
Inleiding

Een goed woonbeleid begint met goede gegevens over de bestaande situatie, 
de ontwikkelingen en te verwachten trends op de woningmarkt. In het verle-
den bevatten de klassieke ‘volks- en woningtellingen’ een schat aan informa-
tie over de woonsituatie van de volledige bevolking. Steekproefonderzoek en 
administratieve data leverden aanvullende informatie. Na afschaffing van de 
volks- en woningtelling (de laatste werd gehouden in 2001) ontstond echter een 
grote leemte in de noodzakelijke basisinformatie over wonen. Daarom nam de 
Vlaamse overheid in 2005 het initiatief om voor de eerste keer een grootscha-
lige bevraging te houden over de woonsituatie van de Vlaamse huishoudens. Bij 
5 200 gezinnen werd een interview afgenomen en 8 200 woningen werden on-
derworpen aan een uitwendige schouwing. De informatie uit deze ‘Woonsurvey 
2005’ vormde de basis voor een uitgebreide reeks van analyses over onder meer 
betaalbaarheid, kwaliteit en woonzekerheid van de Vlaamse huishoudens (zie 
www.steunpuntwonen.be).

In 2012-2013 werd voor een tweede maal dergelijke bevraging gehouden, nu bij 
ongeveer 10 000 huishoudens. De grotere steekproefomvang laat toe een nog 
meer verfijnd beeld van de woonsituatie te tekenen. Voor de 13 centrumsteden 
werd een voldoende groot aantal huishoudens bevraagd om ook op niveau van 
de individuele steden nauwkeurige en betrouwbare uitspraken te kunnen doen. 
Een ander belangrijk verschil met 2005 is dat nu ook de binnenkant van een 
groot aantal woningen (5 000) op een objectieve manier in beeld werd gebracht. 
Dit grootschalig onderzoek naar de woonsituatie en woningkwaliteit staat be-
kend als ‘Grote Woononderzoek 2013’ (GWO 2013).

De verwerking van al deze data gebeurde in de loop van 2014 door een mul-
tidisciplinair team van onderzoekers. Zowel voor methodologische kwesties 
(opvolging van het veldwerk, kwaliteitscontrole op de data, datacleaning, het 
aanmaken van weegcoëfficiënten, …) als op vlak van inhoudelijke interpretatie 
van de resultaten was er een sterke interactie tussen sociologen, architecten, geo-
grafen en economisten. De vele kritische besprekingen binnen het team van het 
Steunpunt Wonen alsook met de deskundigen van de Vlaamse administratie en 
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van het werkveld waren van groot belang voor een zo hoog mogelijke kwaliteit 
van de resultaten en van de interpretatie daarvan. 

De rapportering over het ‘Grote Woononderzoek 2013’ bestaat uit 2 volumes. 
In ‘Wonen in Vlaanderen anno 2013. De bevindingen uit het Grote Woonon-
derzoek 2013 gebundeld’ worden   zoals de titel het zegt - de voornaamste be-
vindingen samengevat en beleidsaanbevelingen geformuleerd. Dit eerste volume 
steunt op de resultaten van 7 delen in het uitgebreide rapport ‘Het Grote Woon-
onderzoek 2013. Deelrapporten’ (het tweede volume). Het betreft de volgende 
deelrapporten:

 n Deel 1. Methodologische toelichting (Lieve Vanderstraeten & Kristof Hey-
len);

 n Deel 2. Profiel van de deelmarkten, woonuitgaven en betaalbaarheid (Kristof 
Heylen);

 n Deel 3. Technische woningkwaliteit (Lieve Vanderstraeten & Michael Ryc-
kewaert);

 n Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten op basis van de vragen aan 
bewoners (Katleen Van den Broeck);

 n Deel 5. De private huurmarkt: vraag- en aanbodzijde (Kristof Heylen);
 n Deel 6. Energie (Wesley Ceulemans & Griet Verbeeck);
 n Deel 7. Woontevredenheid en woongeschiedenis (Isabelle Pannecoucke  & 

Pascal De Decker).

Volgende jaren zullen nog meer diepgaande thematische analyses worden uit-
gevoerd. De resultaten hiervan zullen worden besproken in afzonderlijke rap-
porten.

Dit eerste volume brengt de voornaamste bevindingen samen. We starten met 
een toelichting bij de grote lijnen van de opzet van het Grote Woononderzoek 
2013. Vervolgens bundelen we de voornaamste resultaten van de deelrapporten 
volgens een logische structuur. We beschrijven eerst waar en hoe de Vlaming 
woont en welke evoluties zich afspelen op de Vlaamse woningmarkt, met bij-
zondere focus op de private huurmarkt. Vervolgens bekijken we de woonsi-
tuatie volgens de drie voornaamste doelstellingen van de Vlaamse Wooncode: 
betaalbaarheid, kwaliteit en woonzekerheid. Het hoofdstuk over beleid bundelt 
de antwoorden op de vragen aan respondenten over het woonbeleid.

Bij dit alles plaatsen we de resultaten van het GWO in een iets breder per-
spectief. We leggen daarbij relaties tussen de bevindingen in de deelrapporten en 
vergelijken vaststellingen met gegevens van administratieve databanken en met 
bevindingen uit aanverwant onderzoek. Dit bredere perspectief is wenselijk om 
in het laatste hoofdstuk beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren.

Vanuit de ambitie om in dit deel enkel de voornaamste resultaten te bundelen 
en het geheel leesbaar te houden, nemen we maar een beperkt aantal cijfers op. 
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Waar mogelijk hebben we resultaten visueel voorgesteld. Tabellen hebben we 
vermeden. Wie de resultaten wenst te gebruiken, raden we aan de gedetailleerde 
informatie in de deelrapporten te raadplegen. Om de lezer de weg te wijzen naar 
het juiste deelrapport nemen we daarnaar verwijzingen op in de voetnoten.

Alle deelrapporten zijn af te laden van www.steunpuntwonen.be.


