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DE EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VASTGOEDPRIJZEN IN 2014 : DATA FOD ECONOMIE 

 

1 INLEIDING 

De benchmark voor de evolutie van de vastgoedprijzen in België (inclusief het aantal transacties) is de datareeks bijgehouden door de FOD Economie, 

verzameld op basis van de geregistreerde authentieke akten. Op vrijdag 24 april 2015 werden de cijfers voor het jaar 2014 vrijgegeven. Deze beknopte nota 

bevat een analyse van de vrijgegeven cijfers vanuit/voor de sector van de Vlaamse vastgoedmakelaardij. 

Hierbij mag niet worden vergeten dat de cijfers van de FOD Economie betrekking hebben op de verleden authentieke aktes. Er is dus een zekere time-lag in 

de cijfers in vergelijking met wanneer zou worden gekeken naar het moment waarop de koop effectief tot stand is gekomen, zijnde bij de ondertekening van 

de onderhandse verkoopovereenkomst en/of het niet-vervullen van de opschortende voorwaarde. 

Deze time-lag speelt tevens een rol bij de totstandkoming van de databank van de FOD Economie. Inzonderheid in de meest recente kwartalen is er op het 

moment van vrijgave stelselmatig een significante mate van onderrapportering. Concreet betekent dit dat bij latere vrijgaves steeds transacties worden 

toegevoegd aan de eerdere kwartalen. Deze toegevoegde transacties hebben een impact op alle mogelijke analyses, inzonderheid rond het aantal 

transacties en in mindere mate rond de gemiddelde prijsevolutie. 
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2 TRANSACTIES 

2.1 BELGIË 

Op Belgisch niveau tekende het jaar 2014 zich af als een bijzonder goed jaar wat het aantal transacties betreft. Op basis van de recent vrijgegeven data 

werden in 2014 146.190 transacties geregistreerd, 4,6% meer dan in 2013. Zoals supra reeds aangegeven gaat het hier om een onderschatting van het 

uiteindelijke resultaat, aangezien inzonderheid in de data voor het 4de kwartaal een significante onderrapportering zit vervat die op latere tijdstippen zal 

worden ondervangen door nieuwe toevoegingen aan het databestand. Vermoed kan worden dat deze onderrapportering in 2014 meer nog dan in andere 

jaren een bijzondere impact heeft. De ‘rush op vastgoed’ in Vlaanderen als consequentie van de fiscale wijzigingen aan het stelsel van de woonbonus en de 

historisch lage stand van de rentevoet heeft immers geleid tot een concentratie van het verlijden van de authentieke aktes in de maand december.  

De cijfers over de kredietverstrekking illustreren dit : in december 2014 werd voor meer dan 6,5 miljard euro aan hypothecaire kredieten verstrekt door de 

financiële instellingen, bijna 3 keer de productie van een normale decembermaand.1 

 

Naar alle waarschijnlijkheid zullen correcties in komende vrijgaves van de data van de FOD Economie het uiteindelijke aantal transacties nog heel wat hoger 

duwen. Voorlopig is het echter significant om vast te stellen dat met 146.190 transacties het jaar 2014 reeds op de 5de plaats prijkt van jaren met een 

uitzonderlijk hoog aantal transacties. Alleen 2006-2007 (de jaren na de invoering van de woonbonus) en 2010-2011 (de jaren van de groene kredieten) 

                                                           

1
 Voor een meer uitgebreide analyse kan worden verwezen naar de nota van de studiedienst over de markt van het hypothecair krediet in 2014 (dossier Hypothecair krediet). 

Verstrekt krediet 

(in miljoenen)

Stijging 

t.o.v. 2013

September 2.334 9,99%

Oktober 2.760 15,82%

November 2.823 55,79%

December 6.505 178,71%
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deden (nipt) beter. Dit is op zich een voldoende basis om 2014 als een absoluut recordjaar te bestempelen. Een totaal aantal transacties – na alle latere 

toevoegingen – van tussen 160.000 en 165.000 lijkt allesbehalve onrealistisch.2 

 

De stijging heeft zich inzonderheid voorgedaan in de segmenten van de gewone woonhuizen en de villa’s. In de eerste categorie valt op basis van de 

vrijgegeven data een stijging met 3.940 transacties te noteren (+6,28%), voor de villa’s gaat het om 1.457 extra verkopen (+8,09%). Bij de appartementen is 

de stijging voorlopig beperkt tot 1,8% (+779) terwijl er zich bij de bouwgronden zelfs een daling heeft voorgedaan (-473 transacties of -2,9%). 

 

                                                           

2
 Bij wijze van indicatie : sinds de vrijgave van data over het eerste en tweede kwartaal van 2014 op 19 augustus 2014 werden bijna 1.900 transacties toegevoegd aan Q2 2014. 

Gewone 

woonhuizen
YoY

Villa's, 

bungalows, 

landhuizen

YoY
Appartementen, 

flats, studio's 
YoY

Bouw-

gronden
YoY Totaal YoY

2013 62.772 -1,26% 18.020 4,05% 43.398 -0,11% 16.295 -3,81% 140.485 -0,56%

2014 66.712 6,28% 19.477 8,09% 44.179 1,80% 15.822 -2,90% 146.190 4,06%
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Deze cijfers zorgen voor een trendbreuk : voor het eerst stijgen de verkopen van gewone woonhuizen opnieuw sterker dan die van appartementen. De 

trend van appartementisering in de transacties word zo op zijn minst onderbroken. Sinds 1990 is het aandeel van de appartementen in het aantal 

transacties immers alleen maar stijgende, terwijl de verkopen van gewone woonhuizen terugvielen of constant bleven. Aan de tendens van een toenemend 

marktaandeel van vrijstaande woningen (villa’s, bungalows en landhuizen) werd in 2014 dan weer niet getornd. Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt, 

blijven de villa’s gestaag aan marktaandeel winnen. 

 

Het is weinig verrassend dat hoofdzakelijk het 4de kwartaal verantwoordelijk is voor de goede resultaten in 2014. Met een totaal van 47.043 transacties 

presteerde dit kwartaal 22,71% beter dan hetzelfde kwartaal in 2013. De stijging valt hoofdzakelijk op te tekenen bij de gewone woonhuizen (+29,15%) en 

bij de villa’s, bungalows en landhuizen (+27,8%). Ook de stijging bij de appartementen was relatief hoog (+17,85%); bij bouwgronden was deze eerder 

beperkt. Het 4de kwartaal compenseerde zo duidelijk mindere prestaties in het 1ste en 3de kwartaal (ten opzichte van dezelfde kwartalen in 2013). 
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2.2 VLAANDEREN 

Zelfs de meest summiere blik op de data leert meteen dat het Vlaamse gewest de drijvende kracht is geweest achter de stijging van het aantal transacties in 

2014, niet verwonderlijk gezien de zeer bijzondere (fiscale) omstandigheden in dit landsgedeelte. Het aantal transacties steeg in Vlaanderen met 7% ten 

opzichte van 2013, met inzonderheid sterke stijgingen in de segmenten van de gewone woonhuizen (+10%) en de villa’s (+10,23%). In Wallonië en Brussel is 

daarentegen sprake van respectievelijk een stabilisatie en een terugval van het aantal transacties. Het aandeel van het Vlaamse gewest in de totale stijging 

met iets meer dan 4% voor het volledige Belgische grondgebied mag dus niet worden onderschat. De verdeling over de verschillende woningtypologieën in 

de diverse gewesten is wel redelijk gelijkaardig : gewone woonhuizen deden het goed in 2014, villa’s zelfs nog iets beter terwijl bouwgronden wegzakten. 

Alleen voor de appartementen is er divergentie : dit woningtype werd in Brussel en Wallonië minder verkocht; in Vlaanderen was er nog een stijging maar 

dan wel een stijging die lager lag dan de globale stijging van het aantal transacties. 

 

Na 2010 en 2011 was het slechts de 3de keer sinds de start van de datareeks dat de grens van 90.000 transacties werd overschreden in Vlaanderen (93.992). 

Ingevolge de latere aanvullingen lijkt het zelfs bijzonder plausibel dat in 2014 voor het eerst meer dan 100.000 verkopen hebben plaatsgevonden. 

Gewone 

woonhuizen
YoY

Villa's, bungalows, 

landhuizen
YoY

Appartementen, 

flats, studio's 
YoY

Bouw-

gronden
YoY Totaal YoY

2014 Q1 13.484 -6,72% 3.855 -4,13% 9.691 -2,77% 3.429 -7,42% 30.459 -5,25%

2014 Q2 16.096 4,24% 4.502 7,50% 11.016 -0,64% 3.908 -5,81% 35.522 1,88%

2014 Q3 14.848 -4,94% 4.504 -2,81% 10.153 -8,05% 3.661 -4,64% 33.166 -5,60%

2014 Q4 22.284 29,15% 6.616 27,80% 13.319 17,85% 4.824 4,80% 47.043 22,71%

Brussel Wallonië Vlaanderen Brussel Wallonië Vlaanderen Brussel Wallonië Vlaanderen Brussel Wallonië Vlaanderen Brussel Wallonië Vlaanderen

YoY 1,08% 0,67% 10,00% 3,11% 3,62% 10,23% -3,41% -2,90% 4,63% -21,48% -5,29% -1,31% -2,38% -0,36% 7,00%

Nom. 35 147 3.758 6 204 1.247 -314 -188 1.283 -32 -305 -136 -305 -142 6.152

Gew one w oonhuizen Villa's, bungalow s, landhuizen Appartementen, flats, studio's Bouw gronden Totaal
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Dat de ‘rush op vastgoed’ hiervoor de bepalende factor is geweest blijkt uit het zware gewicht van het 4de kwartaal. Met 32.315 verkopen steekt dit kwartaal 

ver uit boven alle andere resultaten sinds 1990. Zelfs in de recordjaren 2010 en 2011 werd de grens van 28.000 transacties nooit doorbroken. 214Q4 steeg 

daar echter ruim bovenuit, nog afgezien van latere toevoegingen. Tegenover het 4de kwartaal van 2013 ging het om een stijging met maar liefst 33,36%. En 

opnieuw was de stijging het meest uitgesproken voor gewone woonhuizen en villa’s; het aantal verkopen van appartementen en bouwgronden steeg aan 

een beduidend lager ritme. 

 

Gewone 

woonhuizen
YoY

Villa's, bungalows, 

landhuizen
YoY

Appartementen, 

flats, studio's 
YoY

Bouw-

gronden
YoY Totaal YoY

2014 Q1 7.784 -9,04% 2.525 -7,68% 6.150 -3,00% 2.197 -4,14% 18.656 -6,37%

2014 Q2 9.778 5,74% 3.063 8,54% 7.117 1,24% 2.533 -5,45% 22.491 3,27%

2014 Q3 8.744 -5,84% 3.029 -3,29% 6.488 -7,96% 2.269 -6,93% 20.530 -6,28%

2014 Q4 15.025 43,34% 4.823 37,64% 9.222 26,76% 3.245 9,22% 32.315 33,36%
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3 PRIJSEVOLUTIE 

3.1 BELGIË 

Naar analogie met de voorgaande jaren werd ook 2014 gekenmerkt door een verdere tempering van de prijsevolutie. De vastgoedprijzen stegen in 2014 

met ca. 1%. Dat gold voor alle woningtypologieën, met uitzondering van de bouwgronden. De prijs per m² steeg verder tot 117 euro, een toename met 

4,46% ten opzichte van 2013. De gemiddelde prijs van een gewoon woonhuis steeg tot 199.868 euro, +1,1% tegenover 2013. Bij de appartementen steeg de 

prijs minder snel, met 0,76% (tot 209.516 euro). De prijsstijging was het minst uitgesproken bij de villa’s, +0,63% (tot 333.736 euro). De sterke stijging van 

het aantal transacties in 2014 lijkt dus op het eerste zicht geen sterk opwaarts effect op de prijzen te hebben gegenereerd. Sinds 2010 is de prijsevolutie 

over een periode van 5 jaar stelselmatig genormaliseerd tot op een niveau net boven de inflatie. Uiteraard moet hierbij in rekening worden gebracht dat de 

inflatie op een historisch laag peil staat, waardoor de vastgoedprijzen in relatieve termen nog altijd goed presteren. Vastgoed bleek in 2014 niet alleen 

waardevast; de prijsevolutie licht boven inflatie resulteerde nog steeds in een waardevermeerdering. 

 

Bij het bekijken van de prijsevolutie op kwartaalbasis valt wederom op hoe het grotere aantal transacties in het 4de kwartaal de prijs niet lijkt te hebben 

opgedreven, wat nochtans in een periode van sterke vraag kon worden verwacht. Integendeel, in vergelijking met het 3de kwartaal van 2014 zijn de prijzen 

voor alle woningtypes gedaald, zij het amper voor de gewone woonhuizen (-0,12%). Bij de villa’s (-2,12%) en de appartementen (-2,76%) was de prijsdaling 

veel uitgesprokener. De kwartaalcijfers zijn verder interessant omdat ze de meest recente inkijk geven in de huidige stand van zaken inzake de gemiddelde 

prijszetting van vastgoed. In tegenstelling tot bij de transacties is het immers onwaarschijnlijk dat bij de prijsevolutie een seizoenseffect zou spelen. Een 

vergelijking van de resultaten in Q4 2014 met Q4 2013 is dus zeker relevant. Opmerkelijk hier is wederom het contrast tussen de gewone woonhuizen en de 

Prijzen - Jaarlijkse 

gemiddeldes

Gewone 

woonhuizen
%

Villa's, bungalows, 

landhuizen
%

Appartementen, 

flats, studio's 
%

Bouw-

gronden
%

2008 172.678 5,19% 316.748 2,43% 174.360 4,08% 84 5,00%

2009 172.280 -0,23% 301.407 -4,84% 177.830 1,99% 95 13,10%

2010 181.015 5,07% 319.644 6,05% 189.795 6,73% 103 8,42%

2011 188.402 4,08% 330.999 3,55% 195.642 3,08% 103 0,00%

2012 193.560 2,74% 330.114 -0,27% 202.250 3,38% 105 1,94%

2013 197.676 2,13% 331.652 0,47% 207.926 2,81% 112 6,67%

2014 199.868 1,11% 333.736 0,63% 209.516 0,76% 117 4,46%
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appartementen. Voor het eerste woningtype was er een uitgesproken stijging van de gemiddelde prijs (+2,22%); appartementen deden het daarentegen 

veel minder goed (-1,49%). Tengevolge hiervan is de divergentie in de gemiddelde prijzen tussen de beide woningtypes gestabiliseerd, daar waar 

appartementen de voorbije jaren eerder duurder werden dan gewone woonhuizen. 

 

De dataset van de FOD Economie bevat ook gegevens over de totale betaalde prijs en de totale grondoppervlakte van de verkochte panden. Zodoende is het 

mogelijk voor een aantal woningtypes een zeer ruwe indicator te geven van de gemiddelde prijs per m². Voor de gewone woonhuizen bedroeg deze 

gemiddelde prijs 340 euro per m², een stijging met 0,25% tegenover 2013. Deze gemiddelde prijs is de hoogste sinds het begin van de dataset in 1990. Voor 

de villa’s gaat het om 212 euro per m², een stijging met 0,33% tegenover 2013 en wederom een record. 

3.2 VLAANDEREN 

Er blijkt toch wel een sterk divergente evolutie te bestaan in de vastgoedprijzen tussen de verschillende gewesten. Zo blijkt de vaststelling dat gewone 

woonhuizen sneller in prijs stegen dan appartementen niet te kloppen voor Vlaanderen : het groeipercentage lag voor appartementen dubbel zo hoog. 

Daardoor bleven de appartementen in Vlaanderen  gemiddeld net duurder dan gewone woonhuizen.  Deze evolutie is totaal omgekeerd aan wat er 

gebeurde in Wallonië, waar de gewone woonhuizen duidelijk sterker presteerden dan de villa’s en de appartementen. 

 

Gewone 

woonhuizen

% t.o.v. 

voorgaande Q

% t.o.v. 

2013Q4

Villa's, 

bungalows, 

landhuizen

% t.o.v. 

voorgaande Q

% t.o.v. 

2013Q4

Appartementen, 

flats, studio's 

% t.o.v. 

voorgaande Q

% t.o.v. 

2013Q4

Bouw-

gronden

% t.o.v. 

voorgaande Q

% t.o.v. 

2013Q4

2013 Q4 198.400 -1,01% 1,81% 324.107 -3,74% -1,68% 209.217 0,84% 2,78% 114 1,79% 11,76%

2014 Q1 195.592 -1,42% -1,42% 326.432 0,72% 0,72% 210.343 0,54% 0,54% 111 -2,63% -2,63%

2014 Q2 196.466 0,45% -0,97% 333.099 2,04% 2,77% 210.657 0,15% 0,69% 119 7,21% 4,39%

2014 Q3 203.046 3,35% 2,34% 340.827 2,32% 5,16% 211.960 0,62% 1,31% 119 0,00% 4,39%

2014 Q4 202.796 -0,12% 2,22% 333.599 -2,12% 2,93% 206.108 -2,76% -1,49% 119 0,00% 4,39%

Gewone 

woonhuizen
%

Villa's, 

bungalows, 

landhuizen

%
Appartementen, 

flats, studio's 
%

Bouw-

gronden
%

België 199.868 1,11% 333.736 0,63% 209.516 0,76% 117 4,46%

Brussel 365.204 -0,97% 952.257 2,92% 224.843 -0,42% 619 5,63%

Wallonië 149.808 1,35% 262.793 -1,20% 165.058 -2,18% 51 0,00%

Vlaanderen 213.558 0,70% 355.394 0,79% 214.465 1,57% 179 5,92%
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De kwartaalcijfers nuanceren dit beeld echter opnieuw : in het 4de kwartaal blijken immers opnieuw vooral de appartementen terrein prijs te hebben 

gegeven, terwijl een gewoon woonhuis gemiddeld slechts iets goedkoper werd. Deze data geven ook het beste beeld van de werkelijke impact van de rush 

op de prijzen : van een sterk positief effect in Q4 blijkt in elk geval geen sprake te zijn. Tegenover het 3de kwartaal is er net in alle categorieën een daling en 

voor de villa’s en de appartementen is die zeer uitgesproken. Uitermate bepalend hier is natuurlijk het profiel van de kopers die een aankoop hebben 

versneld om nog te kunnen genieten van het bestaande stelsel van de woonbonus. Als het overwegend om starters gaat, is het niet uit te sluiten dat er een 

oververtegenwoordiging van verkochte (goedkopere) starterswoningen zit in het 4de kwartaal, wat noodzakelijkerwijs een lagere globale gemiddelde 

prijsevolutie tot gevolg zou hebben. Dit is het nadeel van het werken met gemiddeldes binnen een globale dataset : het is niet mogelijk te corrigeren voor 

potentiële (grote) verschuivingen binnen de kwaliteit, omvang, gemiddelde grootte, prijsklasse van het in een bepaalde tijdsspanne verkochte vastgoed. Een 

zeer sterke verschuiving naar een type vastgoed, wat gezien de bijzondere omstandigheden in Q4 van 2014 zeer goed mogelijk is, valt zeker niet uit te 

sluiten. 

 

 

 

 

 

 

 

Gewone 

woonhuizen

% t.o.v. 

voorgaande Q

% t.o.v. 

2013Q4

Villa's, 

bungalows, 

landhuizen

% t.o.v. 

voorgaande Q

% t.o.v. 

2013Q4

Appartementen, 

flats, studio's 

% t.o.v. 

voorgaande Q

% t.o.v. 

2013Q4

Bouw-

gronden

% t.o.v. 

voorgaande Q

% t.o.v. 

2013Q4

2013 Q4 213.544 -0,58% 344.450 -3,76% 211.277 0,69% 165 -5,97%

2014 Q1 210.558 -1,40% -1,40% 349.712 1,53% 1,53% 216.833 2,63% 2,63% 178 7,75% 7,75%

2014 Q2 210.285 -0,13% -1,53% 353.181 0,99% 2,53% 216.197 -0,29% 2,33% 176 -0,71% 6,98%

2014 Q3 216.643 3,02% 1,45% 365.913 3,60% 6,23% 217.875 0,78% 3,12% 180 1,77% 8,87%

2014 Q4 215.447 -0,55% 0,89% 353.169 -3,48% 2,53% 209.150 -4,00% -1,01% 182 1,27% 10,26%


