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Recordjaar voor Belgisch residentieel vastgoed in 2019: 
prijzen stijgen met 4 procent  
 

Onzekerheden in 2020 rond de impact van COVID-19, maar vastgoedmarkt vertoont 

tekenen van veerkracht 

 

 

Brussel, 24 september 2020 – Deloitte heeft vandaag de negende editie gepubliceerd van de 

Deloitte Property Index, waarin de woningmarkt van 23 landen in Europa en daarbuiten 

geanalyseerd en vergeleken wordt. België beleefde ook zijn meest actieve jaar ooit op vlak van 

het aantal transacties. Nadat in 2018 alle records werden gebroken, steeg het aantal transacties 

in 2019 nog eens met liefst 9 procent (zowel huizen als appartementen).  

 

De prijzen van Belgisch residentieel vastgoed volgden de trend van de voorbije jaren en tekenden een 

opmerkelijke stijging op van 4 procent. Vooral de prijs van nieuwbouwappartementen in Gent nam gevoelig 

toe (+9,4 procent). De prijzen in Antwerpen stegen eerder gematigd (+3,8 percent), terwijl ze in Brussel 

stabiel bleven. Ook de huurprijzen volgden een gelijkaardige trend, met in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest een aanzienlijke verhoging van meer dan 6 procent. 

 

Na het versoepelen van de lockdownmaatregelen begon de markt tekenen van herstel te vertonen en zijn de 

prijzen van appartementen intussen weer gestegen. Toch wordt verwacht dat de impact van de pandemie in 

2020 een einde zal maken aan opeenvolgende jaren van groei in alle segmenten en veel onzekerheden 

blijven. Hoewel de residentiële vastgoedmarkten ongetwijfeld geleden zullen hebben onder de economische 

recessie, is de situatie anders dan tijdens de financiële crisis van 2008-2010. 

 

2019 actiefste jaar ooit op de Belgische woningmarkt 

In juni 2019 besloot de Vlaamse regering om de woonbonus  af te schaffen. Dat was de voornaamste reden 

voor de opmerkelijke stijging van het aantal transacties (+ 9 procent) vorig jaar. Tijdens het laatste kwartaal 

van 2019 nam het aantal transacties toe met 25 procent, met tijdens de herfstvakantie zelfs een tijdelijke 

piek van 122 procent, vergeleken met dezelfde periode in 2018.  

 

Hoewel de Nationale Bank van België strengere regels oplegde voor het toekennen van hypothecaire 

leningen - beperking van 80 procent hefboomeffect voor vastgoedbeleggingen - hield dat investeerders niet 

tegen om nieuwe eigendommen te verwerven. Een duidelijke indicatie dat Belgen over spaargeld beschikken. 

De strengere normen inzake techniciteit en duurzaamheid voor huurwoningen hebben deze trend verder 

versterkt. Noodzakelijke aanpassingen, met name aan oudere appartementen uit het lagere segment, 

werden een dure aangelegenheid, waardoor heel wat eigenaars verkozen hun eigendommen te verkopen in 

plaats van te renoveren. 

 

  

 



 

 

Gent wordt duurste Belgische stad voor nieuwbouwappartementen, en huurprijzen stijgen vooral 

in Brussel 

 

“De Belgische markt voor residentieel vastgoed is veerkrachtig, gezond, en past zich snel aan aan nieuwe 

regelgeving, mobiliteitsuitdagingen en nieuwe socio-economische situaties. Het woningaanbod in vergelijking 

met het bevolkingsaantal en de ontwikkelingsintensiteit is in overeenstemming met het Europese 

gemiddelde. We moeten nu zien hoe veerkrachtig 2020 zal zijn door COVID-19, maar de tekenen zijn positief 

en de belangstelling van investeerders om in woningen te investeren blijft groot”, zegt Frédéric Sohet, 

Partner bij Deloitte Real Estate in België. 

 

In de Deloitte Property Index wordt elk jaar de evolutie van de prijzen van residentieel vastgoed in de drie 

grootste Belgische steden – Brussel, Antwerpen en Gent – gemeten. In het algemeen stegen de prijzen in 

België opmerkelijk met 4 procent. De huurprijzen volgden een gelijkaardige trend, met een aanzienlijke 

toename van meer dan 6 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar neemt ook het aandeel 

huurappartementen toe. 

 

Vorig jaar was de prijsstijging in de drie steden nagenoeg gelijk (tussen 4,4 en 4,8 procent), maar dit jaar 

zijn de verschillen meer uitgesproken. Gent tekende een opmerkelijke toename op van 9,4 procent en wordt 

zo voor nieuwbouwappartementen de duurste Belgische stad, met veruit de hoogste prijsstijging. In 

Antwerpen steeg de prijs met 3,8 procent, iets minder dan vorig jaar (4,4 procent). De prijzen in Brussel 

bleven stabiel (+0,0 procent), wat kan wijzen op een overaanbod aan nieuwbouwappartementen in bepaalde 

wijken. 

 

België heeft de laagste prijs/m² vergeleken met buurlanden 

In de negende editie van de Deloitte Property Index werden 23 Europese landen geanalyseerd, het hoogste 

aantal sinds de Index voor het eerst werd gepubliceerd. In vier landen werd een prijsdaling vastgesteld. In 

de negentien overige landen steeg de prijs van nieuwe woningen. Luxemburg nam voor het eerst deel aan 

het onderzoek en mocht zich met een vierkantemeterprijs van € 7145 meteen het duurste land van 2019 

noemen om een nieuwbouwappartement te kopen. Aan de andere kant van het prijssegment bevinden zich 

de Oost-Europese landen, waar de laagste prijzen werden opgetekend in Bulgarije en Bosnië en Herzegovina, 

met respectievelijk € 550/m² en € 849/m². 

 

Met een gemiddelde biedprijs van € 2583/m² positioneert België zich rond het Europese gemiddelde. In 

vergelijking met zijn buurlanden staat België echter net na Nederland (€ 2632/m², +4,4 procent) op de 

laatste plaats. In Duitsland, Frankrijk en Luxemburg stegen de prijzen twee tot zelfs drie keer meer dan in 

België, met respectievelijk € 3727/m² (+9,5 procent), € 4523/m² (+12,6 procent) en € 7145/m² (+12,9 

procent). 

 

De gevolgen van COVID-19 voor de markt blijven voorlopig onduidelijk 

 

Enkele maanden na de eerste versoepeling van de lockdownmaatregelen herstelt de Belgische residentiële 

vastgoedmarkt zich van de sterke transactiedaling gedurende maart, april en mei. De transactievolumes van 

voor de crisis worden echter nog niet behaald. In de eerste zes maanden van 2020 stegen de 

appartementsprijzen met 5,9 procent. Vooral nieuwbouwappartementen oefenen een opwaartse druk uit op 

de vastgoedprijzen. Hoewel de volumes stilaan herstellen, is er momenteel geen prijscorrectie op de 

Belgische vastgoedmarkt merkbaar.  

 

De echte economische crisis wordt echter eerder eind 2020 en het jaar daarop verwacht. Momenteel wordt 

de markt nog steeds gedragen door vastgoedbeleggers, maar het valt af te wachten hoe de crisis de 

werkloosheidsgraad en het inkomen van kandidaat-kopers zal beïnvloeden. Er wordt verwacht dat de 

transactieactiviteit in 2020 nog zal afnemen en dat woningprijzen voor het eerst sinds 1983 gemiddeld zullen 

stagneren of iets zullen dalen.  

 



 

 

“We moeten rekening houden met verschillende factoren. Een prijsdaling kan worden veroorzaakt door 

onzekerheid over economische en epidemiologische ontwikkelingen, wat kopers ertoe aanzet hun beslissing 

uit te stellen tot het economisch klimaat weer wat veiliger is. De prijsdaling kan ook resulteren uit een 

belastingverhoging op vastgoed om deels de cruciale coronasteun van de overheid te kunnen financieren. 

Bovendien leggen banken voor nieuwe leningaanvragen nu al strengere voorwaarden op voor de verhouding 

tussen lening en waarde of ze vragen een hoger beschikbaar inkomen. Ze zijn op zoek naar materiële activa 

om in te investeren”, verklaart Frédéric Sohet.  

 

“Anderzijds is de rente vandaag historisch laag, wordt vastgoed in België nog steeds beschouwd als een 

relatief veilige investering en kan het aanbod van nieuwe woningen op middellange termijn afnemen door 

vertragingen of beperkingen bij het uitreiken van vergunningen. We mogen ook niet vergeten dat er 

momenteel ongeveer 285 miljard euro op de Belgische spaarrekeningen staat en de meeste mensen niet 

meer in aandelen willen investeren wegens de volatiele aandelenmarkt of het schrappen van dividenden”, 

gaat Frédéric Sohet verder. “En tot slot transformeren commercieel en residentieel vastgoed merkbaar 

sneller door veranderende behoeften, mobiliteit, duurzaamheid en de impact van de pandemie.” 

 
Over de European Property Index 

De European Property Index vergelijkt de residentiële vastgoedmarkt van 23 Europese landen en daarbuiten, 

waarbij onderzoek wordt gevoerd naar factoren die de woningmarkt en de ontwikkeling ervan beïnvloeden. 

Woningprijzen, huurprijzen en trends op de hypotheekmarkten in de gekozen landen en steden worden in de 

studie vergeleken. 
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