met de bovengrens van de eerste inkomensquintiel, zowel voor de stad Leuven als voor het
Stadsgewest Leuven (waar ze iets hoger ligt). Met deze doelgroep zou de CLT zich tot ongeveer 40%
van de Leuvense huishoudens richten.
Wanneer de inkomensgrens voor de CLT op het niveau van de inkomensgrens voor het in aanmerking
komen voor een sociale lening of een sociale koopwoning ligt, dan komt ongeveer 80% van de
Leuvense huishoudens in aanmerking. Deze doelgroep is bijgevolg ongeveer even groot indien de
eerste 4 inkomensquintielen zouden afgebakend worden als doelgroep van de CLT. Indien voor kopers
de solvabiliteitsgrens wordt gehanteerd, valt een kwart van de doelgroep af. De grootte van die groep
is ongeveer dezelfde indien inkomensquintielen 2, 3 en 4 zouden afgebakend worden.

4.2 De betaalbaarheid in een koopscenario voor verschillende doelgroepen
In dit onderzoek spraken we van een ‘reële’ inkomensgrens voor de sociale huur van ca. € 20.000
omdat we vaststelden dat meer dan 65% van de bewoners van sociale huurwoningen in het Leuvense
zich onder deze inkomensgrens bevinden. Huishoudens met een inkomen dat rond de € 20.000 ligt
vinden in Leuven geen betaalbaar aanbod, tenzij misschien in zeer beperkte mate een aanbod voor
alleenstaanden bestaande uit kleinere studio’s of appartementen van slechte kwaliteit. Een inkomen
van € 20.000 komt ongeveer overeen met het aanvangsloon van een verkoopsmedewerker in een
kleinhandelszaak zonder enige ervaring.
Huishoudens met een inkomen dat rond de inkomensgrens sociale huur ligt, kunnen zich in Leuven
wellicht kleinere woningtypes veroorloven bij woonquotes die de 40% bereiken. Grotere woningen
met 3 slaapkamers aangepast aan een 4-persoonshouden waar elk kind over een eigen kamer kan
beschikken zijn voor deze inkomensgroep niet betaalbaar in Leuven. Een alleenstaande verkoop- of
onderhoudsmedewerker met minder dan 10 jaar ervaring voldoet aan deze inkomensgrens. Een
koppel met 2 kinderen dat in deze beroepscategorieën start en nog geen ervaring heeft, heeft
eveneens een gezamenlijk inkomen waarmee ze nog in aanmerking komen voor een sociale woning.
Ook een alleenstaande spoedverpleegkundige met minder dan 10 jaar ervaring met 1 kind ten laste
kan nog kandideren voor een sociale huurwoning.
Huishoudens met een inkomen dat rond de inkomensgrens voor een sociale lening ligt, beschikken
over een budget dat hen toe laat om het prijzenpeil voor verschillende woningtypes in Leuven te
dragen. Een eerste kanttekening is dat zij wel de eigen inbreng van 10% moeten kunnen doen. Een
tweede kanttekening is dat we in deze analyses geen rekening konden houden met renovatiekosten,
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waardoor bij oudere woningen in slechte staat nog een substantieel renovatiebudget zou moeten
ingerekend worden. Het gemiddelde renovatiebudget om een woning in Vlaanderen aan te passen aan
de minimale woningkwaliteitsnormen en energievereisten voor 2030 bedraagt € 52.000 tot € 55.000
(Ryckewaert e.a., 2019). Een derde kanttekening is dat het beperkte aanbod aan grotere woningtypes
wel een knelpunt zijn.
Wie aangewezen is op een sociale lening, heeft een veel beperkter budget ter beschikking, zeker
wanneer men kinderen ten laste heeft. Dit komt omdat het gemiddelde prijzenpeil in Leuven hoger
ligt dan de maximale woningprijzen die de VMSW hanteert om aan deze groepen een lening toe te
kennen. Deze inkomensgroep zal dus in hoofdzaak op een commerciële lening aangewezen zijn en
sommigen zullen wellicht moeten kunnen sparen om de eigen inbreng te realiseren. Een alleenstaande
spoedverpleegkundige met minder dan 10 jaar ervaring valt onder deze inkomensgrens. Een koppel
uit deze beroepscategorie met 2 kinderen ten laste en minder dan 3 jaar ervaring, valt eveneens onder
deze inkomensgrens. Een alleenstaande huisarts in een wijkgezondheidscentrum met minstens 1 kind
ten laste en minder dan 13 jaar ervaring of een personeelsdirecteur met dezelfde huishoudenssituatie
met minder dan 20 jaar ervaring voldoet ook nog aan de inkomensgrens om aanspraak te maken op
een sociale lening.

4.3 Doelgroep afhankelijk van de doelstellingen van de CLT en mogelijke effecten
De keuze van de doelgroep in functie van de inkomens is afhankelijk van de doelstellingen van de CLT.
Indien de CLT bijvoorbeeld ook huurformules wil aanbieden, dan kan het zinvol zijn om geen
ondergrens aan het inkomen te hanteren. In dat geval kan de CLT een gelijkaardige doelgroep en
aanbod beogen als deze van de sociale huisvestingsmaatschappijen, waar ze uiteraard ook mee zou
kunnen samenwerken.
De CLT zou zich ook tot doel kunnen stellen om een specifiek aanbod te realiseren, bijvoorbeeld door
vooral te voorzien in woningtypes aangepast aan de noden van huishoudens met kinderen. Dit lijkt
slechts realistisch indien de CLT op langere termijn een substantieel aandeel van de markt zou kunnen
uitmaken. In dat geval kan het nuttig zijn om zich tot een ruime doelgroep te richten die in Leuven
wenst te blijven wonen, maar voor wie de betaalbaarheid niet het grootste probleem is. Vooralsnog
zal dit aanbod aan grotere woningen in de suburbane gemeenten (ver) buiten Leuven aan lagere
prijzen en met grotere buitenruimtes beschikbaar blijven. Hiermee de concurrentie aangaan lijkt niet
de eerste taak van de CLT.
Een andere doelstelling van de CLT kan zijn om de betaalbaarheid te verbeteren. Huishoudens met een
inkomen op het niveau van de inkomensgrens voor een sociale lening hebben bij een woonquote van
38-40% een leningscapaciteit die rondom de 120% van de gemiddelde vraagprijzen voor woningen in
Leuven schommelt. Voor hen is de betaalbaarheid niet het eerste probleem, maar het kan wel zijn dat
het aanbod, zeker voor grotere woningtypes, te beperkt is. Wanneer de CLT ook deze groep als
doelgroep in een koopscenario zou nemen, dan zal het aanbod van de CLT voor deze groep in
concurrentie komen met het private aanbod op de markt. Het is twijfelachtig of deze potentiële kopers
in dat geval voor de CLT-formule zullen kiezen omdat ze in Leuven op de private markt een betaalbaar
woonaanbod kunnen vinden waar ze over de volle eigendom van woning en grond kunnen beschikken,
of buiten Leuven een gelijkaardig aanbod met veel buitenruimte.
Huishoudens met een inkomen op het niveau van de inkomensgrens voor een sociale huurwoning
hebben met een woonquote van 37-40% een leningscapaciteit die rondom de 80% van de gemiddelde
vraagprijzen voor woningen in Leuven schommelt, met uitzondering van het stadscentrum en voor de
grotere woningen, die voor deze groep buiten bereik vallen. Voor deze groep kan de CLT het verschil
maken op het vlak van verbeteren van de betaalbaarheid. Deze groep heeft nu een beperkte toegang
tot de koopmarkt. Bovendien kan de CLT de woonquote voor deze groep terugdringen door de
grondkost uit de woonkost te halen en dit op lange termijn door eventuele subsidies via
subsidieretentie te herinvesteren in de creatie van betaalbaar woonaanbod.
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4.4 Aanbevelingen
4.4.1 Doelgroep

Vanuit deze analyse van de inkomens bevelen we aan om de doelgroep voor de CLT niet te situeren
op het niveau van de inkomensgrens voor een sociale lening, omdat deze doelgroep betaalbare
alternatieven heeft op de private markt.
De CLT kan het grootste verschil maken voor groepen van wie het inkomen zich onder of rondom de
inkomensgrens voor een sociale huurwoning situeert. Deze doelgroep omvat in een koopscenario
ongeveer 40% van de Leuvense huishoudens, een doelgrootte die ongeveer overeenkomt met de
omvang van het 2de en 3de inkomensquintiel. Aangezien het merendeel van de actuele bewoners van
sociale huurwoningen zich in het 1ste en 2de inkomensquintiel bevinden, en slechts zelden in het 3de, zal
de CLT op die manier bovendien een andere doelgroep bereiken dan deze die een reële kans maakt
om in een sociale huurwoning terecht te komen. Deze groep heeft vandaag slechts zeer beperkt
toegang tot de private koopmarkt en dit tegen (erg) hoge woonquotes. De CLT kan het verschil maken
door voor deze groep de toegang tot eigendom mogelijk te maken en/of de woonkosten te drukken.
De CLT hoeft uiteraard geen bestaande inkomensgrens zoals deze voor de sociale huur of voor de
sociale lening te hanteren. We zagen dat bij de laatste inkomensgrens de leningscapaciteit ruwweg
120% bedraagt van het Leuvense prijzenpeil (bij de commerciële lening), terwijl dit voor de eerste
inkomensgrens ongeveer 80% is (zowel voor de sociale als de commerciële lening). Een eigen
inkomensgrens zou zich enigszins boven de inkomensgrens sociale huur of ergens tussen beide
inkomensgrenzen in kunnen situeren. Een mogelijk voordeel van een inkomensgrens gelijk aan deze
van de sociale huur is dat dit een inkomensgrens is waarvan maatschappelijk -en decretaal- bevestigd
is dat huisvesting voor groepen onder deze inkomensgrens tot stand kan komen met
overheidssubsidies (zoals verstrekt door de VMSW) en bijvoorbeeld ook kan rekenen op een lager
BTW-tarief. Op niveau van de stad werd uiteraard ook reeds ondersteuning voorzien voor de stads- en
starterswoning, wat dit argument nuanceert.

4.4.2 Betaalbaarheid

In de wetenschappelijke literatuur en door overheden wordt de betaalbaarheid van wonen vaak
gemeten aan de hand van de woonquote die de verhouding is tussen de (naakte) woonkosten en het
besteedbaar inkomen. Het nagaan van inkomensvoorwaarden bij de kandidaatstelling voor een sociale
huurwoning of een sociale lening, bij een CLT of voor inkomensgerelateerde premies of subsidies,
gebeurt op basis van het netto-belastbaar inkomen zoals terug te vinden op een aanslagbiljet. Ook
voor de Leuvense CLT zou dit wellicht de meest praktische werkwijze zijn. Om de betaalbaarheid te
garanderen bevelen we aan een woonquote op basis van het netto-belastbaar na te streven van 30%
of 33%. Voor de lagere inkomens, waarbij het besteedbaar inkomen en het netto belastbaar inkomen
dicht bij elkaar liggen, zal dit leiden tot een woonquote op basis van besteedbaar inkomen die lager
ligt dan de 40%-grens die in het betaalbaarheidsonderzoek gehanteerd werd. Voor deze doelgroep zal
deze ambitie de betaalbaarheid verbeteren. Voor de hogere inkomensgroepen zal een woonquote van
30-33% op basis van netto belastbaar inkomen eerder in de buurt komen van een woonquote op basis
van besteedbaar inkomen van 40%.
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Bijlagen
Bijlage 1. Overzicht gegevens Wooncalculator VMSW
Type woonlening
Uw keuze:
-

U koopt een woning onder registratierecht
U koopt een woning onder btw-stelsel
U koopt een sociale koopwoning

Gezinsgegevens
-

Aantal gezinsleden (= alle inwonenden)
Aantal gedomicilieerden met een handicap van minstens 66%
Aantal kinderen ten laste (ook in co-ouderschap)
Aantal kinderen onder de 6 jaar

Inkomensgegevens
-

Inkomstenjaar
Jaarlijks belastbaar inkomen

Leningsgegevens
-

Speciale gebieden
Duur van de lening (in jaren)
Leningsbedrag

-

Geïndexeerd inkomen
Maximum toegelaten inkomen
Maximum toegelaten waarde van de woning
Jaarintrestvoet
Maandintrestvoet
Mensualiteit

Resultaat

Bron: https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Lenen-bij-VMSW/Wooncalculator,
dd. 16/04/2020.
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Bijlage 2. Voorbeeld simulatie commerciële lening
Voorbeeld simulatie maximale aankoopprijs van een woning voor een koppel met 2 kinderen ten laste
(<6 j maar >3j), netto belastbaar jaarinkomen op de inkomensgrens voor een sociale lening, volgens
https://home.hellobank.be/nl/simulatie , 14/03/2020.
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Bijlage 3. Berekening van bruto- en nettoloon op basis van netto belastbaar
inkomen
Voorbeeld simulatie voor alleenstaande met 1 kind ten laste (<6 j maar >3j), netto belastbaar
jaarinkomen
€
20.986,
volgens
https://www.hetacv.be/rekentool/bruto-nettocalculator
dd. 15/02/2020.
Invoergegevens
Persoonlijke gegevens
Arbeidsregime

Voltijds

Datum van de berekening

15/02/2020

Aanvrager is mindervalide

neen

Fiscaal statuut

Alleenstaande

Aanvrager is niet-hertrouwde weduwe/weduwnaar OF ongehuwde
vader/moeder met kinderen ten lasten

neen

Kinderen ten laste?

ja

Valide kinderen

1

Mindervalide kinderen

0

Andere personen ten laste?

neen

Aanvrager woont in een gemeente die deel uitmaakt van het Vlaamse Gewest

ja

Loongegevens
Arbeidsstatuut

Arbeider

Brutomaandloon

1.626,10

RSZ aan

108%

Maximum aantal arbeidsdagen voor de betreffende maand binnen het
betreffende arbeidsregime

21

Aantal gepresteerde arbeidsdagen binnen de betreffende maand (de
gelijkgestelde dagen inbegrepen)

21

Ontvangen niet-belastbare vergoedingen

0

Resultaat berekening
BRUTO LOON

1.626,10

RSZ-bijdrage

-229,53

RSZ-vermindering (Werkbonus)

217,75

BRUTO BELASTBAAR LOON

1.614,32 (= 1/13de van 20.986)

Bedrijfsvoorheffing

-100,22

Vermindering bedrijfsvoorheffing lage lonen

72,16

Jobkorting

0

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

0

Ontvangen niet-belastbare vergoedingen

0

NETTO LOON

1.586,26
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Bijlage 4. Maximale aankoopbedragen voor een woning met een sociale en commerciële lening bij verschillende inkomensniveau
en huishoudensprofielen, 2019 en december 2019.
Huishouden op de inkomensgrens van…

Alleenstaande

Alleenstaande

Koppel (met 2 gelijke inkomens)

Sociale huur 'reëel' (€ 20.000)

zonder personen ten laste

met 1 kind ten laste (<6j en >3)

met 2 kinderen ten laste (<6j en >3)

Type woning

Niet
gespecifieerd

Sociale lening

Niet
gespecifieerd

Sociale lening

Appartement,
bestaand, oud,
in Vlaanderen

Niet
gespecifieerd

Commerciële
lening
Sociale lening
(Hello-bank)

Niet
gespecifieerd

Sociale lening

Appartement,
bestaand, oud,
in Vlaanderen

Niet
gespecifieerd

Niet
gespecifieerd

Rijwoning
bestaand, oud,
in Vlaanderen

Commerciële
lening
Sociale lening
(Hello-bank)

Sociale lening

Commerciële
lening
(Hello-bank)

Netto belastbaar inkomen 2j voor de aanvraag (input simulatie
scoaiel lening Woningfonds / VMSW)

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Schatting besteedbaar maandinkomen (= noemer woonquote)

€ 1.549

€ 1.549

€ 1.549

€ 1.730

€ 1.730

€ 1.730

€ 1.965

€ 1.965

€ 1.965

Schatting netto maandinkomen (input simulatie commerciele
lening) = besteedbaar inkomen - kinderbijslag

€ 1.549

€ 1.549

€ 1.549

€ 1.586

€ 1.586

€ 1.586

€ 1.614

€ 1.614

€ 1.614

Maximale maandelijkse aflossingen (volgens
solvabiliteitsvoorwaarde sociale lening = 840 € resterend
inkomen)

€ 709

€ 709

€ 794

€ 794

€ 891

€ 891

Maximale maandelijkse aflossingen (= teller woonquote)
(volgens simulatie of maximale woonquote 40%) vaste jaarlijkse
rentevoet over 25j.

€ 709

€ 620

€ 549

€ 794

€ 692

€ 502

€ 891

€ 786

€ 170

Rentevoet

2,00%

2,00%

2,09%

2,00%

2,00%

2,09%

2,00%

2,00%

2,09%

46%

40%

35%

46%

40%

29%

45%

40%

9%

€ 167.500

€ 146.570

€ 142.900

€ 184.000

€ 163.600

€ 130.450

€ 204.500

€ 185.800

€ 45.000

€0

€0

€ 14.499

€0

€0

€ 13.045

€0

€0

€ 4.509

€ 14.161

€ 12.391

€ 12.081

€ 15.606

€ 13.876

€ 11.064

€ 26.753

€ 24.307

€ 5.887

€ 181.661

€ 158.961

€ 154.981

€ 199.606

€ 177.476

€ 141.514

€ 231.253

€ 210.107

€ 50.887

Schatting woonquote
Maximale aankoopsom (bestaande woning) / leningsbedrag
(vmsw)
eigen inbreng (ca. 10% bij commerciele lening - geen eigen
inbreng nodig bij sociale lening)
kosten (registratierechten etc.) volgens simulatie of schatting
Totaal
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Huishouden op de inkomensgrens van…

Alleenstaande

Alleenstaande

Koppel

Sociale huur

zonder personen ten laste

met 1 kind ten laste (<6j en >3)

met 2 kinderen ten laste
(<6j en >3)

Type woning

Niet
gespecifieerd

Niet
gespecifieerd

Sociale lening

Sociale lening

Appartement,
bestaand, oud,
in Vlaanderen

Niet
gespecifieerd

Niet
gespecifieerd

Commerciële
lening
Sociale lening
(Hello-bank)

Sociale lening

Appartement,
bestaand, oud,
in Vlaanderen

Niet
gespecifieerd

Rijwoning
bestaand, oud,
in Vlaanderen

Commerciële
lening
Sociale lening
(Hello-bank)

Commerciële
lening
(Hello-bank)

Netto belastbaar inkomen 2j voor de aanvraag (input simulatie
scoaiel lening Woningfonds / VMSW)

€ 24.852

€ 24.852

€ 24.852

€ 39.360

€ 39.360

€ 39.360

€ 41.444

€ 41.444

Schatting besteedbaar maandinkomen (= noemer woonquote)

€ 1.697

€ 1.697

€ 1.697

€ 2.396

€ 2.396

€ 2.396

€ 3.304

€ 3.304

Schatting netto maandinkomen (input simulatie commerciele
lening Immo/Finotheker) = b) - kinderbijslag

€ 1.697

€ 1.697

€ 1.697

€ 2.301

€ 2.301

€ 2.301

€ 3.032

€ 3.032

Maximale maandelijkse aflossingen (volgens
solvabiliteitsvoorwaarde sociale lening = 840 € resterend
inkomen)

€ 857

€ 857

€ 1.493

€ 1.493

Maximale maandelijkse aflossingen (= teller woonquote)
(volgens simulatie of maximale woonquote 40%) vaste jaarlijkse
rentevoet over 25j.

€ 857

€ 679

€ 679

€ 1.219

€ 959

€ 920

€ 1.277

€ 1.212

Rentevoet

2,00%

2,00%

2,09%

2,00%

2,00%

2,09%

2,00%

2,09%

50%

40%

40%

51%

40%

38%

39%

37%

€ 202.500

€ 160.500

€ 177.000

€ 288.100

€ 226.700

€ 239.000

€ 301.900

€ 315.000

€0

€0

€ 18.111

€0

€0

€ 23.900

€0

€ 31.500

€ 17.034

€ 13.501

€ 14.889

€ 29.930

€ 23.551

€ 24.829

€ 29.411

€ 30.687

€ 219.534

€ 174.001

€ 191.889

€ 318.030

€ 250.251

€ 263.829

€ 331.311

€ 345.687

Schatting woonquote
Maximale aankoopsom (bestaande woning)
eigen inbreng (ca. 10% bij commerciele lening - geen eigen
inbreng nodig bij sociale lening)
kosten (registratierechten etc.) volgens simulatie of schatting
Totaal

€ 2.283
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Huishouden op de inkomensgrens van…

Alleenstaande

Alleenstaande

Koppel

Sociale koop / lening

zonder personen ten laste

met 1 kind ten laste (<6j en >3)

met 2 kinderen ten laste
(<6j en >3)

Type woning

Niet
gespecifieerd

Niet
gespecifieerd

Sociale lening

Sociale lening

Appartement,
bestaand, oud,
in Vlaanderen

Niet
gespecifieerd

Commerciële
lening
Sociale lening
(Hello-bank)

Appartement,
bestaand, oud,
in Vlaanderen

Niet
gespecifieerd

Rijwoning
bestaand, oud,
in Vlaanderen

Commerciële
lening
Sociale lening
(Hello-bank)

Commerciële
lening
(Hello-bank)

Netto belastbaar inkomen 2j voor de aanvraag (input simulatie
scoaiel lening Woningfonds / VMSW)

€ 39.960

€ 39.960

€ 39.960

€ 63.925

€ 63.925

€ 67.915

€ 67.915

Schatting besteedbaar maandinkomen (= noemer woonquote)

€ 2.294

€ 2.294

€ 2.294

€ 3.345

€ 3.345

€ 4.547

€ 4.547

Schatting netto maandinkomen (input simulatie commerciele
lening) = besteedbaar inkomen - kinderbijslag

€ 2.294

€ 2.294

€ 2.294

€ 3.249

€ 3.249

€ 4.275

€ 4.275

Maximale maandelijkse aflossingen (volgens
solvabiliteitsvoorwaarde sociale lening = 840 € resterend
inkomen)

€ 1.454

€ 1.454

Maximale maandelijkse aflossingen (= teller woonquote)
(volgens simulatie of maximale woonquote 40%) vaste jaarlijkse
rentevoet over 25j.

€ 1.160

€ 918

€ 918

€ 1.219

€ 1.303

€ 1.277

€ 1.710

2,00%

2,00%

1,95%

2,00%

1,95%

2,00%

1,95%

51%

40%

40%

36%

39%

28%

38%

€ 274.300

€ 217.000

€ 243.000

€ 288.100

€ 345.000

€ 301.900

€ 453.000

€0

€0

€ 24.300

€0

€ 34.500

€0

€ 45.300

€ 28.389

€ 22.459

€ 25.150

€ 27.516

€ 32.950

€ 27.416

€ 41.138

€ 302.689

€ 239.459

€ 268.150

€ 315.616

€ 412.450

€ 329.316

€ 494.138

Rentevoet
Schatting woonquote
Maximale aankoopsom (bestaande woning)
eigen inbreng (ca. 10% bij commerciele lening - geen eigen
inbreng nodig bij sociale lening)
kosten (registratierechten etc.) volgens simulatie of schatting
Totaal

€ 2.441

€ 3.526
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