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Evolutie Belgische vastgoedprijzen : 2014S1 

 

1 INLEIDING 

Op 19 augustus 2014 gaf de FOD Economie data vrij over de evolutie van de Belgische 

vastgoedprijzen. Als meest exhaustieve en authentieke bron vormen deze data de meest 

betrouwbare basis waarop een inschatting van de evoluties op de vastgoedmarkt kan gebaseerd 

worden. Deze beknopte nota bevat een analyse van de data van de FOD Economie vanuit/voor de 

sector van de Vlaamse vastgoedmakelaardij. 

Terzijde moet worden aangegeven dat de cijfers van de FOD Economie betrekking hebben op de 

verleden authentieke aktes. Er is dus een zekere time-lag in de cijfers wanneer zou worden gekeken 

naar het moment waarop de koop effectief juridisch tot stand komt (bij onderhandse 

verkoopovereenkomst/niet-vervullen van de opschortende voorwaarde). 

 

2 TRANSACTIES 

2.1 BELGIË 

De Belgische vastgoedmarkt werd in de eerste helft van 2014 gekenmerkt door een scherpe terugval 

in het aantal transacties : in totaal werden in deze periode 60.104 onroerende goederen 

verkocht/aangekocht. Dit is 9,47% minder dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar : in de 

eerste helft van 2013 wisselden nog 66.391 onroerende goederen van eigenaar. Het voorjaar van 

2014 is daarmee meteen de slechts scorende eerste jaarhelft in de tijdsreeksen van de FOD 

Economie (die worden bijgehouden vanaf 1990). Alleen het jaar 1995 en de crisisperiode in 2009 

komen met respectievelijk 60.228 en 61.027 transacties enigszins in de buurt. 

Vooral appartementen, studio’s en flats (-10,09%) en bouwgronden (-15,45%) werden beduidend 

minder verkocht. Het aantal transacties van zowel gewone woonhuizen als villa’s, landhuizen en 

bungalows viel met circa 8% terug. 
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Binnen 2014S1 is de daling nog uitgesprokener in het tweede dan in het eerste kwartaal (-11,54% 

tegenover -8,52%), in het bijzonder door de sterkere terugval van het aantal verkochte 

appartementen en bouwgronden in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2013. De segmenten 

kenden ook een gedifferentieerde evolutie : daar waar de verkoop van gewone woonhuizen in het 

eerste kwartaal nog sterker was, vielen de appartementen in het tweede kwartaal duidelijk sterker 

terug. 

 

2.2 VLAANDEREN 

Vlaanderen presteerde – in tegenstelling tot de 2 voorgaande jaren – slechter dan de andere 

landsgedeelten en het Belgische totaal. Het aantal transacties in Vlaanderen daalde met 10,85% tot 

37.029 transacties. Dit is net geen laagterecord daar in 1995 en 2000 (iets) minder dan 37.000 

onroerende goederen werden verkocht.  

In tegenstelling tot de cijfers voor België in totaliteit is er voor Vlaanderen geen echt verschil 

naargelang het soort onroerend goed : de verkoop van gewone woonhuizen nam af met 9,99%, van 

villa’s met 10,53% en van appartementen met 10,41%. De bouwgronden steken er wel wat bovenuit 

met een daling van -15,48%. 

 

 

Gewone 

woonhuizen
YoY

Villa's, 

bungalows, 

landhuizen

YoY
Appartementen, 

flats, studio's 
YoY

Bouw-

gronden
YoY Totaal YoY

2013 Q1 totaal 14.440 4.014 9.943 3.699 32.096

2013 Q2 totaal 15.417 4.183 11.019 4.136 34.755

2013 Q3 totaal 15.544 4.616 10.941 3.813 34.914

2013 Q4 16.934 4.977 10.951 4.381 37.243

2014 Q1 13.148 -8,95% 3.691 -8,05% 9.273 -6,74% 3.248 -12,19% 29.360 -8,52%

2014 Q2 14.230 -7,70% 3.821 -8,65% 9.375 -14,92% 3.318 -19,78% 30.744 -11,54%
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In tegenstelling tot België in totaliteit was de daling van het aantal transacties in Vlaanderen meer 

uitgesproken in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal was er sprake van een licht herstel, 

vooral omwille van de iets verbeterde verkoop van gewone woonhuizen en villa’s (nog altijd -7,5% en 

-8,5%). Appartementen daarentegen vielen verder terug tot een daling met -12% ten opzichte van 

het tweede kwartaal van 2013. 

 

2.3 AANZET TOT CONCLUSIE 

De eerste 2 kwartalen van 2014 waren bijzonder zwak op het vlak van het aantal transacties. Voor de 

Belgische vastgoedmarkt werd een dieptepunt bereikt met amper nog meer dan 60.000 transacties. 

De verkoop van appartementen kreeg daarbij de zwaarste klappen; gewone woonhuizen vielen net 

iets minder sterk terug. In Vlaanderen werd de bodem net niet bereikt, ondanks een sterkere 

achteruitgang dan voor België in totaliteit. Ook in Vlaanderen kreeg de verkoop van appartementen 

zwaardere klappen dan de verkoop van gewone woonhuizen. 

Deze cijfers komen zeker niet onverwacht : al geruime tijd zijn er groeiende signalen vanuit de sector 

van de vastgoedmakelaardij over een terugval in de verkoop. In een periode van verstrakkende 

Gewone 

woonhuiz

en

YoY

Villa's, 

bungalow

s, 

landhuize

n

YoY

Appartem

enten, 

flats, 

studio's 

YoY
Bouw-

gronden
YoY Totaal YoY

2013 Q1 8.552 2.733 6.325 2.288 19.898

2013 Q2 9.228 2.819 6.971 2.666 21.684

2013 Q3 9.224 3.116 6.968 2.414 21.722

2013 Q4 10.180 3.311 6.943 2.763 23.197

2014 Q1 7.491 -12,41% 2.383 -12,81% 5.776 -8,68% 2.052 -10,31% 17.702 -11,04%

2014 Q2 8.507 -7,81% 2.580 -8,48% 6.121 -12,19% 2.119 -20,52% 19.327 -10,87%
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kredietvoorwaarden en nieuwe bancaire regelgeving is het duidelijk dat de moeilijkere toegang tot 

een hypothecair krediet bijdraagt tot de terugval in het aantal vastgoedtransacties. Bij wijze van 

illustratie kan daartoe verwezen worden naar de recente cijfers voor de kredietverstrekking in de 

eerste twee kwartalen van 2014, vrijgegeven door de Beroepsvereniging voor het Krediet. 

 

Deze gegevens tonen hoe de kredietverstrekking sinds het begin van 2012 stelselmatig in 

neerwaartse spiraal verkeert. Een zekere terugval vanaf 2012 was niet onverwacht : in 2010 en 2011 

werd immers een absoluut hoogtepunt in de kredietverstrekking bereikt, onder invloed van het 

fiscaal aantrekkelijke stelsel van groene kredieten voor energiebesparende investeringen. De 

vastgoedsector heeft echter altijd betoogd dat de hausse in het aantal renovatieleningen in een niet-

onbelangrijke mate een aantal meer fundamentele problemen heeft gemaskeerd, waarbij het voor 

bepaalde groepen (o.a. van starters) moeilijker is geworden een hypothecair krediet te verkrijgen, 

omwille van strengere eisen op vlak van quotiteit, eigen inbreng en de looptijd van het krediet. 

 

3 PRIJSEVOLUTIE
1
 

3.1 BELGIË 

De prijsevolutie kan op twee wijzen worden beoordeeld. Zo is het mogelijk de gemiddelde prijzen 

voor het volledige voorjaar te vergelijken met de gemiddelde prijzen voor het jaar 2013.  

 

                                                           

1 De prijsevolutie wordt bekeken op seriële basis, zijnde ten opzichte van de het laatste kwartaal van 2013 of ten opzichte van 

het jaar 2013. In de media zijn voornamelijk vergelijkingen met de eerste jaarhelft van 2013 verschenen – deze aanpak wordt 

hier niet gevolgd. Binnen een seriële prijsevolutie op basis van een voldoende groot aantal transacties wordt immers geen 

seizoenseffect vermoed – daar waar dit wel het geval is bij een vergelijking van het aantal transacties. 

2013 197.686 332.080 207.911 111

2014S1 195.792 -0,96% 332.420 0,10% 210.848 1,41%

Gewone woonhuizen Villa's Appartementen Bouwgronden
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Hieruit blijkt een prijsstabilisatie voor villa’s, een prijsdaling voor gewone woonhuizen van circa 1% 

en een prijsstijging voor appartementen van 1,41%. 

Een overzicht van de gemiddelde prijzen per kwartaal geeft een beter beeld op de seriële evolutie. 

De vergelijking is ook betrouwbaarder daar de gemiddeldes betrekking hebben op hetzelfde 

tijdsbestek. 

 

Op kwartaalbasis is er bij de villa’s in het voorjaar van 2014 vooral sprake van een herstel na het 

slechte laatste kwartaal van 2013. Bij de gewone woonhuizen is er na twee slechte kwartalen een 

zeer licht herstel in het tweede kwartaal van 2014, dat onvoldoende is om de reële daling van de 

prijzen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2013 goed te maken (enkel een licht herstel van -

1,47% naar -1,26%). 

 

Gewone 

woonhuizen

% t.o.v. 

voorgaande Q
% t.o.v. Q4

Villa's, 

bungalows, 

landhuizen

% t.o.v. 

voorgaande Q
% t.o.v. Q4

2008 Q4 172.322 311.317

2009 Q1 168.792 -2,05% -2,05% 306.739 -1,47% -1,47%

2009 Q2 169.775 0,58% -1,48% 292.915 -4,51% -5,91%

2009 Q3 173.913 2,44% 0,92% 301.703 3,00% -3,09%

2009 Q4 175.743 1,05% 1,99% 304.519 0,93% -2,18%

2010 Q1 177.302 0,89% 0,89% 313.598 2,98% 2,98%

2010 Q2 179.144 1,04% 1,94% 317.687 1,30% 4,32%

2010 Q3 183.849 2,63% 4,61% 321.442 1,18% 5,56%

2010 Q4 183.234 -0,33% 4,26% 324.612 0,99% 6,60%

2011 Q1 185.736 1,37% 1,37% 324.160 -0,14% -0,14%

2011 Q2 185.862 0,07% 1,43% 331.000 2,11% 1,97%

2011 Q3 191.847 3,22% 4,70% 334.716 1,12% 3,11%

2011 Q4 189.987 -0,97% 3,69% 332.863 -0,55% 2,54%

2012 Q1 191.288 0,68% 0,68% 332.706 -0,05% -0,05%

2012 Q2 191.267 -0,01% 0,67% 328.248 -1,34% -1,39%

2012 Q3 196.628 2,80% 3,50% 330.133 0,57% -0,82%

2012 Q4 194.918 -0,87% 2,60% 329.683 -0,14% -0,96%

2013 Q1 195.710 0,41% 0,41% 334.223 1,38% 1,38%

2013 Q2 196.027 0,16% 0,57% 332.628 -0,48% 0,89%

2013 Q3 200.284 2,17% 2,75% 336.471 1,16% 2,06%

2013 Q4 198.496 -0,89% 1,84% 325.818 -3,17% -1,17%

2014 Q1 195.573 -1,47% -1,47% 327.799 0,61% 0,61%

2014 Q2 195.994 0,22% -1,26% 336.884 2,77% 3,40%

Appartementen, 

flats, studio's 

% t.o.v. 

voorgaande Q
% t.o.v. Q4

Bouw-

gronden

% t.o.v. 

voorgaande Q
% t.o.v. Q4

2008 Q4 176.679 81

2009 Q1 175.068 -0,91% -0,91% 91 12,11% 12,11%

2009 Q2 174.948 -0,07% -0,98% 90 -0,47% 11,58%

2009 Q3 176.525 0,90% -0,09% 98 8,93% 21,54%

2009 Q4 183.511 3,96% 3,87% 98 -0,24% 21,25%

2010 Q1 185.175 0,91% 0,91% 103 5,16% 5,16%

2010 Q2 183.578 -0,86% 0,04% 104 0,96% 6,17%

2010 Q3 189.257 3,09% 3,13% 101 -3,35% 2,62%

2010 Q4 197.992 4,62% 7,89% 103 1,69% 4,35%

2011 Q1 189.828 -4,12% -4,12% 100 -2,41% -2,41%

2011 Q2 191.861 1,07% -3,10% 98 -2,25% -4,60%

2011 Q3 197.598 2,99% -0,20% 107 9,03% 4,01%

2011 Q4 201.075 1,76% 1,56% 105 -1,09% 2,87%

2012 Q1 201.712 0,32% 0,32% 101 -4,21% -4,21%

2012 Q2 201.338 -0,19% 0,13% 110 8,44% 3,87%

2012 Q3 202.290 0,47% 0,60% 108 -1,28% 2,54%

2012 Q4 203.500 0,60% 1,21% 102 -5,28% -2,87%

2013 Q1 205.146 0,81% 0,81% 109 6,05% 6,05%

2013 Q2 209.416 2,08% 2,91% 112 3,05% 9,28%

2013 Q3 207.520 -0,91% 1,98% 112 -0,05% 9,22%

2013 Q4 209.297 0,86% 2,85% 112 0,45% 9,71%

2014 Q1 210.349 0,50% 0,50% 110 -2,16% -2,16%

2014 Q2 211.342 0,47% 0,98% 119 8,06% 5,73%
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De appartementen evolueren sinds begin 2012 – met enkele kwartalen als uitzondering – aan een 

tempo van tussen 0,5 en 1%. Met twee kwartalen van bijna exact 0,5% prijstoename is de prijsgroei 

bijgevolg hoog (gezien de lage inflatie) maar stabiel. De stijging van de prijs van bouwgrond blijft 

bijzonder hoog, tot 119 euro per m² in het tweede kwartaal van 2014. 

 

Meer op lange termijn bekeken tekenen de voorbije jaren zich voor gewone woonhuizen duidelijk af 

als een periode van steeds langzamere prijzengroei met in 2014 voor het eerst sinds 2009 een lichte 

prijsdaling. In tegenstelling tot in 2009 waar de prijsdaling echt een breuk met de voorgaande 

periode van snelle groei betekende, is de prijsstabilisatie/lichte daling in het voorjaar van 2014 een 

verderzetting van de bestaande tendens tot gematigdere prijstoename. Het feit dat het gaat om een 

nominale prijsdaling kan gelinkt worden aan een periode van zeer lage inflatie: een reële 

prijsmatiging betekent dan vrijwel automatisch een nominale prijsdaling. 
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3.2 VLAANDEREN 

Inzake de prijsevolutie is Vlaanderen duidelijk toonaangevend voor de Belgische evolutie. Vlaanderen 

presteert daarbij in alle categorieën zeer licht sterker dan de nationale gemiddelde prijsevolutie. 

Globaal genomen gelden evenwel dezelfde conclusies: stabilisatie voor de villa’s, een (beperkte) 

prijsdaling voor gewone woonhuizen en een aanhoudende prijsstijging bij de appartementen.  

 

Per kwartaal bekeken was voor de gewone woonhuizen vooral het eerste kwartaal een periode van 

prijsdaling. In het tweede kwartaal was er een vrijwel exacte stabilisatie. In totaal is er evenwel nog 

steeds een nominale prijsdaling van circa -1,5% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013. Voor 

de villa’s brachten de eerste twee kwartalen van 2014 het herstel ten opzichte van de prijsdaling in 

het laatste kwartaal van 2013. 

 

Bij de appartementen bracht het eerste kwartaal een sterke prijsstijging die in het tweede kwartaal 

werd gematigd. De prijsstijging ten opzichte van het laatste kwartaal van 2013 overstijgt evenwel nog 

steeds de grens van 2%. De prijzen per m² bouwgrond stegen in de eerste kwartalen van 2014 

opnieuw sterk door tot gemiddeld 180 euro per m². 

 

2013 212.230 353.643 211.163 169

2014S1 211.050 -0,56% 354.276 0,18% 216.494 2,52% 175 3,59%

Gewone woonhuizen Villa's Appartementen Bouwgronden

Gewone 

woonhuizen

% t.o.v. 

voorgaande Q
% t.o.v. Q4

Villa's, 

bungalows, 

landhuizen

% t.o.v. 

voorgaande Q
% t.o.v. Q4

2008 Q4 183.252 334.233

2009 Q1 182.532 -0,39% -0,39% 329.353 -1,46% -1,46%

2009 Q2 179.953 -1,41% -1,80% 313.461 -4,82% -6,21%

2009 Q3 186.422 3,59% 1,73% 320.458 2,23% -4,12%

2009 Q4 186.519 0,05% 1,78% 325.082 1,44% -2,74%

2010 Q1 188.029 0,81% 0,81% 333.642 2,63% 2,63%

2010 Q2 190.390 1,26% 2,08% 341.826 2,45% 5,15%

2010 Q3 195.650 2,76% 4,90% 343.400 0,46% 5,63%

2010 Q4 195.131 -0,27% 4,62% 349.262 1,71% 7,44%

2011 Q1 198.169 1,56% 1,56% 349.339 0,02% 0,02%

2011 Q2 199.179 0,51% 2,07% 352.973 1,04% 1,06%

2011 Q3 204.415 2,63% 4,76% 353.160 0,05% 1,12%

2011 Q4 202.181 -1,09% 3,61% 355.348 0,62% 1,74%

2012 Q1 205.300 1,54% 1,54% 356.543 0,34% 0,34%

2012 Q2 204.729 -0,28% 1,26% 349.762 -1,90% -1,57%

2012 Q3 212.095 3,60% 4,90% 354.917 1,47% -0,12%

2012 Q4 209.072 -1,43% 3,41% 355.344 0,12% 0,00%

2013 Q1 210.690 0,77% 0,77% 354.919 -0,12% -0,12%

2013 Q2 209.077 -0,77% 0,00% 354.177 -0,21% -0,33%

2013 Q3 214.681 2,68% 2,68% 357.770 1,01% 0,68%

2013 Q4 214.159 -0,24% 2,43% 348.252 -2,66% -2,00%

2014 Q1 211.051 -1,45% -1,45% 352.400 1,19% 1,19%

2014 Q2 211.049 0,00% -1,45% 356.008 1,02% 2,23%
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Op lange termijn blijkt in vergelijking met de nationale prijsevolutie dat de prijzen in Vlaanderen 

sterker positief zijn. De overgang van de hoge prijsstijgingen tussen 2005 en 2009 naar een zachtere 

prijsevolutie en vervolgens stabilisatie tekent zich evenwel duidelijk af vanaf 2012. 

 

 

Appartementen, 

flats, studio's 

% t.o.v. 

voorgaande Q
% t.o.v. Q4

Bouw-

gronden

% t.o.v. 

voorgaande Q
% t.o.v. Q4

2008 Q4 180.474 142

2009 Q1 181.205 0,40% 0,40% 148 4,45% 4,45%

2009 Q2 178.982 -1,23% -0,83% 143 -3,21% 1,10%

2009 Q3 181.626 1,48% 0,64% 153 6,72% 7,89%

2009 Q4 188.972 4,04% 4,71% 147 -3,95% 3,63%

2010 Q1 190.146 0,62% 0,62% 155 5,44% 5,44%

2010 Q2 187.763 -1,25% -0,64% 155 0,36% 5,82%

2010 Q3 194.909 3,81% 3,14% 153 -1,34% 4,40%

2010 Q4 205.122 5,24% 8,55% 159 3,40% 7,94%

2011 Q1 195.695 -4,60% -4,60% 153 -3,71% -3,71%

2011 Q2 197.199 0,77% -3,86% 156 1,93% -1,85%

2011 Q3 200.825 1,84% -2,09% 162 3,99% 2,07%

2011 Q4 207.204 3,18% 1,02% 156 -3,72% -1,73%

2012 Q1 207.512 0,15% 0,15% 163 4,71% 4,71%

2012 Q2 206.094 -0,68% -0,54% 166 1,64% 6,43%

2012 Q3 205.209 -0,43% -0,96% 169 1,99% 8,54%

2012 Q4 208.886 1,79% 0,81% 165 -2,39% 5,95%

2013 Q1 208.136 -0,36% -0,36% 169 2,70% 2,70%

2013 Q2 214.836 3,22% 2,85% 169 -0,51% 2,18%

2013 Q3 209.914 -2,29% 0,49% 176 4,20% 6,47%

2013 Q4 211.485 0,75% 1,24% 165 -6,13% -0,06%

2014 Q1 217.022 2,62% 2,62% 178 7,78% 7,78%

2014 Q2 215.996 -0,47% 2,13% 180 1,35% 9,23%
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3.3 CONCLUSIE 

Het voorjaar van 2014 sluit op alle vlakken aan bij de tendens naar een gematigdere prijsevolutie die 

zich ook in de voorbije jaren reeds aftekende. De vastgoedsector is daarbij altijd uitgegaan van een 

evolutie naar een reële prijsmatiging (zijnde een nominale prijsevolutie onder inflatie). In de feiten 

sluit de huidige prijsevolutie daar bij aan, zij het dat de zeer lage inflatie de prijsevolutie van de 

gewone woonhuizen nominaal onder de 0% en dus negatief heeft geduwd, tot een lichte globale 

prijsdaling. De sterkere prijsevolutie van appartementen sluit tevens aan bij tendensen uit 

voorgaande jaren en illustreert de sterkere vraag in dit segment. Bovendien wordt er een aanbod aan 

kwalitatief meer hoogstaande nieuwbouwappartementen op de markt gebracht met een relatief 

snelle afname. Deze hogere kwaliteit weerspiegelt zich daarbij in de prijs. De villamarkt lijkt in eerste 

instantie een sterk lokaal gedifferentieerde markt waarbij toplocaties het nog steeds bijzonder goed 

doen maar andere villa’s, in het bijzonder verouderde panden met bijvoorbeeld een mindere 

energetische kwaliteit, moeilijker verkoopbaar zijn geworden. 

Toekomstvoorspellingen zijn altijd risicovol maar signalen uit de markt en een aantal belangrijke 

factoren wijzen toch op een beter presterende vastgoedmarkt in het najaar. Dat de rente historisch 

laag ligt, is uiteraard niet nieuw maar de verdere daling van de hypotheekrente blijft een belangrijk 

stimulerend gegeven. Zij het uiteraard dat de sterke reductie in het aantal transacties in het voorjaar 

zich net met een zeer lage rente heeft voorgedaan. Daarbovenop komt nu de stimulans, geboden 

door de lineaire reductie van de maximaal aftrekbare bedragen in de woonbonus voor de nieuwe 

contracten, om nog in 2014 de aankoop af te ronden en de akte te laten verlijden. Tenslotte kende 

de maand juni een sterke heropleving in zowel het aantal verstrekte kredieten als het verstrekte 

bedrag aan hypothecair krediet. De vastgoedmakelaardij hoopt in elk geval dat deze factoren 

bijdragen tot een herstel in het aantal transacties en tot een verdere gematigde positieve 

prijsevolutie. Wat 2015 zal brengen is voorlopig uiteraard koffiedik kijken. Feit blijft uiteraard dat de 

lineaire besparing in de maximaal aftrekbare bedragen voor de woonbonus pas vanaf dan echt effect 

zal ressorteren. 


