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Hypotecaire schuldenlast Belgische gezinnen met de helft 
gestegen in de afgelopen 10 jaar 
 
 
Brussel – 10 oktober 2019 
 
 
Uit de 8ste jaarlijkse Property Index studie van Deloitte blijkt dat de uitstaande schuldenlast per 
beschikbaar inkomen de afgelopen 10 jaar met de helft gestegen is. Daarmee steekt België 20% 
uit boven het Europees gemiddelde van 74%.  

“De woninglening per netto-inkomen, meer bepaald de schuldenlast per beschikbaar inkomen, van de Belgen 
is significant gestegen van 62% in 2008 naar 94% in 2018. Dit bedraagt 20% meer dan het Europese 
gemiddelde van 74%. Door de aanhoudende lage interestvoeten en duurdere woningprijzen lenen de Belgen 
steeds meer voor de aankoop van een woning. Een aantal beleidsmaatregelen zoals de woonbonus en een 
daling van de registratierechten werken dit natuurlijk verder in de hand,” zegt Frédéric Sohet, Managing 
Partner Real Estate and M&A (infografiek 1). 

De Nationale Bank van België toont zich bezorgd over deze trend. De regering besliste recent op vraag van de 
Nationale Bank de kapitaalbuffers van de banken tijdelijk te verhogen. Ze maande de banken ook aan tot 
voorzichtigheid bij het toekennen van nieuwe hypotheekleningen.  

Slechts een aantal landen scoren nog hoger dan België. Nederland is Europees koploper met een ratio van 
193%. Onze andere buurlanden Frankrijk en Duitsland halen ongeveer 65%.  

Groei Belgische vastgoedprijzen blijft gematigd vergeleken met andere Europese landen  

In de grootste steden Brussel, Antwerpen en Gent stegen de woningprijzen in 2018 met 4 tot 5% in vergelijking 
met 2017. De gemiddelde nieuwbouwprijzen bedragen er ongeveer 3.400 €/m² (Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest), 3.300 €/m² (Antwerpen) en 3.200 €/m² (Gent). Toch blijven de prijzen in de Belgische grootsteden 
redelijk vergeleken met de Europese uitschieters als de binnensteden van Oslo (7.000 €/m²), München (8.000 
/m²), Londen (11.000 €/m²) en Parijs (13.000 €/m²) (infografieken 2 & 3). 

Uit de Property Index blijkt ook dat in zo goed als alle Europese landen de residentiële vastgoedprijzen tussen 
2015 en 2018 gestegen zijn. Enkel Italië kende een lichte daling. De Belgische vastgoedprijzen stegen over 
deze periode met zo'n 10%. België noteert daarmee vergeleken met andere Europese landen een gematigde 
prijsgroei. Het EU gemiddelde over dezelfde periode bedraagt immers 15% en landen zoals Duitsland (19%), 
Spanje (21%), Nederland (27%) en Portugal (32%) kenden een veel bruuskere groei (infografiek 4). De 
Belgische markt blijft dus zeer stabiel, en werd ook tijdens de financiële crisis gespaard van de vastgoeddip 
die een aantal andere Europese landen meemaakten. 

  

 



 

 

Sohet vervolgt: ‘Ondanks de opwaartse druk op de markt verwachten we niet meteen een prijscorrectie. Een 
stijging van de interestvoeten vormt het voornaamste risico voor de vastgoedmarkt. Dit wordt op korte termijn 
niet verwacht, zeker gezien de ECB recent aankondigde de rente op een laag niveau te zullen houden. Andere 
risico's zijn eerder beleidsmatig, zoals een wijziging in de vastgoedfiscaliteit (zoals ecologische stimuli) of 
bouwnormen. 

Residentieel vastgoed als populaire investeringsklasse 

In het licht van de lage interestvoeten en een volatielere aandelenmarkt is residentieel vastgoed dankzij haar 
stabiel rendement een populaire investeringsklasse geworden, wat de vraag verder ondersteunt. Frédéric 
Sohet: ‘Dit verandert deels de dynamiek op de Belgische markt, die traditioneel vooral gekenmerkt wordt door 
eigenaars-gebruikers. We merken dat vooral goedgelegen binnenstedelijke nieuwbouwprojecten heel erg in 
trek zijn bij private investeerders.’ 

Ook in het segment van de hotels en studentenkoten wordt hierop ingespeeld, door formules aan te bieden 
waarbij de kamers per stuk aan private investeerders worden verkocht. Verder surfen investeerders ook mee 
op de co-housing trend, o.a. door grote woningen te renoveren en per kamer te verhuren.  

 
Over de European Property Index 

De European Property Index vergelijkt de residentiële vastgoedmarkten doorheen 16 Europese landen. De 
studie onderzoekt de belangrijkste parameters op de woningmarkten zoals transactieprijzen op land –en 
stadsniveau, huurprijzen en trends op de hypotheekmarkten. 
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