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Woningprijzen stijgen. 
Inkomen blijft stabiel.

Dit gebeurt in de meeste 
steden ter wereld.



Woningprijzen (VL)

VLAAMS GEWEST 2019 2020 2021 evolutie % evolutie %

(Q3) (Q3) (Q3) 2020 (Q3)/2019 
(Q3)

2021 (Q3)/2020 
(Q3)

Huizen met 2 of 3 
gevels (gesloten + 
halfopen bebouwing)

240.000 250.000 274.000 +4,2% +9,6%

Huizen met 4 of meer 
gevels (open 
bebouwing)

335.000 342.750 380.000 +2,3% +10,9%

Appartementen 197.250 206.600 225.000 +4,7% +8,9%

Mediaanprijs (euro)

https://statbel.fgov.be/

https://statbel.fgov.be/


Woningprijzen (BE)



Het probleem

Woningprijzen 
worden niet zo zeer 

bepaald door 
inkomens

en slechts deels 
door vraag en 
aanbod van 
woningen

Maar steeds meer 
door het aanbod van 

geld

Zelfs waar er geen 
grote woningtekorten 

zijn, stijgen de 
woningprijzen

Meer geld komt de 
Belgische 

woningmarkt op en 
dit drijft de prijzen op 

Eigenwoningbezit 
daalt onder laagste 

40% inkomens



Jorda et al., 2014
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De financialisering van Belgische huizen
• Ideaal van eigenwoningbezit is breed verspreid…
• Maar de huisprijzen stijgen te snel om dit mogelijk te 

(blijven) houden
• Eigenwoningbezit daalt onder 40%(!) laagste inkomens
• Hypotheekschuld-BBP-ratio stijgt: van 30% in 2003 tot 

55% in 2017
• 1/4 van alle hypotheken doorverkocht op internationale 

financiële marken (‘gesecuritiseerd’)
• REIT’s: Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen

(GVV’s) zijn nog klein maar breiden wel uit, o.m. in 
ouderenhuisvesting

13
Fikse, E. & Aalbers, M.B. (2021) The really big contradiction: homeownership discourses in times of 
financialization. Housing Studies 36(10): 1600-1617. [http://kuleuven.academia.edu/ManuelAalbers]
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Huurprijzen (VL)



Huurprijzen (BR+VL)



Huur-
woningen 

als 
belegging

Vraagzijde: minder werkzekerheid (zeker voor 
jongere generaties), koopwoningen te duur + sociale 
huur ontoegankelijk à vraag naar particuliere huur

Aanbod (nat.): grote + kleine beleggers zien meer 
winstmogelijkheden in vastgoed (sparen levert niets 
op, aandelen zijn onzeker)

Aanbod (internat.): regulering van vastgoedfondsen 
(REIT’s/GVV’s) en andere grote fondsen die zich op 
huurwoningen storten 

In Duitsland zijn 3 miljoen woningen opgekocht door 
vastgoedfondsen, met huurprijsstijgingen als gevolg

Pensioenfondsen investeren veel in deze fondsen 
(en veel minder direct in woningen)



REIT’s in de wereld



De grote tegenstelling …
… tussen de aard van de vertogen die het eigenwoningbezit
als de ‘genormaliseerde’ vorm van eigendom in België
ondersteunen en de realiteit van gefinancialiseerd
eigenwoningbezit:

1. afnemende betaalbaarheid
2. steeds minder conservatieve huisvestingsfinanciering
3. ongelijkheden van op huizen gebaseerde rijkdom
4. het ontbreken van tenure neutraliteit

à Het gefinancialiseerde model van eigenwoningbezit
ondermijnt de stabiliteit van de realiteit en praktijken van
huiseigenaren

Fikse, E. & Aalbers, M.B. (2021) The really big contradiction: homeownership discourses in times of 
financialization. Housing Studies 36(10): 1600-1617. [http://kuleuven.academia.edu/ManuelAalbers]
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Lessen trekken 
uit de 

financialisering

De financialisering van huisvesting wordt 
gedreven door de vraag naar financiële en 
beleggingsproducten i.p.v. de woningvraag

Extra financieringsaanbod (‘meer geld’) op 
woningmarkten leidt vaak niet tot extra 
woningaanbod

In plaats daarvan resulteert het in een 
zeepbeleconomie

Al deze praktijken worden mogelijk gemaakt 
door de overheid, bijv. REIT’s/GVV’s en 
securitisatie zijn enkel mogelijk na regulering

Overheden kunnen LTV- en LTI-ratio’s, maar 
ook huurprijzen reguleren
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