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WAALS REGEERAKKOORD 2014-2019 

WOONBELEID 

AANBOD OP DE WONINGMARKT 

 

Om te kunnen voldoen aan de vraag ten gevolge van de demografische boom zullen in het Waalse 

gewest tegen 2030 250.000 bijkomende woongelegenheden moeten worden gecreëerd. Daarom 

bevat het Waalse regeerakkoord een aantal maatregelen om te garanderen dat een voldoende 

bijkomend aanbod wordt gerealiseerd. Zo zal een Staten-Generaal voor de huisvesting en de bouw 

worden geïnstalleerd, om de samenwerking te bevorderen, de bouwsector te ondersteunen en een 

antwoord te formuleren op de demografische uitdagingen. Om de private woningbouw te stimuleren 

zal worden ingezet op een vereenvoudiging en een informatisering van de procedures, op de 

activering van publieke gronden en stedelijke herindeling via de opdeling of hergroepering van 

private percelen en op ambitieuze en realistische energetische normen. De regering zal het 

speculatieve behoud van bouwgronden tegengaan, zonder evenwel de eigenaar van een kleine grond 

die niet de middelen heeft om deze te bebouwen of die het juiste moment in zijn leven afwacht te 

penaliseren.  

De bijkomende woningen dienen te worden gerealiseerd in bestaande of in nieuwe stedelijke wijken 

of landelijke dorpskernen of in één of meerdere nieuwe steden. De Waalse regering zal ook inzetten 

op de strijd tegen leegstand, o.m. via de verdere uitbouw van de prise en gestion, de verhuur aan 

een sociale woonactor in ruil voor bepaalde premies, subsidies, … en zal eigenaars van leegstaande 

woningen stimuleren om deze woningen te renoveren en op de markt te brengen, o.a. via kortingen 

op de OV. De leegstandheffing zal worden gemoduleerd, o.a. via een minimaal obligatoir tarief. De 

regering wil tevens het gebruik van nieuwe vormen van eigenaarschap (erfpacht, …) aanmoedigen. 

PRIVATE HUURMARKT 

 

Het regeerakkoord stelt dat de overdracht van de Woninghuurwet kansen biedt om de werking van 

de private huurmarkt te herorganiseren, in het belang van zowel de huurders als de verhuurders. De 

woninghuurwet zal worden geëvalueerd en desgevallend herwerkt teneinde de rechten en plichten 

van beide partijen te verduidelijken. 
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� In alle waarschijnlijkheid wordt hiermee verwezen naar de huidige rechtsonzekerheid rond 

de huurherstellingen. Een duidelijke lijst van huurherstellingen ten laste van de eigenaar en 

de huurder zou ontegensprekelijk een stap voorwaarts betekenen. Aangezien een dergelijke 

omvorming ook in de Brusselse en Vlaamse regeerakkoorden is opgenomen valt wel te 

verhopen dat de regeringen zullen afstemmen over de nieuwe lijst(en). Verschillende lijsten 

in de diverse landsdelen zou de situatie gecompliceerder maken. 

De nieuwe Waalse regering zal een type-contract opstellen voor woninghuur en zal het gebruik van 

dit contract stimuleren. 

� Volgens het regeerakkoord zal het gebruik van het typecontract worden gestimuleerd en 

bijgevolg niet verplicht. 

De registratie van het huurcontract zal een voorwaarde worden om te kunnen genieten van premies 

en andere maatregelen ter bevordering van de renovatie en de verbetering van de energie-efficiëntie 

van woningen. 

Er zal een rooster van indicatieve richthuurprijzen worden uitgewerkt, waarbij rekening zal worden 

gehouden met de lokale realiteit binnen de vastgoedmarkt. Deze richthuurprijzen zullen worden 

aangewend om de verhuurders ertoe aan te zetten een “redelijke” huurprijs te vragen. De stimulans 

zal eruit bestaan dat een ‘redelijke’ huurprijs net als de registratie van het huurcontract een 

voorwaarde zal vormen om te kunnen genieten van premies en subsidies. 

De huurwaarborg zal worden beperkt tot een maximum van twee maanden, ongeacht de vorm van 

de waarborg. 

� In alle waarschijnlijkheid zal de beperking tot twee maanden niet alleen betrekking hebben 

op de waarborgvormen die nu gevat zitten in art. 10 Woninghuurwet maar eveneens op de 

alternatieve waarborgvormen die mogelijk zijn via art. 1752 B.W. 

De regering zal een regionaal huurwaarborgfonds creëren dat garant zal staan voor de uitbetaling 

van de volledige huurwaarborg, ook als deze door de huurder nog niet is volstort. Via dit gewestelijk 

huurwaarborgfonds zal worden voorzien in de overdraagbaarheid van de huurwaarborg naar een 

volgend huurcontract. 

� In Wallonië zal worden gekozen voor een centraal huurwaarborgfonds waarin alle 

huurwaarborgen worden verzameld. De passage rond de garantie voor de verhuurder op het 

volledige bedrag van de waarborg, ongeacht de status van de afbetalingen door de huurder, 

impliceert wel een sterkere bescherming van de private verhuurder dan bij eerdere 

voorstellen (cfr. wetsvoorstel 11 mei 2010). Hiermee wordt echter slechts aan één van de 

talrijke bezwaren tegen een centraal huurwaarborgfonds tegemoetgekomen. Vele vragen 

blijven bestaan, bijvoorbeeld rond het beheer (publiek of privaat?, wat met eventuele 

beheerskosten?), investeringen (zullen de gelden gewoon worden geblokkeerd of eerder 

worden geïnvesteerd?, wat met eventuele verlieslatende investeringen?, staat de overheid 

garant voor alle verliezen?), de monopoliepositie (één publiek fonds ter uitsluiting van elk 

privaat initiatief), bijkomende administratieve verplichtingen, … Bovendien doet dit alles 

niets af aan het feit dat de verhuurder nu in alle gevallen slechts zal kunnen beschikken over 

een borg van twee maanden, ongeacht of de huurder meteen of in schijven betaald. De facto 

zullen de verhuurders in Wallonië inboeten op de bescherming die zij krachtens de borg 
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genieten inzake hun rendement. Bovendien zal de onmiddellijke betaling van de borg niet 

langer kunnen gelden als indicatie van de solvabiliteit van de huurder daar het fonds zal 

voorzien in volledige anonimiteit. 

Het regeerakkoord stelt dat de procedure voor de recuperatie van onbetaalde huurgelden zal 

worden versneld. Daarbij zal de mogelijkheid worden voorzien voor de eigenaar om bij een 

huurachterstal van twee maanden de bevoegde autoriteiten te vragen een verzoeningspoging te 

plegen. Tenslotte zal de nieuwe Waalse regering de mogelijkheid onderzoeken om een paritair 

comité van huurders en verhuurders op te richten, na de evaluatie van een aantal pilootprojecten. 

Men wil tevens verder inzetten op de strijd tegen huisjesmelkers, zowel door informatieverstrekking 

als door preventie en sanctie. Stedenbouwkundig zal de opdeling van woningen in te kleine 

wooneenheden worden tegengegaan. Tenslotte zal de regering een actieplan uitwerken en uitvoeren 

voor de strijd tegen discriminatie op de woningmarkt, in samenwerking met het CGKR. 

SOCIALE HUISVESTING 

 

De nieuwe coalitie wil inzetten op de creatie van 6.000 nieuwe sociale woningen. Elke mogelijke 

(financierings)optie zal worden bekeken om deze doelstelling te halen. Zo zal onder meer een 

investeringsfonds worden gecreëerd. Bij de verdeelsleutel voor de middelen van dat fonds onder de 

gemeenten zullen deze ertoe worden aangezet – via stimuli en sancties – om een minimaal aanbod 

van 10% sociale woningen te realiseren op hun grondgebied. De regering zal de 

huisvestingsmaatschappijen opdragen een grote campagne op te zetten om massieve hoeveelheden 

woningen te realiseren bestemd als koopwoning voor huishoudens met een laag en gemiddeld 

inkomen. De regering zal tevens het maximale gebruik van de charges d’urbanisme verder stimuleren 

teneinde te verzekeren dat binnen grote vastgoedprojecten een deel sociale huisvesting wordt 

geïntegreerd. Tenslotte zal de politiek om private woningen op te nemen in het sociale bestand 

worden verdergezet. Via de ‘prise en gestion’ worden premies en andere stimuli ter beschikking 

gesteld van private eigenaars die hun woning gedurende een bepaalde minimale periode verhuren 

aan een sociaal verhuurkantoor of (sinds 21 februari 2013) aan een sociale huisvestingsmaatschappij. 

Het regeerakkoord wil deze politiek versterken, onder meer door sensibilisering van en 

informatieverstrekking aan de eigenaars maar ook door een verlaging van de successierechten als 

een goed wordt doorverhuurd aan een sociale woonactor. 

Het regeerakkoord legt een uitdrukkelijke klemtoon op de realisatie van een sociale mix in de sociale 

huisvesting. Deze sociale mix moet o.m. worden gerealiseerd door grotere sociale wooneenheden te 

bouwen die meer afzonderlijk staan binnen de wijk en door het toewijssysteem te wijzigen om (1) 

ook arbeiders met een laag inkomen toe laten, (2) verschillende socio-economische profielen te 

integreren (werklozen, werkenden, gepensioneerden, …), (3) door het huidige inkomensplafond te 

behouden, … De huurprijsberekening zal worden vereenvoudigd; men wil komen tot een 

economische huurprijs die rekening houdt met het comfort en de energie-efficiëntie van het panden 

en de sociale achtergrond en de samenstelling van het huishouden. De huurprijs zal gedurende een 

bepaalde periode worden bevroren teneinde een arbeidsval te vermijden. 
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EIGENDOMSVERWERVING 

 

Het regeerakkoord stelt dat de prijsstijgingen van de voorbije 15 jaren (250 à 300%), gekoppeld aan 

de terughoudendheid van de banken om leningen met een quotiteit hoger dan 100% te verschaffen, 

de aankoop van een woning bemoeilijken voor arbeidersgezinnen. Daarom wil de Waalse regering 

een politiek voeren die de toegang tot eigendomsverwerving verbreedt. Daarom zal de regering aan 

de sociale huisvestingsmaatschappijen de opdracht geven massieve hoeveelheden koopwoningen te 

realiseren voor gezinnen met een laag of middelmatig inkomen. Mechanismen als het recht van 

opstal, CLT, … zullen verder worden ontwikkeld als instrumenten om eigendomsverwerving door 

jongeren mogelijk te maken. 

Wat de woonbonus betreft, zullen de bestaande contracten worden gehonoreerd. De maximaal 

aftrekbare bedragen zullen worden gestabiliseerd (voor de bestaande contracten geldt dus de niet-

indexatie) en de toepasbaarheid doorheen de tijd wordt beperkt tot de looptijd van het hypothecair 

krediet. 

Voor de nieuwe contracten worden in het regeerakkoord geen concrete keuzes geëxpliciteerd. De 

tekst stelt enkel dat een nieuw ondersteuningsmechanisme zal worden uitgewerkt, met specifieke 

aandacht voor de eerste jaren van de looptijd van het hypothecair krediet. Dit nieuwe systeem zal 

draagbaar moeten zijn voor de openbare financiën. 

Een opmerkelijke passage handelt over de zogeheten ‘prêts complémentaires’. Het gaat om de 

introductie van publieke leningen die complementair zijn aan een hypothecair krediet, verstrekt door 

een financiële instelling, en die moeten dienen om de laatste schijf van de aankoopprijs van een 

onroerend goed te financieren, met als omvang het bedrag van de registratierechten. De Waalse 

regering zal tevens in gesprek treden met de kredietverstrekkers teneinde een versoepeling van de 

kredietvoorwaarden te bekomen, inzonderheid door rekening te houden met de verhoogde 

terugbetalingscapaciteit die voortvloeit uit de verhoogde energiezuinigheid van nieuwe woningen. 

De nieuwe Waalse regering zal tevens onderzoeken of het opportuun is de intrestvoet bij sociale 

leningen te moduleren naargelang het inkomen en de samenstelling van het gezin. Ook zal worden 

onderzocht of een budgetneutrale hervorming van de registratierechten mogelijk is waarbij de 

progressiviteit naargelang de waarde van het goed wordt versterkt.  

ENERGIE-EFFICIËNTIE VAN HET GEBOUWENPARK 

 

Het regeerakkoord stelt dat een verbetering van de energie-efficiëntie van het gebouwenpark een 

prioriteit is maar niet ten koste mag gaan van de toegang tot de woningmarkt. De energetische eisen 

mogen met andere woorden geen nefaste impact hebben op de creatie van een voldoende 

woningaanbod. Net daarom beklemtoont het regeerakkoord dat het zeker noodzakelijk is om 

ambitieuze energetische eisen vast te leggen maar dat tevens rekening moet worden gehouden met 

de sociale en economische factoren die van belang zijn bij de bouw en de renovatie van 

woongelegenheden. 

De regering zal de bestaande premies en subsidies evalueren met het oog op een vereenvoudiging en 

optimalisatie met specifieke aandacht voor de omvang van het huishouden en de gezinnen met een 
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laag of middelmatig inkomen. Ook voor de toegang tot premies voor energiezuinige investeringen zal 

gelden dat deze verbonden worden aan het indicatieve stelsel van richthuurprijzen. 

STUDENTENHUISVESTING 

 

De creatie van publieke koten door sociale woonactoren en steden en gemeenten zal worden 

versterkt. De sociale huisvestingsmaatschappijen zullen in de toekomst tevens koten aanbieden. Er 

zal worden nagedacht over mogelijke aanpassingen in de huurwetgeving aan de specificiteit van het 

studentenleven, om o.a. verblijven in het buitenland en de universitaire kalender in rekening te 

brengen. Er zal ook een charter worden uitgewerkt voor kwalitatieve studentenhuisvesting. 

RUIMTELIJKE ORDENING 

De nieuwe Waalse Regering neemt zich voor om de uitvoeringsbesluiten van de nieuwe Code de 

Développement Territorial prioritair goed te keuren. Met dit doel in het achterhoofd, zal de 

inwerkingtreding van de CoDT worden voorzien voor 1 juli 2015, weliswaar later dan oorspronkelijk 

voorzien (1 januari 2015). 

LEEFMILIEU EN NATUUR 

De Regering verbindt zich ertoe de “banque de données de l’état du sol” effectief te 

operationaliseren. 

� Gezien het feit dat deze databank nog niet is geoperationaliseerd is de informatieplicht rond 

de vermelding van bodemgegevens (vervat in artikel 85 CWATUPE en het decreet 

Bodembeheer van 05.12.2008) tot op heden nog niet van toepassing (dode letter). Gezien 

het engagement in het regeerakkoord zou daar de komende legislatuur verandering in 

kunnen komen. Bij operationalisering van de “banque de données de l’état du sol” zullen de 

bodemgegevens die zijn opgenomen in deze databank moeten worden vermeld in zowel de 

compromis als de authentieke akte. 

 

 

 

 

 

 


