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Persbericht  

 

CONFEDERATIE VAN IMMOBEROEPEN GEEN VOORSTANDER VAN CENTRAAL HUURWAARBORGFONDS OF 

PRIJSCONTROLE 

“OPLOSSING VOOR PROBLEMEN OP PRIVATE HUURMARKT LIGT IN EEN 

EVENWICHTIGE AANPAK”  

De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) roept de Vlaamse overheid op om 

overregulering te vermijden wanneer de woninghuurwet vanaf 1 juli naar Vlaanderen wordt 

overgeheveld. De Vlaamse vastgoedmakelaardij doet dit naar aanleiding van de studiedag over de 

regionalisering van de huurwetgeving. Daarbij pleitte Vlaams minister Freya Van den Bossche 

onder meer voor de oprichting van een centraal huurwaarborgfonds. Zoals uit de analyse van het 

Steunpunt Wonen blijkt, zijn er nochtans tal van argumenten die pleiten tegen voorstellen in de 

richting van een centraal huurwaarborgfonds of prijscontrole.  

Wie de eerste resultaten van het zopas voorgestelde Groot Woononderzoek van naderbij bekijkt, ziet 

een aantal tendensen - die de sector al langer aankaart - bevestigd worden. Zo stegen de huurprijzen 

op de private huurmarkt amper sinds 2005 en zijn de meeste prijsverhogingen enkel het gevolg van 

wettelijke indexeringen. Dat maakt duidelijk dat de moeilijkheden zich eerder situeren bij te lage 

inkomens dan bij de te hoge huurprijzen.  

Daarnaast zien we in de cijfers effectief een bevestiging van het dalend aantal verhuurders. De 

particuliere verhuurder wordt steeds ouder en liefst 80% van hen ziet verdere vastgoedinvesteringen 

niet meteen zitten. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de problemen op de private huurmarkt 

zich voornamelijk aan aanbodzijde situeren.  

Tot slot blijkt uit het onderzoek o.m. dat de meerderheid van de huurders weinig of geen 

moeilijkheden ondervindt bij het betalen van de huurwaarborg. Slechts in 12% wordt er 

tussengekomen via het OCMW of een bankwaarborg.  

Terughoudendheid  

Voor de Vlaamse vastgoedmakelaardij vormt de regionalisering van de woninghuurwet alvast een 

belangrijke opportuniteit om het regionaal woonbeleid te versterken. Daarbij moet alles in het werk 

gesteld worden om de verzwakking van het huurderspubliek en een verdere uitval van private 
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verhuurders aan te pakken. De Confederatie van Immoberoepen roept de Vlaamse overheid daarom 

op om enige terughoudendheid aan de dag te leggen inzake de omgang met de woninghuurwet.  

De oplossingen voor de problemen op de private huurmarkt liggen niet in overregulering,  noch in 

een steeds stringenter juridisch kader, noch in een verdere institutionalisering. Voorstellen zoals een 

huurwaarborgfonds of prijzencontrole zullen in dat opzicht de private markt allicht meer slecht dan 

goed doen. De Confederatie van Immoberoepen kreeg, samen met diverse andere 

beroepsverenigingen, de kans om haar opvattingen hieromtrent toe te lichten. Zo werd er onder 

meer gewaarschuwd voor een geïnstitutionaliseerd systeem dat heel wat onzekerheden met zich 

meebrengt.  

Als men het krimpende aanbod wil aanpakken, moet er volgens CIB Vlaanderen gekeken worden 

naar een gepast fiscaal beleid dat investeringen in de huurmarkt opnieuw aantrekkelijk kan maken. 

In dat opzicht is het van cruciaal belang dat zowel huurder als verhuurder een evenwicht ervaren.  
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