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Terwijl het aantal
verkopenvanhuizenen
appartementenmet zo’n
6procentdaalde, zijnde
vastgoedprijzenblijven
stijgen.Vooral de centrum-
stedenblijven stevig op
koers. ‘Maar zij beleven
eenvalshoeramoment.’

Wie een blik werpt op de jongste
vastgoedcijfers,merkt dat de crisis
nagenoeg geen sporen nalaat.
Globaalstegendewoningprijzenin
Belgiëover2012met2,2procent, in
Vlaanderen met 2,9 procent. De
appartementen deden nog beter:
die stegen respectievelijk met 4,7
procenten4,2procent.Datblijktuit
de cijfers vandeFODEconomie.
Een eerder aarzelend voorjaar

van 2012 werd door een stevige
remonteindelaatstetweekwartalen
vandat jaar goedgemaakt, zoblijkt.
Deprijzenvangewonewoonhuizen
stegen afgelopen jaar het meest in
Kortrijk (7,5 procent), Gent (6 pro-
cent)enLeuven(5,5procent). Inalle
centrumsteden ging de prijs vande
gewonewoonhuizenomhoog.
De prijsevolutie van apparte-

menten toont een ander beeld.
Daar staan drie andere centrum-
steden op kop: Brugge (13,8 pro-
cent), Mechelen (13,7 procent) en
Roeselare (11,7procent).Demeeste
steden gaan erop vooruit,met uit-
zondering van Leuven, waar de
prijs voor een gemiddeld apparte-
mentmet 1,7 procent daalde.

Prijzen villa’s

Geheel tegendeglobale trenddus.
Waardecentrumstedenhetnatio-
naal gemiddelde wel volgen, is in
de prijzen van villa’s. Die dalen in
eenaantalsteden,eldersstagneren
deprijzen.Die trend is al een tijdje
aande gang.
Mercedes Van Volcem, Vlaams

ParlementslidvoorOpenVldenlid
vandecommissieStedelijkBeleid,
analyseerdedie evolutie in deder-
tien Vlaamse centrumsteden.
“Overhetalgemeenkanmenspre-
kenvaneenmeerdangemiddelde
stijgingvandewoningprijzen inde
centrumsteden.”

VoorVanVolcemishetgoed
nieuws dat de globale prijzen
standhoudenofernogwatop
vooruitgaan,want75procent
vandeVlamingeniseigenaar.
“Eendalingvandeprijzenzou
eencollectieveverarmingbete-
kenen”, verduidelijkt Van
Volcem, die benadrukt dat dit
in de discussies over de betaal-
baarheid van wonen al eens te
makkelijk vergeten wordt.
“Opvallend is ook dat de crisis
nagenoeg geen effect had ophet
aantal verkopen in de centrumste-
den.Elkjaarwordt3procentvande
woningen inde stedenverkocht.”
Philippe Janssens, vastgoedex-

pert van Stadim, nuanceert. “Ik zie
indecijferseerdereenstabilisering
van de vastgoedmarkt.Wemogen
ons niet blind staren op de naakte
cijfers.Watmijopvalt isdathetaan-
talverkopenglobaal isgedaald,wat
duidtopeenmoeilijkeromgeving.”
Hetaantalverkopendaaldemet

bijna6procent.Destijgingvanhet
aantal transacties in de centrum-
steden, met gemiddeld 3 procent,
maakt de mindere verkoop in de
andere steden en gemeenten bij-
gevolg niet goed.
En waarschuwt Janssens: “De

centrumsteden bele-
ven volgens mij
momenteel een vals
hoeramoment. De
aangroeivandebevol-
king in de steden
maakt dat de vast-
goedmarkterbloeien-
der is dan de rest van
het land.Alleenschuilt
daarachter een ver-
haal vanmigratiestro-
men, en ook eendaar-
aangekoppeldverhaal
van een huurmarkt.
Waardoor veel trans-
acties plaatsvinden
met het oog op die
huurmarkt. Eenmaal als diemen-
sen echter zelf een huis willen
kopen, zullen ze noodgedwongen
de stad de rug toekeren.”
Daarenboven meent Janssens

datwemomenteeleenomslagmo-
ment beleven op de vastgoed-
markt. “Indeoude traditiehielpen
de grootouders de jonge kopers
doorhen eenhandje toe te steken.
De banken hebben die rol deels
overgenomen, en boden de kans
om grotere kapitalen te ontlenen
aan een langere looptijd.

“MaardoordeBazel III-normen
(waardoor de banken van Europa
meerkapitaalophunbalansmoe-
tenhouden in verhouding tot hun
kredietverlening, LID) is daar een
plotse halt aan toegeroepen. Dat
heeft een impact op het aantal
transacties,diewevandaagalkun-
nen aflezen in de statistieken. De
kopers stellen hun aankoop uit,
omdatzeminderstartkapitaalheb-
ben.Deprijzenzelf zie iknietmet-
een dalen daardoor, wel de dyna-
miek opdemarkt.”

Startkapitaal

Voor Janssens moet de Vlaamse
overheid vooral oog hebben voor
deproblematiekvandatstartkapi-
taal, meer dan de fiscaliteit. “De
financiering van een huis is van-
daag een minder groot probleem
dan het startkapitaal. Door bij-
voorbeeldderegistratierechten,die
makkelijk 10 tot 15 procent inne-
menvandeaankoopprijs, te sprei-
denover een langere termijn kun-
nen veel jongeren al geholpen
worden, meent Janssens. Hij ziet
dit systeem in de plaats van de
woonbonus die nu geldt.
Van Volcem huivert en pleit er

netvooromdewoonbonusvoorde
steden aantrekkelijker te maken,
om het stedelijk wonen te promo-
ten in functie van het woonbeleid
in de betreffende stad. Voor de
financieringvanvastgoedenvooral
het startkapitaal denkt ze aan een
uitbreiding van de win-winlening,
waarbij ouders hun kinderen een
leningkunnengeven,endaarbijzelf
een fiscaal voordeelkunnengenie-
ten. “Wemoeten in elk geval goed
nadenken over de bevoegdheden
diewekrijgenophetvlakvanwoon-
beleid”, aldus vanVolcem.
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Crisis laat amper sporen

na op huizenmarkt

Vastgoedprijzen incentrumsteden
forsgestegen

Vooral de prijzen van
appartementen stegen
vorig jaar aanzienlijk.
© TIM DIRVEN

‘We mogen ons niet
blind staren op de
naakte cijfers. Het
aantal verkopen is
gedaald, wat duidt
op een moeilijker
omgeving’
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APPARTEMENTEN

BELGIË

+2,2%
+2,9%

VLAANDEREN

+4,7%+4,2%+4+4+4+4+4+4+4+4+4,7,7,7,7,7,7%%%%+4+4,2,2,2%%%

Stijging woningprijzen

in de centrumsteden
Stijging 2012 tov 2011

KORTRIJK

+7,5%

+1,9% AALST

+2,5%

+7%

GENK

-1,8%

+5,9%

HASSELT

+3,8%

+11,1%

LEUVEN

+5,5%

-1,7%

SINT-NIKLAAS

+3,5% +3,5%
TURNHOUT

+5,1% +5,2%

GENT

+4,2%
+6%

ANTWERPEN

+0,9%+0,3%

ROESELARE

+11,7%

+3,7%

OOSTENDE

+5,1%

+2,3%

BRUGGE

+3,5%

+13,8%

MECHELEN

+3,9%

+13,7%


